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Akademja 21, 37,

Aplikacje 22.

Awizo 22, 34.

Andrzejówka 25.

Audycja chórów szkolnych 45.

Akcja Oddziału Grodzkiego w sprawie ataków prasowych na Z.B.p. 
115.

Bibljoteka 4, 10, 17, 21, 24, 38, 59, 101.

Biologiczne podstawy psychiki dziecka 35.

Bilans zamknięcia per 30/6 1935 - 65.

Bilans surowy zamknięcia F.B.D. 30/6.1935 — 66.

Chór i Orkiestra 10.

Chór dzieci krakowskich 38.

Czynności Wydziału Pedagogicznego 101.

Chór Oddziału "Zew 113.

Dyżury Pre

Dyżury Prezydjum 1.

Delegacje 1.

Delegaci na Zjazd do Warszawy. 3.

Dyżury w Ognisku podczas feryj 5, 7.

Dyżury porady prawnej 23.

Delegaci na nadzwyczajny Zjazd do Warszawy 29.

Dzieci pozornie trudne 35.

Delegaci szkół 57.

Dyżury Prezydjum i Przew.Wydziałów 104.

Dyżury przewodniczących Komisyj 116.

Druki do podania o przyznanie kwalifikacji do nauczania — 121. 
w szkołach dokształcający 

Dokumenty potrzebne do wycieczki do Wiednia 123. 
♦

Echa Akademji 23.

Fotografje na legitymacje 21.

perje wypoczynkowe w Zakopanem 84

Festival śpiewaczy na Wawelu 135.





(rodziny urzędowe 45, 84

Jubileusz dyrygenta Kiszy 15.

Jednanie nowych, członków 16,

Instytut Bauczycielski 103, 116.

Inwentaryzacja majątku Oddziału 119

Kursy dokształcające /ósme klasy/ 4, 10, 52, 

Kurs narciarski 23.

Kursy wakacyjne 42, 53, 54, 55, 56, 116,

Komisja polonistyczna 84, 93, 95.

Koncert chórów 113.

Komisja prasowa 120.

Legitymacje kolegów emerytów 6, 21.

Legitymacje 18, 24, 87.

Legitymacje L.O.P.P. 84.

"Mazur z zagranicy" - opracowanie 93,

Kabywanie legitymacji i odznak 6, 10, 85, 87.

nadzwyczajne walne zebranie 9, 11, 17, 19, 27, 33, 105, 107,115 

niebezpieczeiiatwo zagrażające szkole powszechnej 13,

Bowe teiminy prób 16, 

nauczycielstwo opuszcza masowo szeregi "Ogniska” 24, 

nadesłane ze Szkolnicy 60,

Ogólne 2.

Obrót czekowy 7.

Okręgowy Chór nauczycieli 15,

Obniżka poborów 75.

Odczyty dla rodziców 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 117,119.

Ośrodki odczytowe 103.

Obrona Kolągów emerytów 103.

Ortografja w szkole powszechnej 111.

Odprowadzanie starych pieczątek 115.
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O przysłanie legitymacji kolejowej 131

Przeszeregowanie 3.

Przejęcie pracy Sekcji Towarzyskiej 16.

Pierwsza herbatka 16,

Posiedzenie Sekcji Pedagogiczno-Programówej 17.

Plany szczegółowe 18.

Prenumerata I.K.C, 18, 24, 59.

Przypomnienia Kol.delegatom 24.

pomoc dorafna 39.

Porada prawna 41.

Podziękowanie Pana Kuratora 52.

Preliminarz budżetu Zarządu Oddziału na 1935/36 i 1936/37 —63,

Projekt budżetu na lata 1935/36 i 1936/37. — 67ą

Poranek kolędowy - 91.

Poprawa zadań w klasach wyższych 95.

Pogadanki dla rodziców 101.

Pomoc w pracy kancelaryjnej 104.

Posiedzenie Wydziału pedagogicznego 107.

Prośba do Inspektoratu Szkolnego Miejskiego o zezwolenie 

na płatne zajęcie uboczne w rąl936/7- 121

Podanie o przyznanie kwalifikacyj z awod owych do nauczania

w szkołach i na kursach zawodowych - 121.

Program ramowy wycieczki do Wiednia 125.

Program szczegółowy wycieczki do Wiednia - 127, 128, 129, 130.

Ruch członków 4, 6, 7, 9, 22, 25, 27, 34, 38, 42, 45, 52, 60,

84, 85, 102, 120.

Redukcja atatów 5 w Krakowie — 5, 51.

Rezygnacja Kol.£ćisławskiego 9.

Rocznica 11.list opada 15.

Rezygnacja Kol.dr.Whgnerówny Józefy. — 17.

Reaktywowanie członka Rokity Stanisława 25.

Rejestracja pracy społecznej 42, 103.

Regulanin obrad Walnego Zebrania 61.

Rachunek strat i zysków per 30/6.1935. - 65.
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Redukcje lat służby 75.

Roczniki Głosu Nauczycielskiego 84.

Rejestracja absolwentów Seminarjum Naucz, i Pedagogium 120

Sekcje 1.

Sprawa legitymacji 2,

Sekcja Pedagogiczna 3, 22, 23, 35, 37 42.

Sekcja wycieczkowa 4, 42.

Sprawa kosztów delegatów do Warszawy 7, 29.

Sprawa Muzeum Narodowego 7.

Składki na powodzian 7.

Sprawa teatru 9, 24.

Sprawa delegatów szkół 9.

Sekcja muzyczna 15,

Sekcja statutowa 22.

Skreślenie z listy członków 23, 102.

Sprawy gospodarcze szkolnictwa powszechnego 31.

Sekcja rysunkowa /dyżury/ 42.

Skład zarządu z dnia 27,IV.1935. - 43.

Sprawozdanie delegatów 59.

Sprawozdanie finansowe 65.

Sprawa j eduolitej szkoły 99.

Sprawa ‘‘Płomyka” 109.

Sprawa szkół dokształcających zawodowych 120.

Telefon 1.

Tytuły odczytów I.Serji - 103.

Tematy ówiczen polskich 103, 116.

Ukonstytuowanie się Zarządu Ogniska 1, 44, 

Ukonstytuowanie się Sekcyj £ 5.

Ukonstytuowanie się Komisji kontrolującej 44.

Urlop organizacyjny 60.

Uchwały Walnego Zebrania z 26,X. 1935. - 83, 

Uroczysty Opłatek 87.

Uwagi co do kierunku pracy Oddziału 103,





Uczczenie pamięci ś.p. Kol.Prezesa Związku St.Bowaka 115, 

Uchwały nadzwyczajnego halnego Zebrania z dnia 4.17,1956, 
- 119.

Walne Zebranie 3, 43, 59, 69.

Wykreśleni z listy członków tut.Ogni eka 7•

Wykaz Grona K a uczy cielsk i ego 7, 24, 84,

Wykaz Oddziałów 9, 18,

Węgiel górnośląski na raty.

Wieczór dyskusyjny 17, 35, 37, 42, 93, 95, 99, 105, 107,

109, 111, 116.

Wkładki na Zjazd delegatów 18.

Wzorce gimnastyczne 18, 21, 33, 59, 87,

Wieczornica 21, 81,

Walne Zebranie Sekcji szkół dokształcających zaw. 27.

Wakacyjny kurs trykotarstwa ręcznego 27,

Wkładki członkowskie 29, 44, 59.

Wkładki na rzecz organizacyj społecznych 29, 33.

Współpraca nauczycielstwa z harcerstwem na terenie Łratom 
- 5-T.

Wykazy zajęó ubocznych 41.

Wpłaty wkładek miesięaznych 44, 85, 101.

Wkładki emerytów od 1.71.1935. — 52.

Wycieczka na Śląsk 22.XI.1935. - 79.

Wyniki wyborów z 26.X, 1935, - 83.

Wycieczka do Jaworzna 8.1.1936. - 84.

Wnioski i rezolucje na 17.Zjazd delegatów w Warszawie - 85,

Wkładki członkowskie za styczeń i luty 1936. - 85.

Wpłaty rat pożyczek z y.B.l). * 85.

Wycieczka do Wiednia 102, 104, 115.

Wystąpienie ze Związku - 102.

Wydział Prący Społecznej — 104.

Wkładki członkowskie na maj i czerwiec 1936. - 115.

Wkładka członkowska pkt. 15 i pkt. 16 okólnika - 137.





Zaległe wkładki i pożyczki — 4.

Zjazd okręgowy delegatów Z.B.P. - 15.

Zebranie delegatów szkół — 17.

Zebrania dyskusyjne 25, 
•
Życzenia świąteczne - 28.

Zaproszenie kierowniczek i kierowników - 31, 89.

Zagadnienia, tyczące komitetów rodzicielskich - 31, 89.

Zniżki do kin - 33.

Zniżki tramwajowe - 34.

Zamawianie biletów do Teatru Słowackiego — 38.

Zwrot 23 groszy za legitymacje emerytów - 38.

Zmiana regulaminu Funduszu Budowy Domu - 44, 119.

Zaproszenie na żałobną Akademję z powoda zgonu Mąrszałka Józe: 

Piłsudskiego - 47.

Zebrania konstytuujące - 51.

Zaproszenie na posiedzenie delegatów szkół. — 57.

Zmiany adresów - 59, 101, 115,

Zniżki do Teatru Miejskiego - 59.

Zaproszenie na Akademję 11.XI.1935. — 71,

Zebranie Oddziału 22.XI,1935. — 75.

Zebranie sprawozdawcze z Kongresu Pracowników w Warszawie - 71

Zmiana nazwy komórki organizacyjnej - 83.

Zagrożona oświata — 99.

Zmiana lokalu Zarządu Okręgu Z.K.P. * 101 .

»Zmory» Zegadłowicza - 109.

Zwrot książek — 117.

Zbiórka na dar narodowy 3.maj a — 120.

Zaświadczenie o braniu udziału w wycieczce do Wiednia - 123.

Zbiórka uczestników wycieczki do Wiednia - 133.
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Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Ognisko Oddział w Krakowie
Rynek Gł. 29.II.p.

Kraków, dnia 19. maja 1934.

KOMUNIKAT Nr. 1.

1/ Ukonstytuowanie się Zarządu Ogniska.

Na posiedzeniu Zarządu Ogniska w dniu € maja br. ukonstytuował się 
Zarząd następująco:
Zastępca Przewodniczącego: kol. Wiśniewski Władysław
Skarbnik Kol. Barta Zygmunt - Zastępca Kol. Młyniec Franciszek
Sekretarz: Kol. Dr. Pawłowski Mieczysław - Zastępca - Piotrowski Jan

2/ Dyżury Prezydjum:

Zarząd chcąc dać możność Koleżankom i Kolegom porozuiiicwajLiia się z człon 
kami Prezydjum - ustanowił dyżury:
Przewodniczący w poniedziałki od 19-20. Środy od 20 - 21. Piątki
19 - 20.
Zastępca Przewodn. we wtorki od 19 - 20.
Sekretarz we wtorki od 20 - 21. Czwartki od 20 - 21.
Skarbnik środy od 20 - 21.
Zastępca sekretarza codziennie od 10 - 13 i od 1$ - 20.
Zastępca skarbnika codziennie od 10-13 i od 17 - 20.
Całe Prezydjum w soboty od godz. 19-20.

W niedziele i święta dyżurów niema.
Lokal w niedziele i święta jest otwarty tylko do godz. 14.

3/ Telefon.

Ognisko posiada od 15. maja br. własny telefon Nr. 177-11., z którego 
mogą korzystać członkowie za opłatą 10 gr. od jednej rozmowy,

4/ Sekcje.

Zarząd zaprasza Koleżanki i Kolegów do współpracy w sekcjach, których 
zorganizowanie powierzono;

a/ Porady prawnej: 
b/ P eda go gic zn e j :

Kol. Style Wład.
Kol. Dr. Pawłowskiemu Mieczysławowi

c/ Biblj ot ec znej ; Kol. Mullerowej Antoninie
d/ Społeczno ośw.: Kol. Hejmie Władysławowi
e/ Szkolnictwa Doksz .zaw,: Kol. Cieśli Stanisławowi
f/ ’.7ycieczko wej: Kol. Berkowskiemu Romanowi
g/ Muzycznej; Kol. Kiszy Janowi
h/ Towarzyskiej: Kol. Grybosiowi Ludwikowi.

5/ Delegacje.

Prezydjum Ogniska z Kol. Dr. Florczykiem i Kol. Dziedzicom udało się 
w delegacji do.P. Inspektora Dr. Cichockiego dnia 16.V. br. i do. 
Kuratorjum^ dnia 18.V. br. Ponadto Przewodniczący i sekretarz inurweńjf 
wali u p. Dyr. Krzyżanowskiego w sprawie dodatku mieszkaniowego.-

Dokłame sprawozdanie z powyższych delegacyj podano będzie na Nadzwy- 
czajnem Ualnem Zebraniu dnia 26. maja br.



8/ Sprawa legitymacyj.

Ponieważ dotychczas dużo członków nie posiada nowych legitymacyj, woł 
czego Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie zamówień do 
których należy dołączyć 75. gr. tytułem opłaty.

Nowo wstępujący członkowie mają wnosić prośbę do Zarządu w której na
leży podać czy zgłaszający się był członkiem Związku, z jakiego powodi 
wystąpił i jak długą przerwę^my^| w członkostwie.
Do prośby należy dołączyć d^kT/ra^j^przez 2. członków z poza Prezydjt 
oraz fotografję i 75. gr. Zgłoszenia należy składać na ręce zastępcy 
sekretarza.

9/ Ogólno.

Zarząd prosi Koleżanki i Kolegów o podawanie wszelkich projektów 
względnie wniosków mogących mieć znaczenie dla spraw organizacyjnych 
no. ręce członków Prezydjum, - bądź piśmiennie, bądź ustnie.

Uprasza się P. Kolegów Delegatów o przechowywanie Komunikatów w osoby 
teczce, gdyż Zarząd będzie powoływał się niejednokrotnie na poprzedni- 
Komunikaty.

Przypominamy, że Nadzwyczajne/'Walne Zebranie odbędzie się dnia 26.ma
ja br. w sobotę o godzinie 18. w lokalu własnym.
Upraszamy o liczne przybycie, ze.względu na ważność spraw.

Za Zarząd;

Sekretarzs Przewodniczący:

Dr.M.Pawłowski. Hojak Stanisław

Otrzymują: Delegaci.



Otrzymują Eelcgaei:

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Ognisko-Oddział w Krakowie

Rynek Główny 29.11.p.Tel.Nr. 177-11 '.7 Krakowie dn.29.ma,ja 1934

K o m u n i k a

1. Mjw 'Kbrmak.
Z powodu dłuższej dyskusji jaka prowadzoną była na Kadzwyczajnem 
Walnem Zebraniu w dniu Jó.b.m.nad spravrą wysokości wkładek,porządek 
dzienny tego .zebrania nie został w całości wyczepany.
Walne Zebranie uchwaliło odroczyć ciąg dalszy obrad na dzień 2.czerwca 
b.r./sobota / godzina 18.
Na porządku dziennym 1/.Referat o projekcie zmiany statutu , 2,/. 
dyskusja nad referatem , b/.uchwalenie wniosku na Zjazd i dyrektą; 
wybranym delegatom .
Ze względu na ważność spraw upraszamy o liczne i punktualne przybycie. 

2. Delegaci na Zjatd, do. warszawy.
Nadzwyczajne Dalene Zebranie odbyte w dniu 26.maja dokonało wyboru 
delegatów na Zjazd do Narażany w osobach :Dziedzic Jan , Dr.Florczyk 
piotr , Gawżyńska Teofila, Ho jak 3 tani sław , 7iścięwski Jładysław, 
oraz 19 delegatów na, Zjazd Okręgowy w Krakowie.

3* &decju_3gdd^

Z powodu Nadzwyczajnego Jednego Zebrania jktoke odbędzie się 2.czerw
ca przekłada się posiedzenie dekćji Pedagogicznej na uziem 9.czerwca 
godzina 16-ta.

4.
Koleżanki i Koledzy , którzy w roku obecnym lub przyszłym kończą
35 lat służby a nie zostali przeszeregowani dc VII stopnie, , zcchcą 

we własnym interesie do dnia o.czerwca b.r. złożyć w sekret',-.rja
cie Ogniska :
l/.lraię i nazwisko
2/ . 2r.tr. rozpoczęcia służby nauczycielskiej
ą/ . Dok urodzę nia
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&/, ‘Jłauńoręczny podpis«
Na podstawie powyższych danych Zarząd Ogniska dopilnuje przyrze
czonego ■przeszeregowania tej kategorji Koleżanek i Kolegów do VII,

grupy .

Bici jo teka jest czynną we środy i soboty od godziny 18 do 20-tej.
Z powodu nadchodzących feryj bibljoteka kończy swe czynności w dniu

9.czerwca b.r.
8/»^tÓk^lciL2ho-a.

Posiedzenie organizacyjne sekcji wyciezekowej odbędzie się ,w piątek 
dnia 1,czerwca o godzinie 2o-tej . Koleżanki i Koledzy pragnący 
brać udziel w pracach tej sekcji.,proszeni są o łaskawe przybycie.

7A7.fil egłe wkładki' i pożyczki.
a/. Zarząd zwraca się. z uprzejmą prośbą o regularne wpłaceni^ wkła
dek ,oraz wyrównywanie zaległości ,gdyż Zarząd Główny w ściśle ozna
czonym terminie przez statut skreśla zalegających z listy członków, 
b/. Równocześnie Zarząd gorąco apeluje do wszystkich Koleżanek i 
Kolegów zalegających z ratami pobranej nożyczki o regularne spłacani? 
rat i wyrównywanie zaległych ,gdyż nieprzestrzeganie zobowiązań strt 
muje korzystanie z pożyczek członkom wnoszącym dość licznie podania, 

o podobne pożyczki.
Zarząd pozo staje w przekonaniu , że powyższy apel odniesie swój sku$. 

8/.Kurą dokształca iacy / b-mę. klagy/
Zarząd prosi l-.h.Kole żanki Kierowniczki i r.AKolegów Kierowników 
o zachęcenie młodzieży do wpisywania się no. kurs dokształcający we 
wszystkich szkołach.

Na członków u - 
1/. Gałuszkiewicz Kazimierz 
2/. Jurczyk Kazimierz 
V. KoImanowa Ferdynanda 
4/. Stuorowa Stefanja 
5/. Kołakowski Tadeusz . 
6/. Sadkowski Jan

Za

7 tutejszego Ogniska zodtali przyjęci ‘. — - -1 - p y>
1.12.1933
1, 3.1934
1. 3.1934
1 • 3.19.34

u 

u 
II 
u 
II

dn.l,12.19óo u
II
II
II
II

Zarząd
Sekretarz:
Dr.K. Pawiowski m. p

Przewodniczący: 
xHojak Stanisław m.

Skarbnik:
Zy^nunt Barta m.p.



Kraków,dnia 12 czerwca 1934Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Ognisko- Oddział w Krakowie 
ilynek Główny '29. 11, p.

K 0 M UNIKAT Nr. 2.

1/ Dyżury w Ognisku podczas feryj:

a/Zastępca Skarbnika urzędować będzie podczas feryj każdego dnia 
od godz. 10- 13- tej z wyjątkiem niedziel,świąt i sobót.

b/ Ząątęnca Sekretarza każdego dnia od godz. 9- 11- tej z wyjątkiem 
sobót,niedziel i świat.

2/ Ukonstytuowanie się Sekcyj.

a/ Pedagogiczna: Przewodniczący kol. 
Zpca ” " kol.
Sekretarz kol.

t/ Zawód. Dokszt.Przewodniczący kol. 
Zpca !! " kol.
Sekretarz kol.

c/ Muzyczna Przewodniczący kol. 
Dyrygent kol.

” " chóru dzieci
3/ dedukcja Etatów w Krakowie

Dr Dagnerówna Józefa 
Dr Pawłowski Mieczysław 
jarczyk Kazimierz 
Chrzan Bronisław 
Zajdzikoweki Kazimierz 
Piotrowski Jan 
Bielas Andrzej 
Kiszą Jan 
krak. kol. Suwara Józef

aT/j Na skutek nogłosek o zwijaniu etatów przez Kuratorjum O.S.K.
na terenie m. Krakowa,- Zarząd Ogniska udał się dnia 2, Vl.br. do Pana 
Inspektora Dr Cichockiego no odnośne wyjaśnienia.

P.inspektor stwierdził,że zwinięcie etatów musi objąć Kraków 
z powodu:

1/ podwyższenia liczby godzin kierownikom szkół
2/ zakazu Ministerstwa W.-ł.i O.P. dzielenia oddziłów na grupy- na 

ćwiczenia przyrodnicze w pracowniach
3/ przydziału godzin instruktorom w pracowniach
4/ napływu nauczycieli szkół średnich dp szkół powszechnych
b/ Po otrzymaniu powyższych wyjaśnień udało się Prezydjum do Pana 

Kuratora -przedstawiając Mu
1/ stan etatów w Krakowie i na prowincji,oraz ciągłą i jednostajną 

frekwencję uczniów w Krakowie w przeciwstawieniu do frekwencji;.w szko
łach na prowincji

2/ warunki i wyniki pracy jakie będzie osiągało nauczycielstwo 
w pracowniach przyrodniczych przy pełnej ilości dzieci na jednej lekcji

3/ osłabienie szkolnictwa krakowskiego,- wyników pracy w najważniej
szym okresie realizacji nowych programów

4/ sprawę zemerytowania tych nauczycieli, którzy ukończyli lub 
Ukończą w najbliższych miesiącach 35 lat służby

5/ uniemożliwienie spokojnej pracy nauczycielstwu na tępenie Krako
wa, - okresowem zwijaniem etatów

6/ przeniesienie z Krakowa etatów nieobsadzonych
7/ zasługi i wysiłki nauczycielstwa około ^odniesienia szkolnictwa 

na terenie Krakowa
Powyższa motywacja nie odniosła nożadanego skutku, gdyż P.Kurator 

powołał się na wydane w tym kierunku Aozporzadzenia przez Min.Vv.d.i O.P.
c/ Dnia 5.Vi.br. pismem ezpress poleconem L. 319/34 zwrócił się 

Zarząd Ogniska z podobną prośbą do Zarządu Głównego w barszawie o poczy
nienie skutecznych kroków na terenie Ministerstwa V<.d.i O.P. przedsta
wiając równocześnie postulaty,które mogłyby Kraków uchronić przed zwi
nięciem etatów,

Dnia 5,Vl.br. odniósł się Zarząd Ogniska w tej sprawie do Zarządu 
Okręgu w Krakowie pismem L. 320/34 z żądaniem szybkiej interwencji i 
obrony Koleżanek i Kolegów

Dnia 9.Vl.br. o godz.14 odniósł się na prośbę Prezesa Ogniska 
Prezes Związku p. Benator Nowak do Zarządu Głównego w tej samej sprawie,-- 
Sekretarz Generalny kol. Suda przyrzekł,że w dniun 12 bm. będzie Zarząd 
Główny interwenjował u P. Ministra.

Przytaczając powyższe Zarząd komunikuje,że użył wszelkich środków 
stojących mu do dysnozycji w obronie Kleżanek i Kolegów

5.Vi.br
9.Vl.br


Nabywanie legitymacyj i odznak
Zarząd Ogniska powołuje się na komunikat.Nr.1. prosząc o nadsyłanie 

zamówię.. na legitymacje członkowskie i odznaki Związkowe.
5/ duch członków

Na członków tutejszego ugnieka zostali przyjęci:
1/ kol. Czajkówna Kazimiera z dniem l.V.19o4.
2/ kol. Dr Tatarówna kacława " 1.71.1934.

6/ Legitymacje kolegów emerytów
W myśl Okólnika Nr.76- Ministerstwa W.R.i Q.P. zadnia 5.VI.1934.

Nr Fp lPlOO/34 o ulgach kolejowych dla pracowników państwowych na 1 g ma byś nadruk następnej treści: Na kolejach państwowych nor- 
malno- torowych stosuje się opłaty według tabe.li szos ej / /> 1
wąskotorowych nołowę orląt normalnych.

Eez tego nadruku legitymacje z dniem.1.
Koledzy emeryci złożą w Ognisku swoje

 lipca br. będą unieważnione 
legitymacje do dnia 18 czerwca br. 

celem wysłania tychże do Izby Skarbowej we Lwowie.

Za'Zarząd:

Sekretarz:

Dr L. Pawłowski

Przewodniczący:

Hojak Stanisław

Utr zymuj ą s De1ega c i .



Kraków ,dnia 25, sierpnia 1S34

i ą Jt k N auc życie 1 s twa Po 1 ski c &0 
Ognisko Oddział w Krakowie

Rvó€ k Gl.29•11* 2•“

K o u u n i k a t Nr. 4.

1/. Dyżury W OmiiskU
poITrjacK'Vormalni t jak komun 1 kat N r. 1

2/. Obrót czekowy«
fet iTaiTrpn i a b<r .mcy;. 
Łikie czekiem h.K.O. nr 
ka Kol.Młyńca .

członkowi; Ćwieka Wpłaoaó wkładki ozłonkow- 
40C.769,które można nabyć u zastępcy skarbni

3/ r^wa kosztów cie legatów uo e/ar o z o^i/y t
•---—4—4------- ■ —■~“~'~~^r7T'y7*dniu 2o.maja b.r.uchwalonoNd Kadzwycząjncm >.dnuu Zebraniu aniu « 4 w 'Jarsza-wic.
wysłać pięciu nawaliło powyshk Anc Zebranie opodatko-
Cclcra pokrycia kosztcW uchwaliło D04y«£u w mi; 3i;;.cU ąaz- 
dzierniku'i”listopadźie ‘po 50Jgroszy płatach przy wkładkach mis-

4/. Ruch członków*
UdKzFónkd’// tutejsze.so 
l/*Kol.Landwirth Roza

Ogniska zostali przyjęci* 
z dniem 1.IV.Ir34 ti - ” —

u 
u 
11

1.VI.1934
i.vni.K344/.Kol .Łukawska ir.r na 

3/.Ko1.?o1c k Starai sla
Wykreśleni z listy członJyójyJiUtej^^^
’a7TV~poWbc]u wyjazdu: n
1/.Kaczmarczyk Sylwester^13.193-x
2/, Ka c ale c w a An n a 14. a. 1124

U

1/ .1x0 za,wic UJ. o... _ydd.s. <0
2/.Dr.Wachto 1 o ak o b 9.1.19od
3/.lngbcr Jakób lo.3.19cd
4/ Uroaszkows, Jauwiga 1 •□♦!»»> 
5/.Litwin Józcg ll.b_.1934 
c/.Rokita Stanisiaw 11. j, 1.-^4

6/, frrmin 10-mic sieczne go opodatkowania
ni

Muzeum Narodowe kwotę 1.367»ou z-.-»

7/. JylL^^rojią„n^^^ . delegatów szkół o przysłanie do
prrcęmy się y“‘33t;ytólu i^ona nąuczyoiclskie,<iO s< swej szko.y 

[pienić sit kontrcktouyeh i prsletykantcr.'.

n auc zv cielskiem

Se kretar 
z uwzgJ.ę'

"J' HKSKfe asysyigss1 s1te:yiJś“i>£śiitesFE?śgs*.£SS-y 
zKKKnrfcotkprNjln ńa r^Woterbnika Ognisk WowkiegP do 

dnia 15.września 1934:

Za Zarząd:

Zastępca sekretarza 
Jan Piotrowski m.y.
Otrzymują :Dc 1cyaoi

Przewodniczący:
Hcjnk Stanisław tm



■ .



Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Ognisko - Oddział w Krakowie 

Rynek Gł. 29. il-p.
W Krakowie, dnie 10 września 1934 r.

KOMUNIA K A T Nr. 5.

1/. Ruch członków.^

Na członka tut. Ogniska została przyjęcia kol. Jadwiga Pohoske 
z dniem 1.IX.1934 r.

2/. Rezygnacja _kpl. Jcisławgkiego_

Kol. Ścisławski Kalerjan pismem z dnia 29 sierpnia br; zrezygno
wał z godności członka Zarządu Ogniska.- 7J jego miejsce powołał 
Zarząd kol. Styłę Józefa.

3/. Sprawa teatru.
Zarząd Ogniska porozumiał się w dniu 5 bm. z dyrektorem teatru 
Słowackiego p. Bujanskim i wyjednał dla członków naszej organi
zacji zniżki cen iiletów w wysokości 50$ od cen normalnych jak 
w roku ubiegłym. . z

Można korzystać tylko z przedstawień wtorkowych.
Bilety można zam? wiać w Sekrefar ja aie Ogniska do nonie działku 
do gcdz. 12-tej włącznie. Po odbiór biletów należy się zgła
szać w Ognisku we wtorek cd godz. 10-tej do 13-tej.

4/. Sprawa delegatów szkół.

Zarząd Ogniska uchwalił na posiedzeniu odbytem w dniu 4 bm. 
uprosić na delegatów szkół następujące koleżanki i kolegów:

a/. w szkole Nr.7. - Kol. Starczewskiego Aleksandra
b/. " i? Nr *8. - Inglotową Janinę
o/• H Nr.12 - 9 Swi.eżównę Stefanję
d/. " H Nr. 17 - U Wagnerową Eugenię
e/. 11 ii Nr .23 - W Kuklankę Marję
f/. “ W Nr.25 - i> Kontową Helenę
gA *' n Nr.36 - W Niezgodę Prwła
hA \l ii Nr.37 - H Gołkowską Antoninę
i/. *' Nr. 41- Musiałównę Janinę

5/• Wykaz Oddzia łów.

Zwracamy się z uprzejmy prośbą do delegatów szkół o przysłanie 
do Sekreterjatu Ogniska wykazu oddziałów według załączonego 
formularza w możliwie najkrótszym czasie.- Również prosimy kol. 
Delegatów o przysłanie wykazów Grona nauczycielskiego, które do 
tych czas nie zostały przysłane.

6/. Nadzwyczajne $alne Zebranie.

W sobotę, dnia 22 września 1934 o godz. 17-tej względnie 18-tej 
w.lokalu Ogniska Z.N.P. w Krakowie, Itynek Gł.29.TTp. odbędzie - 
się Nadzwyczajne ’”alne Zebranie ozłonk ów Ognisko z następującym 
porządkiem dziennym:



&/, Odczytanie protokołu,
b/. Sprawozdanie' ze Zjazdu Delegatów w Warszawie, ref. kol.

Gawżynsko i kol. Wiśniewski Władysław,
o/. Wybór-Komisji statutowej, 
d/. Wnioski.

7/. Nabywanie legitymaoyj i odznak.

Zarząd Ogniska powołuje się na komunikat Nr.l. prosząc o nad
syłanie zamówień no legitymacje członkowskie i odznaki Związkowe.

8/. Bibljoteka.

Bobljoteka jest czynnę. we środy i soboty od godz. 18 do 20-tej.

9/. Chór i orkiestra.

Próby chóru odbywa ję. się 2 pozy w tygodniu t.j.
w niedzielę od godz. 12 ~ 13-tej

i w piątki " ” -• 19 - 20-tcj.
Próby orkiestry odbywaję się tylko raz w tygodniu t.j.

w piętki od godz. 20 - 21-szej.

Zarzęd Ogniska zwraca się z goręcę prośbę, do Koleżanek - 
i Kolegów należących do chóru i orkiestry o regularne uczęszcza
nie na próby wyznaczono p-rzez Sakeję‘Muzyoznę. *  *

Sekcja Muzyczna, przygotowuje repertuar na święto Niepodle
głości, oraz na koncert 5-lec.ia chóru.

Członków Sekcji Muzycznej prosi Zarząd Ogniska o zjednywa
nie nowych członków.

10/. Klasy 8-me /kursy dokształcające/.

Nauko w klasach ósmych dla dziewcząt odbywa się w szkołach:
Nr. 9. im. Konarskiego i“Nr. 2U”im. Zb. Oleśnickiego, dla 
chłopców zas w szkołach: Nr. 7. im. św. Florjona i Nr* ‘24 

-im~Ta d~ Koś oius z ki .

V i - - - - - - B - & - - i - -1 -1 - -

Zarzęd Ogniska po otrzymaniu szeregu ofert od dostawców węglo
wych przyjął nn j dogonię jszę z firmy Jona Kwiatkowskiego , ul.
Zwierzyniecko 1.19.

Cena węgla górnośląskiego,/ Piast'’’ - 3 zł. 55 gr.loco piw. 
ks . iwario- 3 70 nnwn”

. ’ nica/owyższej krlorji/. 
" Zagłębia Krakowskiego z kopalni 2’byszek 3-.20 zł.

loco piwnica.
Spłaty w 5-ciu równych retach miesięcznych.
Zgłoszenia za okazaniem legtiyma o j i członkowskiej przyjmuje za

stępco Fmy Kwiatkowski p»-Guttenberg, ul.Zwierzyni.eckn 19. od godziny 
15-tej do 18-tej. J

Za Zarzęd:

Zastępca sekretarza: Przewodniczący:

Jan Piotrowski cp- Stanisław Hojak mp.

011’ zy mu j ę.: De leg a i i



Związek Nauczycielstwa Polskiego Ognisko - Oddzia1'

w K r a k o w i e

w Krakowie, dnia 12 wrześnńa 1934 r

W sobotę, dnia 22.wrześnio 1'934 r. o godz. 17-tej wzglę

dnie 18-tej w lokalu Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Krakowie, Ąyiięk Gł. 29. odbędzie się.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZEONW OGNT3KA 

z następującym porządkiem dziennym: 
i

1/ Odczytanie protokołu z ostatniego Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania,

2/. Sprawozdanie Delegatów ze Zjazdu Delegatów Związku
7 • -X 

N. F« w Warszawie, ref. kol. Gawżyńsko i kol.

3/. Wybór Komisji Statutowej, 
4/. Pn i os k i i int e r pe la c j e .
Ze względu na ważność spraw umieszczonych na porządku 

dziennym - prosimy o j'ok nojliczniejsze przybycie .

Zastępca sekretarza: Przewodniczący:

Jan Fio.trovi.ski mp< Stanisław Rojek mn.
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no
Kierownictwa Szkoły pcwszch. Nr o c a

w_ _ A X A A -O. J7 A _e_

Zarząd Ogniska prosi o zaproszenie Przewodniczącego Koła Rodzi
cielskiego tamtejszej szkoły na konferencję mającą się odbyć w_3_onotę 

dnia 27 buu ?_gedz.__18;tej. , w lokalu Ogniska, Rynek Główny 29. II.p. 
a to celem omówienia niebezpieczeństwa, jakie zagraża szkole powszech
nej.

Przybycie Przewodniczącego Koła Rodzicielskiego ze względu aa 
ważność sprawy jest konieczne.

Za Zarząd:
Sekretarz; Przewodniczący:

Stanisław Ho jak m.p.Dr. Mieczysław Pawłowski m.p





ZWT42EK NA UCZY CE 1S W P018KIEG0 OGNISKO - ODDZIAŁ 

'A' KRAKOWIE, Rynek Gł. Nr.29. Hp.

w Krakowie, dnia 28 września 1934

K O M U i'i 1 K A T N K. 6.

Sekcja M.uzyczna 
Ogniska Nauczycielskiego Z.N.P. 

Kra ko wie .w

Do

’ P.T. Członków Chóru i Orkiestry

oraz wszystkich Członków Ogniska Nauczycielskiego 

w & r ,9 k.o wie

J ubileus z 
dyryg. Kiszy ,

Zjazd Okręgowy 
Dole gotów ZNP.

Okręgowy oho? 
nauczyciel.

Rocznica
11 listopada.

Rozpoczynamy piyty rok pracy Sekcji. Muzyczne j.-

Zarzyd Sekcji postanowił zorgonizo-wo.ć w bieżącym roku 
szkolnym piękny uroczystość zwiyzany z pracy dyrygenta 
kol. Kis zy . . ■ ■

Oto minęło 25 l.it od chwili, kiedy, ;k-pl. Kiszą rozpoczył 
pracę jako organizator i dyrygent chórów. Minęło 20 lat 
pracy na Ś łysku i 5 lat z nami w Kr-ko wie. -

Praca-to była ofiarna, żmudna, ciężka i za procę ty 
spotkać się musi dyrygent z usnanie-m nie tylko od tych nad 
którymi pracował, ale i ze stronyJego dzisiejszych kole
gów.- Nie złożymy mu darów bogatych, ale uczcimy pracę 
Jego pieśniy.

wystypimy z koncertem - ale oprą oowonym tak, jak na 
25-letni jubileusz dyrygenta przystało.- Uroczystość wspo
mniany urzydzimy - po porozumieniu się z kolegami z Czes
kiego Ślyska - pod koniec roku szkolnego.- Czeka nas prze
to okres wytężonej - kilkumiesięcznej pracy. -

Już w miesiyou listopadzie czekaj y^kcję Muzyczny 2 po
ważne występy. - Mienowioie podczas Wszystkich Świętych od
będzie się Okręgowy Zjazd Delegatów Z.hi.P.

Zamierzeniem Sekcji Muzycznej jest stworzenie Okręgoae- 
go^Chóru Zwiyzkowego podobnie jak to już jest w okręgu wi
leńskim i w okręgu lube Is kim. -

■ Chcemy wykorzystać Okręgowy Zjazd Delegatów i przy tej 
Sposobności rzucić mysi zawiyzania tego ch°ru.

Zjeazd odbędzie się w Krakowie, w salach Starego Tea
tru. Miejsce odpowiednie i moment za chęoa jycy . -

1 pierwszym dniu Zjazdu urzydzony zostanie Wieczornica 
dla Delegatów, na której wystypimy z chórem i orkiestry.

11 listopada czeka nas uczczenie rocznicy odzyskania 
niepodległości,.- 0 obowiyzku uczczenia godnego tej rocz
nicy przekonywać nie trzeba.



Przejęcie procy 
Sekcji Towarzys
kie j.-

Jednanie nowy oh 
członków.

Nowe terminy 
prób.

Pierwsza her
batka.

W porozumieniu z. Zarządem-Ogniska przejęła Sekcjo 
Muzyczna obowiązki i zadania Sekcj i Towarzyskiejs

Mamy wprowadzić ożywienie stosunków towarzyskich; 
skupić się razem, aby przetrwać ciężki okres, jaki 
obecnie przeżywamy,-

Zebrania towarzyskie organizować będziemy w każdym 
miesiącu. - Będęt one skromne - ale powieje z nich ser
deczność - pogoda i wzajemne zaufanie.- 

.Prosimy tak wszystkich Członków Chóru i orkiestry - . 
jak i wszystkich Członków Ogniska ojednonie nowych człon./'

W chórze na uczycie Is kim z na le ź ć się p o w i nn i w s zy s oy 
koledzy i koleżanki, któpgy nad szerzeniem umiłowania 
pieśni procuja. W każdej szkole sę, koleżanki i koledzy, 
którzy potrafią śpiewać w chórze.- Śpiew w chórze, zto' 
przecież nie występ solowy, ale wysiłek zespołu,który 
zgrcł się w próbach.- Na to zaś stać każdego, który uczy 
śpiewu.- Koledzy nosi ulegaj a prośbom innych zrzeszeń mu
zycznych i bior^ chętnie udział w ich pracach i ^występach 
publicznych. Nie dziwimy się temu. Koohaję, pieśń i idę. 
tam, gdzie brzmij jej dźwięki.

, A teraz my wołamy do Wes: - .
-bobyjecie przecież 

z nami wśród,doli l^nie d ol1, bo istniejelprzecież oh o r 
nauczycielskie w nim Wś “zbraknąć nie może. - _Ni.nęh.s.cmn: 
Wasujest widoczna krzywda wyrządzoną naszemu zespołowi 
muzy oznemu. -

W bież|oym roku szkolnym odbywaję, się próby w po
niedziałki i czwartki. A mianowicie:

w poniedziałki od 7 - 8 chór
od 8 - 9 orkiestra

we czwartki^ od 7 - 8 chór.
Odpadają dawne próby w niedziele.-

Z początkiem października urządzimy pierwszy her
batkę towarzyską * tak dla Członków Sekcji Muzycznej - 
jak i dla Członków Ognisko. -

0 terminie zowibdomimy osobno.-

Cześć Pieśni, i

S. Ho jak 
Przewodniczący.

Ignacy Jokóbieo 
Sekretarz Sekcji.

Andrzej Bielan
* rzew odniozę,cy. Sekcji 

Muzycznej.



Związek Nauczycielstwa Polsklog-G 
Ognisko - Oddział ;w Krakowie 

ifynek Gł. Nr.29. lip.
U’ Krakowie* dnia 1 października 193*

KOMUNIKAT Nr. 7.

1/. .■fięzygnaoja kol. Dr» Wagnerówny Józefy*

Kol. Dr*. iihgnerówna Józefa z powodu złego stanu zdrowia zrezygno
wała z godności Przewodniczącego sekcji pedagogicznej, przeto na Jej 
tniejsoe powołany został Dr Mieczysław Pawłowski.

2 A Nadzwyczajne $alne Zebranie.

W sobotę, dnia 20 października odbędzie się w lokalu Ogniska 
Niezwyczajne Walne Zebranie•.■ Początek o godz. 18-tej .

Porządek Zebrania: '• v 7

1/. Taktyka i proca organizacyjna. Nef. Kol. Niemczyk Fr.
.2/. Wybór delegatów na Zjazd Okręgowy, który odbędzie się JnA

1 listopada 19,34.
3/. Wnioski - interpelacje .-

3/. Wieczór dyskusyjny.

Sekcjo pedagogiczna urzędzeó będzie w bieżącym roku szkolnym 
raz w miesiącu wieczory dyskusyjne z zakresu pedagogiki i dydaktyk®

Pierwsze zebranie dyskusyjne odbędzie się dnia 13 październiku 
/« sobotę/ w lokalu Ogniska o godz. 19-tej.

Temat: Szkoła a kino.- fief. kol. Dr Mieczysław Pawłowski.

4/. Posiedzenie Sekcji Pedagogiczno-progromowej.-

W ^rodę dnia 3. i w piętek dnia 5 października br. odbędie się 
posiedzenie Sekcji Pedag. -programowej ♦ /,< „

Koleżanki i Koledzy \bioręby udział w pracach Sekcji 
i programowej zechcę łaskawie przybyć o oznaczonej godzinie..

Poza wspomnianym terminem posiedzenie Sekcji Pedagogicznej odbę
dzie sie w miesięcu październiku w dniach 12.X. piętek i 26.X. piętek 

0 godz. 19-tej.

5/. Bibljoteka.

Bibljoteka jest otwarta w Środy i soboty od godz. 18-20 -tej, 
W tych dniach będę mogli Koledzy i Koleżanki korzystać z najnowszyoht 
dzieł pedagogicznych, miesięczników, kwartalników i podobnych czasopism*

6A Zebranie Delegatów szkół.

Dnia 27. .X. /zw sobotę/ odbędzie się Zebranie Delegatek i De® 
gitów szkół celem omówienie spraw, zwięzanyah z ich agendami.



7/» Legitymao je .

Przypominamy o zomowhniu legitymacji i odznak członkowskich, 
które uskutecznia kol. zostępca skarbnik w godzinach urzędowych.

8/. Wykazy.

Zorzęd Ognisko zwraca się z ponowny prośbę o przesłanie żędanyoh 
wykazów - Okólnikiem Nr.5. pozycjo 5.- /grono naucz, i oddziały/.

9/. Wkładki no Zjazd De legatów .

Powołując się no komunikat Nr.4. z dnia 25/8. pkt.3. prosimy 
Kol. Delegatówpobranie od członków tytułem kosztów zwięzonyoh z wy
jazdem delegatów do Warszawy.

Wkładko wynosi 1 zł.

10/. Wzorce gimnastyczne.

Sekcjo Pedagogiczno Ogniska wydało wzorce gimnastyczne dla 
kłos 11117,7.71, i 711. chłopców i dziewozęt.

Cały komplet kosztuje 1 zł. 50 gr. Nabyć możno u zastępcy skarby 

11/. Plony szczegółowe.

Sekcja Pedagogiczno Cgniskl wyda w najbliższym czasie plany 
szczegółowe do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas. Zamówienia pro
simy składać m ręce zostępcy skarbnika kol. Młynco.

12/. Prenumerato I.K.C. 
. 'I   ■ - . ..................... ....... ................—. • 5’’ ' ' *

Kpledzy iKoleżonki pragnęoy korzystać z ulgowej prenumeraty 
1'11. Kurjera Codziennego zeohcę składać gwe odresy na ręce zast. skarb
nika kol.. Młyn ca.

Prenumerato z odnoszeniem do -domu wynosi 4 zł. 50 gr.

Za Zorzęd:

. . Sekbetnrz
Dr Mieozysł-w Pawłowski, 

mp. ■

Przewodniczący 
Stanisław H o j a k 

mp.

Otrzymuję: Delegaci.



'A Krakowie, dnio 15 października—19
zft i ąze k No u c zy o le Is t we h ls kie Bo 

Ognisko - Oddział w Krakowie 
'g Rynek Gł. Nr.20.IIp.

■« sobotę, dnia 30 Po.a.UrnlłŁłggl-n. 0 go^-17~tej “81 

18-tej, . lokalu Ognisko Z„l|Zku iwuooyoielst.o Polskiego » Kroko 

»ie, Kynek Główiy 29. - o i b ! i H e a i ?
HADZIYOZAJNE SAME ZIMNIE Członkói, Ogniska z następu-

no. Ref .Kol. Niemczyk Fr. 
y, który odbędzie 
1934 r.

j^cym porządkiem dzl ■
1. Oaozytsmle pretokotu z ostatniego Nodz.yozojnego Sol- 

nego Zebranie.
2. Taktyko i Prago orgoniz.-Wji
3. Wybór delegatów na Zjazd Okrę 

eif dnin"l listopo
4. Wnioski - interpelacje.

Ze względu no wożnoeó umie sznzony oh no porządku 

dziennym prosimy o jok najliczniejsze przybycie.
« , . Przewodniczmy:
□ekretorz. Stonisłow Hoiok rap.Dr Mieczysław Pawłowski





Zwięzek Nawozyclelstwe Folgkieg©
Ognisko - Oddział w Krakowi©

Rynek Gł. Nr* 29* JJp*
W Krakowief dnia 6 listopada 1934 r

, KOMUNIKAT Nr. U

1/. A k a d e a j a ■

Z okazji lwięta Niepodległości odbędzie się w sobotę dnia 10-go 
listopada br. steraniem Ogniska Krakowskiego "Uroczysta Akadem ja'f w sali 
Saskiej - sw» Jana 6. obok kina Sztuki*

Poczętek o godz* 6 minut 15.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich Kolegów i Koleżanki oraz Ich ro

dziny o łaskawe przybycie* Wstęp za zaproszeniem, które koleżanki i ko
ledzy otrzymaj ę poczty w tych dniach,

2/\ W i e o z orni o a * ..

Równocześnie, z zaproszeniem na Akademję przesyłamy zaproszenie na 
"Wieczornicę", która odbędzie się w sali Ogniska po Akademji.

3/*Legitymacje dla Kol* emerytów*

Ministerstwo Skarbu reskryptem z dnia 6.$.1934 r. Nr.D.1.72697/3/34 
zarządziło, że legitymacje funkojonarjuszów państwowych w stenie spoczyn
ku, uprawniające do ulg przy przejazdach kolejami panstwowemi, tracę, waż
ność z dn. 31 grudnia 1934 r.

W miejsce dotychczasowych legitymacyj Izbo Skarbowa I. we Lwowie 
wydawać będzie legitymacje nowego wzoru na okres lot 5-ciu bez przedłu
żania, licząc od daty wystawienia

Do prośby o nowę legitymację należy dołączyć fotografję odpowiadaję.- 
oę wyglądowi zewnętrznemu posiadacza w okresie wystawienia legitymacji 
/formatu 37 x 52 mm./ bez nakrycia głowy ^na biołem tle. Szerokość twarzy 
15-20 mm, oraz storę Legitymację i dowód wpłaty kwoty 50 gr,

Należytość w kwocie 50.gr. winno być wpłacona do Państwowej Kosy 
Oszczędnościj lub miejscowej Kasy Urzędu Skarbowego no rachunek budżetu 
dochodów Ministerstwo Skarbu Dz.2 §6tp.2*

Storę legitymacje, fotogrofje i dowody wpłaty prosimy składać 
W Ognisku no ręce zest. sekretarze Kol. Piotrowskiego w godzinach urzędo
wych do dnia 26 listopada br.

4/. Fotograf je nc legitymacje*

Od dnia 1 listopada wydoje Ognisko kartki zniżkowe do zdjęć foto
graficznych no legitymacje. - 4 sztuki - 1 zł.

Zdjęcia wykonuje Zakład fotograficzny - Krowodersko 7.

5/. B i b 1 j o t e k o .

Od dnia 1 listopada br. czynna będzie bibljoteko w środy, piętki 
i soboty od godz. 18-tej - 20-te j.

6/. Wzorce gimnastyczne.

Dalszy cięg wzorców gimnastycznych Nr. 3 i 4 no miesięc listopod 
i grudzień jest do nabycia w Ognisku u zost* skarbnika Kol. Młyńca. 
Ceno 1 zł. 50 gr.



7/. Sekcja Pedagogiczno ♦

W piątek dnir' 9 listopad' br.. o godz. 19-te j o s: li Ognisko odbę
dzie się posiedzenie Sekcji Pedagogicznej.
Tein ot: Koedukacjo w szkole,. Be feruje Kol. *Mgr'. Sieleoki.

8/, Se kej o Si ot u t o w? j_ _

W piątek dni: 9 listopad® o godz. 19-tej odbędzie się w Ognisku । 
posiedzenie Sekcji Statutowej. ? /

Kol. Inglot". Fr'noiszto, Dr J^sińskę. Stefanję, Mgr Sty łę W lody sło
wo, Insp. Sz' dę Józefo i Wisriewskiego-Wł' dysława - prosimy o niezawodne 
przybycie.- 3;

 

Dnia 17-go listopada /soboto/ o godz. 19-tej odbędzie się w Ognisku"*' 
wieczór dyskusyjr^ no temat ''Aplikacje w szkołach powszechnych", hef. 
Kol. Dr Jasińska Stefrnjo.

1OA ii u o h członków.

NO członków tutejszego Ognisko zostali przyjęci:
2/

1. Kol.Dumlok’Jan z dniem 1.K.1934 r.
2. Kol. Ga wżyński Stnistow st t! 1.VI.1934 r. ■d
3. Kol. Gondek Andrzej n 1.X.1934 r.
4. Kol. Gonde kowa M-r jp f? 1.K.1934 r.
5. Kol. Koński Jan 11 1»X«1934 r. 0

6. Kol. Kowalowa Helen" ?r fi 1«XI.1934 r. J kz
L

7. Kol. Królioki De on w t! 1.X ,1'.134 r.
8. Kol. Paro Józef ■ t? ■ ii 1.K.1934 r. , c
9. Kol. Wojtaszek iłedysłrw ■ fi .,1»IX.1934 r, 3e 

?e 
go

2

Sekreta rzt
Dr. Mieagysł^w Pawłowski 

mp.

A Z.-l’z ęff:

Przewodniczący:
Stanisław Hojnk 

nip*

ct 
.9 
h 
1/

A w i z o  ; e

Sts renie to Ognisto zorganizowano sprzedaż herbaty: A?e]
1/ Ekonomiczna
2/ Cierpto
3/ Indy jsko
4/ Ceylonsko
5/ Dr r joeling

Nr. 60...
Nr. 100 ..........
Nr,. 1 6 0 ...........
Nr. 200 ...........
Nr. 300 

60 gramów .... -.83 zł.
60 d 0 w 6 zł.
60 1? • 0 a 0 1 e - - zł.
60 w 0 0 e • X • X0 zł.
50 ooóo 10 30 zł.

1/

to<
>d

Sprzedaż herbaty odbywać się będzie w Ognisku w godzinach urzędowych/
■ Ia.j

; a: 
In.:

' C,



i Związek I! aUd»yoięi&ferm. Polskiej 
Ognisko^.ddŻUU' 17 Efpkpwię, f

r Hynek C-ł-i lip* a i’•:-’■► O । .ni.' listopada J9S4ą

K ę i,«i v ?. i żc /i (.■ X'» »

L/ Bcha Akafietnji 10. XI. L9i>4,

.e zarząd Ogniąca składa Sekcji Muzycznej ■■/ szczególności Kol.Przew. 
dielusowi Andrzejowi, dyrygentowi Kol. Kiczy Janowi,Kol, ,7łosikówniex

• iyldze , Kol. Kol. Smioace, • Kozakowi, i Kukulskiemu serdeczne podzię- 
kowanie za podjęcie pracy około zorganizowaniu „kadeffiji 16. rocznicy 
Hepodlogłossi polski,, zaó azłonkou choru i orkiestry zu wykonanie

, śzeóoi ar cyst ’ j programu,
Ku 'Kol. Niemczykowi tfranciazkowi za świetne opracowaną i wygłoszoną 

'.yrelekc ję. .
4'szystkim uczestnikom uroczystości składa Zarząd podziękowanie za 
iak liczny udział.

1/ oekcja Pedagogicznu.

ąZ. -J piątek dnia.oO listopada br. o godó. 19 w .sali Ogniska odbęćLzie-^ 
M/■ posiedzeniu jekoji Pedagogicznej.

Temat: Koedukacja w szkole. .Ui. Kol. bielicki.
b/ Plany -naukowe.

sekcja? ;d .gog* wydała plany szccagołone dc wuzystkloh przedmiotów
L wszystkich klas, oraz wzorce gimnastyczne dl i klas III—VII.

li aby 6 możn.i a zastępcy skarbnika.
c/ Kurs języka polskiego, historji,oruz kurs praktyczny do egz. pruł: 

Jekcj.A i-od .■gogicznu chcąc Kol, Kol. stworzyć możliwość jak najlepszej 
realizacji n o ■.' y c h p r o g r am J v. ■ u r s ą d z u d \ 'i u t y g o d n i o r; y k u r s .. J ę z y k a polskie 
|o i hi s tor j i dla kinu III,,V,,1 VI., od 2styosnia do 11 etycznie. 19óo^_ 
fKadto organizuje trzytygodniowy kurs przygotowawczy do egzaiaina pru- 
etycznego na naacs, szk. powsz, ozasie od P3 grudniu do 11 stycznia, 
1935r. lliższ.Ł ;.'iadomóóó‘ u sekretarza Ogniska v? godzinach dyżuru 
tj. '., ..'tarki i czwartki od 20-21.

5 / Kurs narciarski
»>-»•«- «re v-..,<<oi «*». u*.-« ■ • a«M •“•• — ■• ■ . v I*-

> ekcj_ wycieczkowa podczas feryj zimowych organizuje kurs narciarski 
ni Apzy od 5.1. do 11.1. 1935

j)p_ocz tego uokcja wycieczkowa organizuje wycieczki narciarskie w te
ren, zależnis od ilości zgłoszonych uczestników,

Z głoszeni.:; na kurs narciarski i wycieczki do 10 grudnia w Ognisku^..

1 / dyżury poradj prawnej.
■ ■—« m,. mm - r— , «b <• r- e ■> ‘ >’ •*'

łoi. Mgr, etyl.. 7łudysłau; będzie udzielał porad prawnych w czwartki 
>d godź. 16 -1.7,

phi/ określenie z listy członków. 
i*Ą* -«—e. ce“ -jr> »■•* •< •■• .1 U «— “• fc* ■ •“»
lurżąd Ogniska Komunikuje, iż sfraślenlń L listy członków dokonuje 
darząd Główny z powodu zalegania z wkładkami przez 3 miesiące po uptzed 
Inimzawiadomieniu u niu tut. Zarząd, 
i "*
c/



& ■

Groxiu ' nauczy cie 1 ski ego ♦

aię z uprzejmą prośbą do delegatów . ~.;ół o pW.ł«x« -o 

"k/kkJ-.So-Liezyoidotiogo przeniesionego do innej sUtoa 

U\/^ykazu Kol. Kol. którzy 

lłUc/k'ltazu Kol. Kol. którzy 
ącej.

wracamy_ 
ekretarjatu

a/ vj

Ogniska :

s &( n a e t 

stracili ij ęcia, ał

ka"7 Kauczyciolstwo opuszcza
W niektórych ^^NatatS^zukoiczońe by

.■ rzekomych tarciach u O; ni . należących do Ogniska szereg nauczycieli i nauc^ini^ — .
Krakowa zgłosiło swoje wystąpią - - 
Otóż dla orjentacji kol^.c ,u-u 
bieżącego roku ni ®v'^łyn^Od^ 
ska. natomiast od 1.1 . do dni. 
ska naszego £9 nowyęfe ęzłonnou, wpłynęło I załatwienia przez na
Ogniska.

o 
Obecnie

e notatki 
: 11 CL 
na terenie

n 
iudomo^ ci 
ie wystąpienia 
wpisało się do Ognis 

a^nudto^kilkanasoie zgłoszeń nowych 
-- “ ujbliZofe-’posiedzenie Zarządu.

pca.jc.y i o 

j O H J .-. O Z g X O S Z;

że od l.i.
z Ogni

8/ Przypomnienia^
7/y.rzrd' przypomina Kolebom Delegatom ?zk°* 
/. 23? 25, 28? 33, 34, poraź trzeci .żej,
Zarządu powodów do dniu ... -
zów Grona naucz. q :
1/ Delegatom szkół Kr. 1, -,.9# : 

że' nie przysłali wykazów oddział
"?/ Kolegów Delegatów wszystkich

- • 1) &, 9, 
z niezrozumi 

a dzisiejszego nie przesłali do tej

4, 16, 17, 18# 53, •’
;w . , .szkół prosimy o podanie

• • n 
11: 16, / 

ałych dla 
pory wyka

28. 35. 4 ■ • /
II r .. t e 1 e

fonów,

p O W S Z $

im ■'

9/ 8prawo, teatru.^
<--u cx - uutłiii. »**■ * ■•*•’ *“■

Zarząd przypomina, iż można otrzymywać 
Sł^ackiego na przedstawieniu wtorkowe

r
bilety znijjzkowe do  teurru i 
vj sekretarjaois Ogniska.

10/ prenumerata I.K.C.

0 zniżkową prenumeratę I.K.C. ^ale
do dniu 50 bm. , gdyż późniejsze .f-^eai..

aó się ’•/ sekratarjaoie 
nie będą uwzględnione^

11/ Legitymacje.
.. .........    - . ., . t 4O jzwiatfkowe powinien każia/ Z uuągi.ty Ucjno Lesk^cjakocztuje 75

Członek cgnisŁu oaką ie^iuyK jv i
'konieczna fotografia / . , x « uprawniające do znif

do slt

we j do zmianyąą

12/ Bib!jo teka . Ł
■kąj -raoaii? do ogło^ U?pr^t=3;yyy..
wypożyczonych z ®lł)^ote^i Og jlłużcj można książki przetrzymyt; 
^;'HŁlS^d^tySo^.n^e^tęry tygoeni.., » ^pad^on 

wiedliwionych przewidziana jest prol^K

13/ Legitymacje.
łaeiretarj.cie Ogniaka są do odebrania legitymacje

'Sr^i Michał, Cho^s Marja, Cca^nu

Władysław t

członkowski6

Henryka 
8 troka A o w 
Żurowski



iucn iv2j±eixiKww. . . . x

Na członków tutejszego Ognleką ejos^ąli przyjęci ; X
1/ Br. Kaim fan od l.KI. ).9 34t ' . X

</ Kozieł Ą<olf od l,XIf 1934.
.3/ Seredyński Leon od. 1, Xlt1934f

15/ Reaktywowanie Członka f
„-arę-. — —.<—~ i W — --«•• - - ■• - • » - —- ||p
Decyzją Zarządu Głównego LiSBfidl/ W.Fin. ew. z dnia 19,XI, zosta 
Kolega Rokita Stanisław reaktywowany jako członek Związku,

/tranie dyskusyjne. .
- .‘I--. «<v T— <T-r'«T«w er.'<—«•. r—w»w-nw Wr —I— Ał4.’C.» .

XX 7 grudnia punktualnie o gpdsinie- 19tej odbędzie się wieczór 
o.-y Jlu.-.y jny •%• tematgasudj* ' przeszeregowania w dniu’ 1 s: ;

Rofr-^oL.’ Inglót, " ♦ iłI (ł .
16/ Andrzejówka.

.■■>"*■ er-s—c—■rniiin ■— *.^KMł«ar> * - r-»w

W dniu 1 grudnia 1934r, o godzinie 20 odbędzie się zabawa /Andrze 
jówka/. Wstęp wolny. Bufet płatny obficie zaopatrzony.

Za Zarząd

c e k r e t a r z

Be,., Mieczysław Pawłowski mp»

Przewodniczący;

Hojak Stanisław mp.



Wieiww fan

 

w KILAROWIE 
ul.___________
Szkoła pow. Nr.



Związek N t;uczycielsti:a Polskiego 
Ogniska - Oddział w Kr.kowie.

.Rynek Gł. lip.

A/ / 

. .4

Kraków,dnia 11 grudnia 19%,

K G M U N I E A T Nr. 10.

■ "1./ Nadzwyczajne 7ąlne Zebranie. 
— • - '-■■■ -*■

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w sobotę dnia 15 grud
nia o godz. 17.ewentualnie w drugim terminie o godz. 18 tej.

p o rz ądek dzieńny:
a/ Odczytanie protokołu..
b/ Uwagi Komisji Statutowej w sprawie mającego ukazać się 
statutu Z.N .P *
c/ Wybór delegatów na Nadzwyczajny Walny zjgzd w Warszawie.
1, Uchwalenie kosztów dla Delegatów na Walny Zjazd.
e/ Referat: Projekt samopomocy kredytowej proponowany przez 

Zarząd Główny.
f/ Wnioski i interpelacja. • „ , ?.

Ze względu na ważność spraw prosimy o liczne i punktualne 
przybycie.

2, Walne Zebranie Sekcji Szkół Dokształcających Zawodowych.
< ■*— •• <• — «vc-- «.-i « :r ■ t— >«— t— r“-> e—» r—. c -• r f - r-'* «—«r erw«t-» » c—> r~rr - «—> c— < *—> «—•<•-• c—•> «■—. eśe.i <-.■ .c—' r—r— c - • c* r—

odbędzie się we czwartek 13 bm. o godz.20 tej. w sali Ogniska

Porządek dzienny;
1. Odczytanie protokołu.
2. bekcjy w ranach nowego statutu.
3. Oprawa dalsżego istnienia Sekcji.
4. Wnioski i interpelacje.

„ . Wakacyjny kusr trykotrrstwa ręcznego.

w zakresie wymagań nowego programu szkół powszechnych,odbędzie 
się od dnia 28.KII.br, do dnia 12,I.1945r. włącznie, staraniem

staraniem Tow.Służby Obywarelskiej w Krakowie wakacyjny kurs 
trykotars twa. J

Program:
Jz alechustki,bluzki,swetery, czapki,rękawiczki różnych faso
nów itp. wykonane technikami drutowemi i szydełkowemi. /

Zgłoszenie przyjmuje i udziela informacyj:

Sekretarjat Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej

.Kraków, -Syrokomli 21.1.p.

Z^’5, Przybory do ró.bót i materjał własny.

4./ 3uch Członków

Na członków tutej
L ” 
2

zego Ogniska zostali przyjęci' 
omiarska Olga od 1.XI. 1934. r.

4.
5.
6.
7.
8.

Mgr 
ńroński Tadeusz 
Bandoła Józef 
Bojanowski Jan 
Band ołowa Aniela 
Kosobucka Marja 
Mgr.Podolak Miko łaj

1.KI.1934.r
od' 1.XI.1934.r.
od l.XIl 19§4rą
ód l.KII .S9S4r.
od 1. KII ' l@«34r.
od l.KU I934r.
od l.KUISłmr.

1

28.KII.br


—'-u——“—
5. 'Jszystkim Koleżankom i Kolegom z okazji przypadających 
Świąt Bożego Narodzenia okładamy najserdeczniejsze życzeni 
i szczęśliwego Nowego Roku.

Za Zarząd :

Sekretarz: Przewodniczący:
jr. Mieczysław Pawłowski.mp. Hojak Stanisław mp.



i i X ą Z e£ h -J.U. CZy CielUtW-; P 0 S£ lc gC
Ognisko Oddział w Krakowie -7 Krakowie ,29 .grudnia 1934.
Rynek G-ł. 29. II.p.

K 0 M U Ii I K A T Nr.11.

1/ '.'/kładki człon ko., akie .

Z dniem 1, stycznia 1935 wkładki człnkow^kia dla kolegów 
w czynnej służbie wynoszą 3 zł 55 gr - dl . kolegów emerytów 
2 zł, 2l gr »

2/ Pele gaci na N ad zwycze jny Zjazd do -y.-.rs z .-.wy,

Kadzwycz..; jno J-ilne Zebranie Ogniska odbyte w dniu 15, grudnia 
1934 „wybra ło następujących deleg-tow na 'Zj..zd w ,/arsz .-.wie :

Kol.Inglota Franciszka ■ Kol.pr,Jasińską ótefunję 
ko],.jzadę Bronisława Kol.Tymcżaka antoniego i Kol. 
'./i Gniewskie go yłudysłowa.

Zastępcy: O# Ko 1,-Mgr, d tył a ./ładysłuw , J agi o luki Bronisław 
Kol, Tylek Jan Ko1,3arta Zygmunt.

3/ Koszta podroży Delegatów,

O Nadzwyczajne Palne Zebraniu odbyte dnia. 15 . KII, br . ach:; ..li ło 
opodatkować wszystkich człnkcu na koszata podroży uelc.gatón 
kwotą 1 zł płatną w 2.ratach,tj,1.1.1935 <-■ 50 gr < i 1.11.1935. 
50 gr, 
Równocześnie prosimy Kolegów i Koleżanki o wyrównanie zaległych 
opł„t związanych z poprzednim Zjazdem.

4/ /kładki na rzesz organizacyj społecznych.

Mu podstawie Okólnika Zarządu G-łeyngo Z.K.P. Nr 5. komunikuje
my, ze członkowie Z.N.P. z dniem 1.stycznie 1935.przest^ją 
wpł,.,cac wkładki do następującynh vrganizacyj :

1/ strzel vC / z Tow.Przy j aciół strzela../ 2/Liga Liorska. I Kol.
3/ ToWrózkoły Ludowej 4/ Związek Obrony Krosin Zach.5/LOFP 

jkładki reguło1.?ane bezpośrednio czy tez pośrednie przez człnów 
Związku na rzesz wymienionych organizacyj> będą z dniem l.I.br. 
regulowane przez Zarząd Główny, U ...dmie ni amy ze w wkładkach 
członkowskich Związku juz są uwidocznione kwoty dl.-, powyższych 
org..ni z ucy j , z kto remi bezpośredni rozrachunek z podunemi Zarżą 
durni Głównerai przeprewadżac b,dzie Zarząd G-łuwny.
J związku, z cem prosimy Koleżanki I Ko Lęgów,by. indywidualnie 
składek Jo omówionych stowarzysz en nie wpłacali.

Za Zarząd

Sekretarz
Prłowski Mie czysł....u mp.

P rz en o dn i c z ą c y
Koj...k ot...nisł.;w mpą





Związek po luki ego Nąaęzycielstwą 
Ognisko Oddział w Krakowie.
Kynek Główny 29.IIłp,

Kraków>dnia 12.1.19'35.

Z A P R O 5 Z B 14 I -S•

Na podstawie powziętej uchwały Zarządu Ogniska.w dniu 13.KII. 
1934, zapraszamy uprzejmie Panie Kierowniczki i Panów Kierów^ 
ników na posiedzeniejktóre odbędzie się dnia 16.stycznia hr. 
/ środa / o godzinie 19 tej w lokalu Ogniska.

porządek dzienny:

1/ Referat P, Kolegi Chrzanu Brin
Sprawy gospodarcza szkolnictwa porasz.

2/ Corrreferat P.Kolegi Inglota Franciszka; 
i 11 o

3/ Referat P.Kol. Czarneka Romana : z .
Zagadnienia tyczące Komitetów Rodzicie lamach

Ze względu na ważność i aktualność spraw prosimy o punktualne 
przybycie.

Za 2:arząd:

Sekretarz Przewodniczący
Dr .Pawłowski Mieczysław. Ho juk StaniSscuw,



————



1/ Nadzwyczajne .7 .lne Zabranie,

Kudzryczajns •,Żalne Zebranie odbędzie się w sobotę dni a 26. Iw b 

o godzinie 18 tej ewentualnie w drugim terminie o godzinie 19. 

Porządek dzienny:

.;/ Zagajenie
b/ oprawo zdanie ze Zjazdu Delegatów odbytego w ..-ar u z ..wie 

w dniach 12 13.stycznia. _ieT, Kol. lir.. Jasińska, Kol.
I ■ .glo t,Ko1.pymczak, 

c/ ./nioski •• interpelacje,

2/ Zniżki do kin.

Zarząd Ogniska wystarał się o znizki 50 Zo następujących ki 

Apollo ■ 3 .gktala - Obońko eztuka -■ Uciecha ■ .7 nda, 

Z izki można otrzymać n.. miejscu przy kasie z- okaz-hiem 

legitymacji nauczycielskiej.

3/ Triad ki nu rzacz organizacyj społecznych.

Powołując się n. Komunirat Mr.ll. pkt.4. Zarząd Ogniska prosi 

koleżanki I Kolegów o stosowanie się do okólnik.. Z rządu Gł. 

Nr,5. i ws trzymani o się z wpłacaniem indywidualnych r-kładek 

na rzecz ty«h Juówarzyszen i Organizacyj w których pracują. 

Indywidualfh wpłacanie uprowadza chaos,który utrudnia wszelki 

dalsze załatwianie spr?.w Z rządowi G..ównemu,zdążającemu konsz 

T.untnie do r -z powziętych uchwał,

4/ Z..orce gimnastyczne «

u .keja Pedufeogiczn.. wydała dalszy ciąg wzoroó. i ; ... o.rya.i

D r. 5 i 6. ii aby.fc. mo zna w Ognisku u zascępey sk-rbnika.

. .. a .i ,



w.')/ Zniżki tramwajowe.
W-

Zarząd Ognisiza poczynił wstępie starci
"* 'feSśSaw^^f:

tramwajowych dla swych członów. 7 ty» celu prosimy 

Koleianki o sgłassaiia •!» « Kol.Piotrcwckiego ,Celem =0 

ni! odpowiecie go uykaou dla władz Kolei Elektrycznej.

lolegow i

t iw

Z 1 z e.

6/ kuch członków

członków tut.Ogniska zcutali przyjęci:

Xol. Jhomo-.;’a Mar j a .od 
Kol.i)orth..,ymer Awitul 
Królioka Olga cd

4/ ^r.Lonczyk Gabrjal od 
5/7lii'.'elinaki Aleksander

-^■6/. ku sino k Jan 
7/^Jier zt i oki Jozef 
8/' W i e r z 1 i c k a M ar j u

2. 
5

od 
od 
od

1.XII.1934.
1.XII.1934 
l'.XI. 1934
1,1. I£o5
1.XII.1934
1,XII.1934
L a -£• • —
1.1.

1S55

Zarząd:

retarz :
pa włowski M

Przewodni czący 
Hoj-ak u inni zł..

A -.7 I Z 0.
Zarząd Ogniska otrzymał ofertę ni dostawę-węglu M v 

u cenie 3 zł.40 gr^loco piwnica.

Cena węglu Riwka 4 zł loco piwnica.

opłaty w 5.ratach miesięcznych.

Zgłoszenia u Kol.Piotrowskiego w Ognisku.



Związek Nauczycielstwe polskiego
Ognisko - Oddział w Krakow ie •

Rynek G-lOwiiy Nr ■ lip .-

ro

F, T, Koleżanek i Kolegów.

Sekcja Pedagogiczna Ogniska Z.N.F. . Krako.ie, urządza dni 

23 lutego kr. o godz. 19-ej /sobota/ « sali Ogniska "Sieozór Py 

syjny" którego tematem będzie:
1/. Dzieci pozornie trudne - fleferat Dra '.raehtla Jakóta,

2/. Biologiczne podstawy psychiki dziecka - Ży»y dziennik

Megr. Podolak Mikołaj•

Prosimy o liczbę przybycie.

, , Pr ze w odniaz§-cy :Sekretarz:
Sto Ho jakPr. M. Pawłowski





Związek Nauc zycielstwa Polskiego 
Ognisko - Oddział w Krakc\ ie

Rynek Gł. Nr. 29. IIp. Kraków:, dnia 28 lutego 1935 r.

0. M U 1T I K A x no 13 -

1. ■■.rs2Ółpra£a_ITauc z^oiels_uv.a z Harcers twem na_ t^renie^rakora^

A dniu 10 grudnia 1934 r. odbyło się posiedzeniezKierowników szkół 
i opiekunów Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych wspólnie z Władzami 
Harcerskiemi, celem omówienia metod pracy harcerskiej na terenie kra
kowskich szkół powszechnych.

Niektórzy referenci z Harcerstwa w czasie przemówień postawili 
cały szereg niesłusznych zarzutów nauczycielstwu krakowskiemu, przeciw 
którym zaprotestował obecny na obradach Przewodniczący Ogniska, oświad
czając, ze Organizacja Z.N.P. zajmie w tej sprawie odpowiednie stano
wisko . -

Prezydjum Ogniska interwenjowało w tejże sprawie w Inspekt oracie 
szkolnym, żądając satysfakcji ze strony Władz harcerskich.-

Ha skutek tej interwencji Przewodniczący Ogniska Z.IT.P. otrsymał 
z Komendy Chorągwi Harcerzy pismo z dnia 14.11.1935 r. L: £75/35 na - 
s tęp.u jące j treści :

Do Wielmożnego Puna Hojaka, Prezesa Ogniska Z. 17.P. w Krakowie. 
Komenda Chorągwi doceniając pracę Nauczycielstwa krakowskiego na tere
nie harcerskim, przeprasza za nietaktowne wystąpienie Daniela Gołogór- 
skiego Kier Wydziału Zuchowego v- Kom. Chorągwi wobec nauczycielstwa 
krakowskiego.

Druh hm. D.Gołogórski nie pełni obowiązków kier. Wydziału Gromad 
Zuchów ych.

Ze względu na dobro pracy wychowawczej w. szkole prosimy o dalszą 
spółpracę.

Czuwaj! Komendant Chorągwi Di"' Szczygieł H. mp.

* 7 che o załatwienia sprawy prosimy Kol. Kol. o dalszą '..spółpracę 
w Harcerstwie.

2. A K A D S M J A.

Dnia 18. marca o godzinie 19 /?.wieczór/ w Sali Saskiej przy ul. 
sw. Jana 1.6. odbędzie się uroczysta akademja ku czci Pierwszego Mar
szałka Polski Józe fa Piłsudskie go Członka honorowego Z.17.1., na którą. 
Kol. Kol. oraz rodziny najuprzejmiej zapraszamy.

3. SEKCJA PEDAGOGICZNA. • • ■, —— —.i ..... ■■■■ ■■■ ■ ■ ■■■■ .... ■■ —... —... —.ę - -
Sekcja Pedagogiczna Ogniska Z.N.P. w Krakowie urządza w dniach 

2, 9, 16, 23 i 30 marca o gcdz. 19. /sobota 7. wieczór/ u Sali Ognis
ka Kie ozory dyskusyjne’1, których tematami będzie:

TT

2.III. Cz.I. teoretyczna. Gramatyka normatywna a językoznawcza 
w szkole powszechnej, ref. Dr Mieczysław Pawłowski.

9.III. Przeżycia domu rodzinnego w życiu dziecka, 
ref. Mgr. Winiarska Olga.

16.111. Biologiczne podstawy psj*chiki dziecka, 
ref. Mgr. llikoła j^Podolak.

23.111. U z.II. praktyczna. Składnia zdania oraz zgody i rzędu, 
ref. Dr Mieczysław Pawłowski.

30.111. Oz.III. praktyczna. Słowotrórstwo i fleksja, 
ref. Dr Mieczysław Pawłowski.

Ze ' zględu na aktualne tematy prosimy o liczne przybycie.
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Orni^ko Oddział w Krakówie
Synek Jł. 29.11. P-
f \J J
I ■ .

Koleżanki 1 Koledzy .'

Przy *Ok r^ęc a Z w i ą z k u. I! . p <• w ,^r ako wi e istnieje od i c_.u. 1 ó 19 
■u pomoc Doraźna ", która jako najstarsza instytucja tego rodzaju na 
(terenie nasz ero Związku była zawsze’ wyrasicielką nolezuus^tiej pomocy 
|\ najcięższych chwilach swych Członków. Zależnie oo ilości uzłon^ow 
X. pomoc Doraźna " wypłacała w ciągu swego istnienia zapomogę pośmiertną

•.jy-sokości od 100 do <01,. zł. Dzisiaj, choc każdy rozumie moniecznosc 
; takiej instytucji, czego dowodem jest wielu sposroa nas, „tor^y opła
cali wysokie nieraz wkładki do podobnych instytuęyj lecz^nam obcyc , 
... o< niska Kruków niespełna 10G osób na ogolną liczbę aOO -^złonkow 
należy do naszej Pomocy Doraźnej, To tez i zapomoga pośmiertna wynosi 

;tylko 200 zł*
Koleżanki ‘ Koledzy ! bielę bardzo słabych Ognisk posia- 

da pomoce Doraźne na swych terenach, czyz Ognisao ^rtu-ów, tak silne 
[liczebnie, nie może mieć takiej pomocy Doraźnej, ktaraby jako wyraz 
: kole żarskiej jedności dawała nam pewność, że w przykrej chwili, ntora 
; zawsze przychodzi niespodziewanie, zajęła się tymi, k^rzy zostają !

' - '.'pieczmy się wszyscy bez wyjątku, i wtedy przy wkładce
1 zł. płatnej tylko w razie śmierci Członka, zapomoga pośmiertna wy
niesie 700 zl bocznie, przeciętnie mamy 5 wypadków śmierci, zatem 
roczni \<.:łudra wobec 700 zł. zapomogi je st n apr a;, d ę znikomą. Poza

I układką w razie śmierci Członka nowowstępujący płacą jednorazowo na 
jfundusz zapasowy 1 zł. oraz wpisowe zależnie od wieku 1 zł. do lat 40, 

2 zł, do lat 50., 4 zł. do lat 60.

Załączone karty wpisowe wraz z wkładkami prosimy składać 
jw dakretarjacie Ogniska.

Za Zarząd:

a ek

Dr, 11, Pawłowski

I- r z ewo dn ic z ący :

H o j a k u t a n i s 1 a w ■

Kartu wpisowa do pomocy Doraźnej przy Okręgu z .ii.P.w Krakowie
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Kraków,dnia 29,marca 1935 rjjjiązek Nauczycielstwa Polskiego
Ognisko - Oddział w Krakowie

Synek Główny Br,29.II.p.

K 0 M U II I K A T Nr. 14,

1. Porada prawna.

Na liczne zapytania Koleżanek i Kolegów udzielamy informacji 
■(indywidualnie. ,7 ostatnich czasach najczęstsze były zapytania;

k
A/ w sprawie potrąceń z uposażenia na różne cele,
B/ opinjowania i kwalifikowania, pracy nauczyciela.

Odnośnie do tych ogólniejszych zapytań wyjaśniamy;

A/ Potrącenia z uposażenia służbowego przewidziane są w art,39. 
Pustawy o stosunkach służbowych nauczycieli z dnia l.lipca 1926. 

brzmieniu obwieszczenia z dnia 9.listopada 1932, r .N r. 104. bz ,U .Rz .-P . 
_i dotyczyć mogą wyłącznie zapowiedzeń sądowych lub zajęcia administra- 
- cyjnego.

Nawet w takim wypadku organami egzekucyjnemi /a więc ściągają-
■ . cemi należy tości bez zgody interesowanego są organa wyk onawcze. pań-

• : stwowe powołane do tej czynności, lub organa gminne /:art.3.rosporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.marca 1928.Dz.U. Rz ,P.N r.

• 36. o postępowaniu przymusowem w administracji.:/ inne przymusowe 
ściągania są wykluczone.

B/ 17 sprawie opinjowania .i kwalifikowania pracy nauczyciela 
j obowiązuj e' rozpor ządzenie’Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
-Publicznego z dnia 14. czerwca 1934. Nr.54.Dz.U.Rz.p. , tudzież instruk

cja z dnia 26. stycznia 1935. Nr.l. Dz.Ministra 77.R. i O.P. jako roz
porządzenia wykonawcze do art, 18. i 19. najnowszej pragmatyki.

Oprócz Głosu Nauczycielskiego, omowił te sprawy dokładnie pr.  
Z.N.P. z września 1'934. u bardzo Ś'zcz egółowo ukażą się informacje 

। w najbliższym numerze Z.N.P. w marcu 1935. Zarówno odnośne rozpórzą- 
. dzenie jak też i komentarze do nich w Głosie Nauczycielskim jak i Z,?’/ 
radzimy dokładnie przeczytać, zapoznać się z wartościami ji akie będą 
podstawą opinjowania, oraz sprawami jakie każdemu z Kolegów i Koleżane 
na wypadek niekorzystnych spostrzeżeń, czy też niesprawiedliwej oceny,' 
przysługują.

Konsekwencje z tego tytułu są dosyć ciężki©, a nieznajomością 
lub przeoczeniem przepisów w dochodzeniu swego prawa tłómaczyć się nie 

: mo żna.

2. - 7 y -x. a z y ,

./e własnym interesie zechcą Kol, Kol. przesłać do Ogniska nastęf 
i pujące wykazy do 15.kwietnia b.r.

i &./ Zajęcia uboczne: /Szkoły zawodowe dokszt,/
| Kol. Kol. w służbie'"czynne j7 którzy mają płatne zajęcia pozaszkolne /s: j 

ły zawód./ zechcą donieść Zarządowi.
Zgłoszenia mają zawierać ;

1/ ilość godzin,
2/ wynagrodzenie,
3/ rodzaj zajęcia /szkol.dokszt.lekcje jak niem. ,franc. , gry 

na skrzypcach i t.p. /bez nazwy i adresu/.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w zamkniętej kopercie na nazwisko 
Sekretarza lub Prezesa.



\)/ Re je strac^a^pracy^społe czne j .

Wszystkich Kol.Kol. prosimy o przysłanie wykazu pracy spo
łecznej według następujących danych:

1/ imię, i nazwisko,   <
2/ w jakich organizacjach pracuje,
3/ ile czasu z u ży w a n a p rzy go t cw ani e ,
4/ ile godzin poświęca wraz z dojściem wzgl. dojazdem, 
5/ jakie świadczenia pieniężne ponosi w związku z tą pracą.

3. Sekci^Peda^ogicz^

a/ Sekcja Pedagogiczna Ogniska Z.N.P. w Krakowie urządza 
w dniach 6. 13. 27."kwietnia 1935. o godz. 19 /sobota 7 wieczór/ 
w sali Ogniska "Wieczory dyskusyjno", których tematami będzie:

6.iv7 Gramatyka polska dokończenie ref.Dr.M. Pawłowski.
13. IV. Dydaktyku rachunków w. szkole ref.prof.Kapplowa Dyr.Sem.
27. IV. Plany wychowania w afckole powszechnejęref.Dr.Skrzeszęwsk 
b/ Sekcja Pedagogiczna urządza w czasie feryj wakacyjnych 

jednomiesięczny Kurs od 1.lipca do 1.sierpnia 1935 za opłatą 150 zł 
z utrzymaniem i mieszkaniem. t

2 kurs w Krakowie /polakie-historja/,
3 kurs administracyjno-pedugogiczny dla Kierowników'w Krakowie,
4 kurs polskie-historja w Makówie Podhalańskim.
5 kurs polskie-historja w Bukowinie koło Zakopanego
6 kurs polskie, śpiew , gimnastyka w Gdyni.

Bliższych informacyj udziela w Ognisku w dniach dyżuru Dr.Mieczy
sław Pawłowski.

4. sekcja wycieczkowa i metod.-geogr.

Staraniem Sekcji wycieczkowej o-raz' Sekcji metod, -geograficz
nej wygłosi dnia ^....kwi e^ni u 1935.prof.' Dr, Władysław Szafer, Pre
zes Paustw.Rady Ochrony’Przyrody w Polsce odczyt :

" Postulat ochrony przyrody. w szkole powszechnej «
Dnia 84k1atitf.fi ni a wygłosi Dr.W.Goete 1,prof.Akad.Górnic zej w Kra

kowie odczyt: „ 0 parkach, maro do. wy oh -w Polsce "
Obydwa odczyty bogato ilustrowaną --przeźroczami odbędą si ę w szko- ’ 
la powszech, im, Św.Florjana /ul.Szlak 5/ punktualnie o godz.18.
Wstęp wolny.

Ze -względu na aktualność tematów i ze względu na osoby pre
legentów zwracamy się z gorącym apelem do najszerszych rzesz 
Koleżanek i Kolegów, by tłumnem jawieniem się na sali zamanifes
towali swe sympatje dla idei ochrony przyrody.

5. Dy żupy^Sekc j i„ry sunkowej. .
.■*--• «r«. »»- m., <4 .»• •»-» «... r-r <— w r»- WrMMl <bh<

Donosimy, że przewodniczący Kol. Seredyński Leon udziela in
formacji w piątki od godz. 5-6 /17-18/.

6 . R u c h C- z ł o n k ó w .
-.iT« om ■»—. »,e. ..... ■- •— tr»~ .T— c*«M>

-MM-—- »C* .r>. T— «». T“. ■ r. rvr.c«a nn. .f-.•
y*

Da Członków’ tut. Ogniska zostali przyjęci :.

1. Butrymowi czówna GYanda ’ z Ogn .
2. Lewiński Mieczysław z Ogn.
3. Patyk Franciszek z Ogn.
4. Berkowska Anna z Onn.
o. Sęk Franciszek z O/.n.
3 • Sta sz e w sk a Ir en a z 0 : ■ ,

Brzesko od 1933.
Częstochowa od 1,1.1935.
Bo-ciinia od. 1.17.1935.

7. Dr, Skrzeszewski Stanisław

ul w u r ja lebrz. od. l.lj.,1935, 
Brz esko o i. 1. LI I 1935 .

i

Sekretarz:

D r , ’ .i j_ e c z y s -ł aw P a w ł o w s 1 ii m p
Prz ewo d ni c z.ący :

Ś -unii z ł-n leju..-:

84k1atitf.fi


Kraków,dnia 6.maja 1935 r.yiązek Nauczycielstwa Polskiego
Ognisko - Oddział w Krakowie

Rynek Główny Kr.29.II.p.

K 0 M U K I K A T Kr, 15.

, Doroczne Zwyczajne Walne Zebranie odbyte dnia 27.kwietnia 1935.r. 
ze względu na "bardzo liczny frekwencję, było stwierdzeniem, że 
zainteresowanie się Ozłonkow życiem organizacyjnem wzrasta z kaź 
dym rokiem. Tak wielka liczba obecnych, to liczba rzadko spo
tykana na naszych Walnych Zebraniach. Ktokolwiek wątpił w roz
rost i żywotność naszej Organizacji, - mylił się. Zgodność 
i harmonijność nasza, która*coraz bardziej się zarysowuje, stwa
rza w nas siłę i wiarę w przyszłość, przyjęcie sprawozdania 
z ubiegłego roku pracy wygłoszonego przez Kol. Przewodniczącego 
Ho jaka jak i jednomyślność w wyborach dała pełhą satysfakcję za 
pracę ustępującemu Zarządowi oraz dodała otuóny do dalszej wytę
żonej pracy dla dobra Członków i Organizacji. Dziękując wszyst
kim Koleżankom i Kolegom za.liczne przybycie na Zwyczajne Halne 
Zebranie, nowy Zarząd apeluje, by przy wspólnym stole pracy nigdy 
nikogo nie brakło, życz*ąc równocześnie, by Organizacja nasza 
na terenie miasta Krakowa była nadal taką, na którąby wszystkie 
inne nam pokrewne Organizacje mogły nadal z podziwem patrzeć, 
biorąc za przykład nasz wspólny wysiłek, - naszą " Jedność i So
lidarność "<

Skład nowego Zarządu,

Ka podstawie nr ze prowadzonych wyborów w skład 
weszli Zol. .Ko Lo żonki*.:. Z ■ następującą ilością

nowego Zarządu... 
głosów:

Przewodniczący Kol. Ho jak Stanisław głosów 164

Członkowie Zarządu:

Kol. Burta Zygmunt , . , • • • • • . głosów 165
II Dziedzic Jan . . . II 16 3

Dr. Florczyk Piotr » • te « t 1!• 166
i’ Gry'boś Ludwik . . , • • • 1! 165
1! Hejmo Władysław . » f • e • * 1!• 16 6
H Ing.lot F r ano i sz ek , ♦ * < • 4 II 165
Lt Kiszą Jan ..... • • • f f

II 166
i! Moszewówna Barbara » * • • t •

II• 163
II Dr. Pawłowski Mieczysław . • « 1! 160
H Samborski Ludwik . . t * • • •

II 163
I! Serkowski Roman , . • < « A n 162
!! Starczewski Aleksander . . • « u 154
n S zado Józef B ronisłav « • H 163
ii Wiśniewski Władysław • • • • •

t! 163

Zastępcy Członków Zarządu :

'Kol. Juroszówna Janina . . głosów 166
" Smiczka Stefan ....... " 166
" Styła Józef t ” 166
" Tylek Jan  " 166

Sąd Honorowy :

Kol. Dr. Gotkiewicz Marjan . . . .
” Dr. Jasińska Stefanja . . . .
" Dr. Ohringer Hirsch , , . . .
” Robak Józef .......
” Mgr. Styla Władysław

głosów 166
" 166
" 166
” 166



Zastępcy Członków Sądu Honorowego

Kol. Brożek Henryk 
« Kukulski Jozei

KontrolującKomis ja

bzeliga otefan • 
Tęczyński Franciszek 
Twardosz Jozef • •

Kol. n 
ii

Zastępcy Członków "

irni Garbisz Wincenty « « 
n * Korzeniowski Stanisław
H

Ukonstytuowanie się Zar®^“. '

głosów

głO S ÓW 

tl

■II

głos ÓW
II

1.maja

166
166

166
166
166

166
166

ni u Zarządu Ogniska odbytem dnia 
ukonstytuował się następująco.

. Wiśniewski Władysław • 
Burta Zygmunt.
Iłoszewówna Barbara.
Dr.Pawłówski Mie czy sław, 
Styla Józef.

dniu l.muję 1935.r. Przepro-

II a posiedzeniu Z 
Zarząd Ogniska i-----

Zastępcą przewodniczącego z°®tał
Sekretarzem
Zastępcą sekretarza
Skarbnikiem
Zastępcą skarbnika

a/ Zarząd Ogniska - posiedzeni^ 
Sa^ne^etUS 7 taiu 27 
rami ska z głosem stanowczym. go^Zdrządu^powiększono do liczby 13.

•l n miwńra Franciszka i Koj., r ^:koZaSnt0FklwTo\roLdzenia agend kancelaryjnych

ti 

u

Kol 
u 
u 
u 
u

4, Dkonstytuowanie_si?

lia posiedzeniu odbytem dnia l.maja 1935.r. Komisja 
ukonstytuowała się następująco. Szeliga Stefan

przewodniczący • •••’•* „ Tęczyiiski Francis
Członkowie • • * * tl Twardosz Józef

Kontrolująca

z ek

Ogniska Krakowskiego5. Wkładki miesięczne na rzecz

■'ekranie Odbyta dnia 27 .kwietniu 1935 .r.
---- , . ,, „,Xdka‘‘dia Zarządu Cłównego 

Wysokość wkładki wraz z wkładką aia
o PO ’’

. i • w-r v» n^iTj^liło mi ©•*
Walne Zebranie odbyte ^ynnychi emerytów’w wysokości 

sieczną wkładkę dl a Koleg Narządu Głównego wynosi .
. ... — ł— £. £ "^Pri A

d 1 a~ Ko le g ów cz yn ny c h 
u u eme ry t óvj

6. Wpłaty wkładek miesięcznyf

rzeczKol. Delegatów prosioy o HjFca’''^'5'* m^Bi9 
Ogniska do dnia 15. każdego miesiąca.

<1. Zmiana regulaminu Budowy Bomu.

6-ty punkt regulaminu . zmieniono^) KJ®“g^°®°^y^wKkorzystają- 
Soi z°poży czek^Fnad tFznie siono dla Kolegów czynnych klauzulę

.1 _

19 3 5. r.



8. Godziny urzędowe.

Kol. Młyniec urzęduje od godz. 12 - 13
i ’’ " 18 - 20.

Kol. Piotrowski urzęduje od godz. 11 13
i od " 19 « 20.

Prosimy wszystkich Kolegów o przestrzeganie godzin urzędowych.

9. Audycja chórów szkolnych.

Polskie Radjo transmitować będzie dnia 16.maja b. 
pieśni regjonalne chórów międ zy szkolnych z miasta 
Katowic i Krakowa.

10.. Ruch Członków.

r. o godz.12 
Warszawy}

Na Członków tut. Ogniska zostali przyjęci:

1. ' Klakla Henryk od dnia
2. Motarski Tadeusz od "
3. Puków.ską Ida " »
4. Jittek Janda " "

l.II. 1935.r.
1.111. "
I.IV. "
!•!« "z Ogn. Żywiec

Sekretarz:

Bartą Zygmunt
Przewodniczący :

Ho Jak. JS tanis ław
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ZAPROSZENIE
N A

UROCZYSTA 
ŻAŁOBNA AKADEMJE

Z POWODU ZGONU

WODZA NARODU, I. MARSZALKA POLSKI

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
HONOROWEGO CZŁONKA 
ZW. NAUCZ. POLSKIEGO
KTÓRA ODBĘDZIE SIE STARANIEM 
OGNISKA ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 
POLSKIEGO W KRAKOWIE WE WTOREK 
DNIA 21 MAJA 1935 R. O GODZINIE I9'3o 
W SALI SASKIEJ PRZY UL- ŚW. JANA 6.

ZA ZARZĄD:

Barta Zygmunt Hojak Stanisław
Sekretarz Przewodniczący





PROGRAM:
1) DO OJCZYZNY (słowa Z. Krasińskiego)

wykona chór mieszany Ogniska pod kier. Kol. KISZ/

2) PRZEMÓWIENIE:
Kol. Dr. LEŃCZYK GABRJEE

3) CHOPIN — Marsz żałobny

4) OSTATNI RAPORT
Deklamacja - Kol. WEOSIKÓWNA

5) PIEŚNI EEGJONOWE
wykona chór mieszany Ogniska

ó) BRYGADA
\ wykona chór mieszany Ogniska





Związek Nauczycielstwa Polskiego
Ognisko - Oddział w Krakowie 

Rynek Gł. Kr. 29. II.p.

Kraków,dni a 27.maja 1935.r.

K 0 M TJ K I K A T Ik. 16.

ł
I 

i

1/ Zebrania konstytuujące. .■

a/ Zebranie konstytuujące Sądu Honorowego odbędzie się w so
botę dnia 1.czerwca o god z. 19. /7-mej/.
Kol. i Kol. Dr, Gotkiewicza, ■ Dr. Jasińską, nr. Ohringera, 
Robaka Józefa i Mgr. Styłę Dładysława prosimy o punktualne 
przybycie.

b/ ó.ekcji pedagogicznej odbędzie się w piątek dnia 31.maja 
o godz . 19- e j .
łt ukonstytuowaniu się Sekcji tematem dalszych obrad bę 

*,djsie I.współpraca z Inspektoratem Szkolnym, II. organi- 
’ znoją roczna pracy pedagogicznej, III. uzgodnienie pracy

z Ogniskami metodyczne mi, IV. kontakt z powiatem i V. dy
rektywy Komisji Pedagogicznej Okręgowej

c/ Sekcji Muzycznej odbędzie się w poniedziałek dnia 3.czer
wca o godz, 20 tej.

d/ Sekcji /y ci ecz kow e j , we wtorek dnia 4. czerwca o godz. PO-ej.

e/ sekcji Szkół Dokształcających we środę dniu 5. czerwca 
o godz, 20 ej.

2/ Redakcja etatów na terenie miasta Krakowa.

V .’ związku z Rozporządzeniem Ministerstwa w sprawie 
redukcyj godzin nauczania-w szkołach powszechnych i łą
czącą się z tern redukcją etatów w naszem mieście Zarząd 
Ogniska na posiedzeniu odbytem dnia 1. maja b.r. zadecy
dował wysłać Delegację do pana Inspektora Szkolnego, do 
1'. Naczelników Kuratorjum, i. do Pana Kuratora.

Delegacja przedstawiła niepokojące zjawisko nie tylko 
redukcji etatów, ale redakcji szkół w mieście Krakowie. 
Celem unaocznienia postępów, jakie czyniła redakcja etatów 
w ciąga ubiegłych lat, wskazała Delegacja na statystykę 
od roku 1930/31:

a / w roku szkolnym 1930/31 było w Krakowie 53 szkół 
powszechnyoh, obejmujących 468 oddziałów o ogólnej ilości 
ponad 20.000.

b/ w roku szkolnym 1934/35 były w Krakowie 43 szko
ły powszechne, obejmujące 387 oddziałów, do których u-- 
częszczało 20.825 uczniów i uczenie, nie licząc 1947 
uczniów i uczenie, którzy uczyli się prywatnie, poza na
uczycielami religji i profesorami przydzielonymi ze 
szkół średnich pracowało w krakowskiem szkolnictwie pow- 
szechnem 344 nauczycieli etatowych.

Podając powyższe zestawienie Delegacja wykazała, 
że ubytek etatów w stosunku do wzrostu ilości dzieci u- 
częszczających / :nie obowiązanych do uczęszczania:/ do 
szkół jest ponad miarę wielki i na wielkomiejskie stosun
ki dla dobra szkolnictwa niezmiernie szkodliwy.

Delegacja przedstawiła równocześnie , że redukcje 
etatów w chwili obecnej stano -ią poważny cios dla szkol
nictwa powszechnego w mieście Krakowie z tego względu, 
że postępy redakcji datują się od kilku lat i organiza
cja szkolnictwa nie odpowiada postanowieniom par.10.



....  r'—-----

otatutu Publicznych Czkał Powszechnych z 21. listopada 1933.r. 
pkt.3 przewidujący i ustalający normę, przy jakiej ilości ucz
niów ma byó odpowiednia ilosc etatów*

Delegacja oświadczyła, że jako Organizacja Mai czy cielska 
rości sobie prawo do zasługi około rozbudowy i oiganizącji 
szkolnictwa powszechnego i jest równocześnie obowiązaną dać 
wyraz zaniepokojenia kurczeniu się szkolnictwa powszechnego 
w Krakowie i zwrócić uprzejmą uśagę jeżeli nie na doraźne, to 
na najbliższe skutki tej redukcji. Oświadczono również, że sto
sunki zdrowotna wśród młodzieży każdego wielkiego miasta wogóle 
a Krakowa w szczególności, domagają się tego, aby izby szkolne 
nie były ponad miarę przepełnione uczniami, zwłaszcza, że frek
wencja codzienna w mieście wyraża.się w. 95 do 100 /, podczas 
gdy frekwencja po wsiach, przy za ot os owaniu-wszystkich środków 
stojących do dyspozycji, nigdy takiego procentu w rzeczywistości | 
nie osiąga a nawet się do niego .nie zbliża. Ponadto przedsta
wiono, że Kraków jest ośrodkiem, do którego zdążają wy/ieczki 
nauko.?e nauczycielskie dl a przy pa try« "-a ia Gię. życiu szkolnemu 
i stosunkom szkolnym. He będzie zatęm nic zdrożnego, jeżeli 
w oddziałach szkół krabów ...cich przypadnie na jednego nauczyciela 
mniejszy odsetek młodzieży, niż w innych szkołach prowincjonal
nych, których przepełnienie nie może stanowić ani przy«ftm.du dla 
organizacji szkolnict a, ani stanowić powodu dla obniżenia po
ziomu szkolnictwa krakowskiego dla problematycznego podwyższenia 
stanu tego szkolnict--a gdzieindziej.

Uwypuklając swoje stanowisko Delegacja wysunęła jako 
środę .: zaradczy :

1/ redukcję godzin nauczania kierownikom szkół,  .
.?./ podział oddziałów na grupy w pracowniach przyrodni- 

. czyeh,
3/ zmniejszenie ilości dzieci w oddziałach.

Kurator po wy słuchaniu. wszy stkich prze dłożonyęh'postu 
lutów pr ze ż ,Delegację w dniu 24„maja b.,r.-.-, , 'oświadczył, że
starać się będzie by kweśtje redukcyj etatów na terenie Krakowa ,.; 
jak .najbardziej złagodzić.

3/ 1- o d z i ęk ow an i e .

Pan. Kurator z zadowoleniem stwierdził nadzwyczaj wzoro
we zachowanie się młodzieży na Dziedzińcu wawelskim podczas uro
czystości składania hołdu ś.p. I. karcza łbowi Polski"J. Piłsuds
kiemu w dniu 23. maja b.r.

Pan Kurator wyraził równocześnie wielkie zadowolenie 
z pracy wychowawczej nauczycielstwa, której wyniki z całą przy
jemnością obserwował podczas wyżej podanej uroczy stości /

Za skuteczną pracę wychowawczą złożył Pan Kurator na ręce 
Delegacji najserdeczniejsze podziękowanie tak Kierownictwom Szkół 
jak i Kuboży cielstwa•

</ Kursy Dokształcające /8 klasy/ - wpisy

o

Zarząd Ogniska prosi Panie Koleżanki Kierowniczki i PanówK 
Kolegów Kierowników szkół: 7-mej, 9- tej , 20-tej i 24-ej o łaskaw/ 
ogłoszenie i -przeprowadzanie wpisów na powyższe Kursa.

Równocześnie Zarząd prosi P.. Koleżanki i Panów Kolegów / 
ęcenie uczenie i uczniów do wpisywania się na podane Kursj

5/ Wkładki Kolegów Emerytów.

Z 
3.35

b.r. Koledzy Emeryci płacą pełne wkładki t

6/ Ruch. Członków i
Ea Członka tut. Ogniska została przyjęta.

Kolt Ślesińska Franciszka z Ogniska Brzezinka od l.III.19r 35
Sekretarz: Za Zarząd:

Zygmunt Barta przewodniczący





Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Ognisko - Oddział w Krakowie 
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Koleżanki ! Koledzy .'
I

,HV 
Sekcja Pedagogiczna chcąc Koleżankom i Kolegom stworzyć 

możliwość jak najlepszej realizacji nowych programów, urządza 
miesięczny, kurs języka polskiego i historji dla klas: IV - V-VI 
i VII od dnia 1. lipca do 1. sierpnia 1935 r. .

. Obok programu bankowego Sekcja-iP'edagogiczna zorganizuje 
szereg wycieczek w okolice miejsca 'siedziby kursu.

Program naukowy kurs!u obejmie:

.. . ' ‘a/ . Polskie ' ■ •' •’ ■ -

I. Język polski jako przedmiot ogniskowy na I. sz cz eblu nauczania. 
Korelacja na szczeblu II. Różnice w konstrukcji programu języ
ka polskiego aia I. i II. szczeblu. Wnioski.

II. 7. agą dnie ni#,,tematów: Tematy w mówieniu, czytaniu i pisaniu i 
I-stym-i II-gim’. szczeblu. Subjaktywność 1"obiektywność w do-' 
borze tematów ozem się kierować. Tematy książki i środowi
ska. Tykres doborów i ugrupowanie tematów. Tematy programowe;., 
środowiskowe, a książkowe, na szczeblu I a na szczeblu II. 
Elementarz /podręcznik/, jego rola, trudności stosowania. Roz
kłady materjału naukowego , plany wychowawcze.

III. : Źródła tematów w mówieniu i formy mówienia, oraz .
ich zastosowanie na poszczególnych- szczeblach, i w poszczegól
nych klasach. Pogadanka - jej obecne stanowisko i rola w.„pro-w 
gramach.

IV. en i a „słownikowej słownik bierny i czynny. Charakter.' -„ów i- |
czeń słownikowych. Ćwiczenia słownikowe na szczeblu I. , a na/> 
szczeblu II. i III.- Grupy ćwiczeń słownikowych. Zagadnienie"- 
gwary-w szkole powszechnej.

V. Pisanięj Ćwiczenia i ich rodzaje, ilość, poprawianie^ ortogra- 
fja, tablice i słowniki ortograficzne.

VI. Eauka o języku; Jawna gramatyką a dziś /normatywna a języko
znawcza.  zdaniu, słowo twór stw o , fleksja, fonetyka 
i gwary. Teksty czytanek, język potoczny ucznia./.Jednostka •_ 
lekcyjna gramatyki. .

Kahka.rO

VII. Biografja autora.
VIII. Wiersze : Inscenizacja.

IX. Lektury.
X. Korelacja języka polskiego z historją.

XI. Badanie wyniku nauczania.

Historją :

I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

Ogólne zagadnienia.
1/ Środowisko w nauce historji:

a/ Etymologja nazw, b/ nabytki, c/ zwyczaje i obyczaje
d/ historją polityczna a kulturalna, e/ zagadnienie histo 

w szkole powszechnej.
Metoda pracy w nauce historji:

1/ Obrazy historyczne /kultury materjalnej i duchowej/.
2/ tycieczka w nauczaniu historji.
3/ Aktualizacja.
4/ Notatnik historyczny.

Organizacja pracy:
1/ Bibljoteczka szkolna na usługach historji, 2/ uroczysto-- 

ści historyczne i państwowe, 3/ tworzenie albumu historycznegc 
i aktualności, 4/ umiejętność korzystania z podręcznika, 
5/ organizacja i wyzyskanie pomocy naukowych.
Korelacja historji z innemi przedmiotami.
Historją. w klasach niższych. /Bajka, baśń, legenda, podania, 
prawda historyczna/. L
Badanie nvri. kór' naw orani a.

Kahka.rO


Kurs Kierowników

I. Kierownik szkoły przy opracowaniu rozkładu materjału naukowego 
na poszczególne klasy.

II. Organizacja pomocy naukowych.
III. Badanie wyników nauczania.
IV. Kierownik jako główny wychowawca uczniów.
V. Rada pedagogiczna podstawą dokształcania Grona Nauczycielskie

go, oraz regulatorem życia wewnętrznego szkoły.
VI. Zasady opracowywania planów pracy Kierownika szkoły.

VII. Hospitacje Kierownika szkoły.

Zapoznanie uczestników kursu z treścią nowego programu 
śpiewu.

Omówienie środków realizacji nowego programu śpiewu:

I. Ułożenie repertuaru pieśni dla poszczególnych klas /od I. 
do VII./ oraz dla ohóru szkolnego i opracowanie pewnej ilo
ści pieśni z tego repertuaru z uczestnikami kursu, uwzględ
niając szczególnie najnowszą twórczość pieśniarską dla celów 
szkolnych, oraz pieśni nadające się do ilustracji ich treści 
elementami ruchowemi i do inscenizacji. Dokładne zapoznanie 
z istniejącemi śpiewnikami szkolnemi, oraz zbiorami pieśni 
ludów ych,

II. Omówienie ćwiczeń pomocniczych przy nauczaniu śpiewu przewi
dzianych programem,.
Rozwijanie głosu i słuchu dzieci. Rozwijanie poczucia ryt
micznego. Rozróżnianie charakterystycznych rytmów w polskich 
pieśniach ludowych o charakterze tanecznym. Rozwijanie po
czucia melodyjnego. Posługiwanie się nutami.

III. Obecne metody /bezwzględna i względna/, prowadzące do umie
jętności odczytywania z nut pieśni w zastosowaniu do nowego 
progr amu.

Literatura metodyczna w tym przedmiocie.
IV. Rozważanie możliwości prowadzenia audycji muzycznych w skrom

nych warunkach.
V. Korelacja z innemi przedmiotami nauczania.

YI.Metodyka zbiorowych lekcyj skrzypiec. 
Organizacja zespołów instrumentalnych.

Uwaga: Cały kurs ma charakter ściśle praktyczny.

ćwiczenia cielesne

1. Rozwój fizyczny młodzieży a szkoła.
2. Cel ćwiczeń cielesnych /w myśl programów/,
3. Organizacja pracy w szkole z uwzględnieniem warunków 

lokalnych,
4. Działy ćwiczeń cielesnych i ich rozbiór: 

a/ gimnastyka, 
b/ gry i zabawy, 
c/ wycieczki, 
d/ sporty,

5. Lekcja i jej części składowe.
6. Lekcje praktyczne w poszczególnych oddziałach: 

a/ w klasie, 
b/ na sali gimn.
c/ na boisku /podwórzu/



7 . PZycieczki.
8. Sporty.
9. Przybory i przyrządy do cwicz.ciel. . . , ,

10. Omówienie podręczników /Zgie  i, Tullm i t.d./rzyn.sk
11. Ćwiczenia 10 mm
12. " śródlekcyjne. .
13 Ćwiczenia ciel, w związku z innymi przedmiotami.

Ha kurs języka polskiego i historji potrzebny jeSu 
najnowszy program Min.G.R. i 0. P., nadto dziennik lekcyjny 
oraz plan wychowawczy. .. .

Kurs języka polskiego i historji odbędzie się 
w Krakowie, w Makowie Podhalańskim, na Bukowinie, a samego 
języka polskiego w Gdyni.  ,

Nadto w Gdyni oprócz polskiego odbędzie się kurs 
śpiewu według nowego programu, oraz gimnastyka.

Po śpiewu wymagane podręczniki:

1/ T. Mayzner : Mój śpiewnik /na.1 głos/
2/ T. Mayzner ; Piętnaście ‘pieśni /3 głos./
3/ Karol Hławiczka : Śląsk /Cz.I. /Bibljo teczka

Oz.II. pieśni regjonalnych/.
4/ Śpiewnik M. Konopnickiej i Z. Noskowskiego

Zeszyt pierwszy i drugi.

Oprócz tego pożądane przywiezienie posiadanych innych śpiew
ników szkolnych, oraz skrzypiec.

przewodniczący Sekcji Pedagog.:

Dr.Mpeczysław Pawłowski

Przewodniczący:

S t an i s ław Ho j ak

rzyn.sk


Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Ognisko Oddział w Krakowie

Synek Gł.29.II. p»

Kr aków -, d ni-a 27. wr z e śnia 19 35

Otrzymują Delegaci,

Zaproszenie

na posiedzenie Delegatów -szkół, które odbędzie się w sobotę 
dnia 5„ październik a 1935.r. o godz„19-e w lokalu Ogniska.

N a p o r z ąd ku d z i e nny m s pr aw y akt ualn e .

!ia zebranie to prosimy przygotować następujące dane w myśl 
Okólnika Zarządu Głównego Nr.l z dnia 31.¥111.19 35 . r-.

1. -Ilośó oddziałów w szkole.
2. " dzieci w każdym oddzielę.
3. " nauczycieli w danej szkole-;

a/ stałych,
b/ kom t r ak towy oh,
o/ dochodzących z innych szkół,
d/ praktykantów..,
e/ ilość nauczycieli chodzących do innych szkół 

/których/ i na ile godzin.

4. Ile godzin nauczania zredukowano, w danej szkole.
5. Podać wykaz -Członków Zw, nie mających jeszcze legitymacji 

członkowskiej związkowej.
6. Podać numera legitymacyj tych Członków, którzy mają legity- 

ma c j e cz łonko w s ki e .
7. Ilu nauczycieli prowadzi 1 wychowawstwo,

" " " podwójne ”
" " " potrójne "

8. Do gimnazjum składało w b.r. . . , . e absolwentów klas 
6—tych szkół powszechnych. Z tej liczby egzamin złożyło 
. . . . uczni, nie złożyło egzaminu . . . -. uczni, nie 
przyjęto spowodu braku miejsca .... uczni.

9. Ilu nauczycielom ostatnio wystawiono oceny;
z tego ilu otrzymało oceny niedostateczne . r . . 
zwolniono z tego powodu .... nauczycieli. .
Ilu nauczycieli składało- odwołania od niedostatecznych 
ocen i jak były załatwiane.

10. Ozy kierownicy szkół ujawniają nai czycielom opinje o ich 
pracy przesyłane do władz szkolnych.

11. Czy nauczyciele kształcą swe dzieci w zakładach średnich 
i wyższych.

12. Inne uwagi i charakterystyczne dane.

Prosiny o punktualne przybycie.

Za Zarząd:

8e krstarz:

B a rt a Z y gmunt

Prezes :

Ho jak Stanisław.





Związek N aa. czy cielstwa Polskiego
Oddział Grodzki w Krakowie

Rynek Główny 29.II*p*

Kraków>dnia 21.października 19 <

K OMUNIKAT Nr,17.-

1/ czarne„Sprawozdawcze„Walne Zebranie.

przypominamy, że dnia 26.października 1935*r. odbędzie się Zwy
czajne Sprawozdawcze Walne Zebranie w lokalu własnym* Początek 
o godz.17—tej ewentualnie w drugim terminie o godz.18—tej.
Porządek dzienny podaliśmy wszystkim Członkom osobnem zawiadomie
niem w dniu 7.października 1935.
Ze względu na ważność spraw upraszamy o liczne przybycie.

2/ Wkładki członkowskie -

. W związku z wprowadzeniem nowego Statutu w życie, prosimy Kol. dele
gatów i poszczególnych Kolegów i Koleżanki o regularne wpłacanie 
wkładek do„dnia_5-tego każdego miesiąca* Oddział nasz przesyła 
wszy śtkie'"w kładki do Zarządu Głównego dnia 10-go każdego miesiąca.

/-A Z m i any adres ów . •

prosimy Koleżanki i Kolegów o możliwie natychmiastowe zawiadomie
nie Oddziału naszego o każdej zmianie adresu. Brak zmian adresów 
utrudnia pracę kancelaryjną i powoduje zwroty wszelkich pism 
i tygodników związkowych.
Zmiany adresów można podawać osobiście, piśmiennie albo telefo
nicznie /W r.tel.177-11/ w godzinach urzędowych od 11 - 13 i od 
19 - 21 o

4/ Wzóręe^gimnąsty czne^

Zawiadamiamy, że Oddział nasz posiada wzorce gimnastyczne dla 
chłopców i dziewcząt od Nr.l do Nre8. Cena kompletu miesięcznego 
wzorca dla wszystkich oddziałów męskich i żeńskich wynosi 2 zł. 
Cena pojedynczego arkusza 15 gr.

5/ P r enume ra t a I. K. C .

Od 1.grudnia b.r, wszyscy Członkowie korzystający z prenumeraty 
muszą wykazać się przy zamawianiu legitymacją członkowską. Aby 
uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemności i trudności prosimy wszyst
kich Członków o zaopatrzenie się w legitymacje związkowe, które 
zamawiać nalęży u Kol.Piotrowskiego. Koszt legitymacji wynosi 75 gr

6/ Zni żki _do „Te ą.t ru _Mf e jskie goA

Zarząd Oddziału sprolongował korzystanie ze zniżek do Teatru Im, 
Słowackiego. Zniżki 50 % obowiązują na przedstawienia wtorkowe.
Zniżki 25 / na o i? erę można również uzyskać, jeżeli będzie naj
mniej 20 zajffiówień- Bilety można zamawiać u Kol.Piotrowskiego do 
poniedziałku do godz. 12-tej włącznie. Od 1.grudnia b.r. Człon
kowie korzystający ze zniżek teatralnych muszą wykazać się przy 
zamawianiu biletów legitymacją członkowską.

7/ Sprawozdanie_DęlegatoWę_

Prosimy Kol.Delegatów o nadesłanie przed Winem Zebraniem odpowie
dzi na kwestjonarjusze wysłane dnia 27.IX.1935.'Ewentualne prze
szkody zachodzące w nadesłaniu odpowiedzi prosimy podać również 
przed Walnem Zebraniem.

8/ Bibljoteka.WlL-U MM if>.l <r—• *• C3.X- ■■ -r— —»«■—
Biblj oteka jest czynną w środy i soboty od godz.18. do 20-tej. 
Nadmieniamy, że bibljoteka z nowym rokiem szkolnym została zaopa-

• trzona w nowe dzieła treści naukowej i beletrystycznej.



9/ Ruch^CzłonkówA

Na Członków tutejszego Oddziału zostali przyjęci:
1. Dotosz Jan z Ogn. Trzetinia od 1.7III. 1935.
2. Górski Bogusław z Ogn. Rud ni k n/S t. u l.VIe u

3. Jamrozkowa Helen a " zamiejskiego n l.Vo u

4, Kozak Czesław it 1.2C u

5. Kulpiiiski Adolf z Ogn.Je żowe u i.yin. u

6C Nasiłowska Leonja z " 0 d d z < M. W ar sz aw y it i« tt

7 o P u w 1 i k o w ak i A d urn z. Ogn. Brzesko tt l.XI. n
8. pieuozak Jakot •' Rytnik u 1,7111- ii

9. Piotrowska Jozefa " Grodno ii l.YIe ii

10 0 Podota Władysław " Andrychów u 1,X. tt

Ile Sitkowa Sof ja " Skawina 1! l.V. u

12, '.7yczesany Jozef " Nowy Sącz II l.K. li

10 / Uri oj).. organ i z a cy Jn fk

Z dniem l.paźd aiemika 1935. otrzymali urlop organizacyjny: 
le Cieśla Stanisław
2. Czapik Piotr
3. D r. Górny Antoni
4. Gratowiecki Leon
5. Kołakowski Tadeusz
fi. Dr.Skalski Stanisław

Za Za r z ą d

Sekrstarz :

Zygmunt Barta

Prezes:

Stanisław Ho jak

11 ad es łan e :

Spółdzielnia nauczycielska " Szkolnioa " jest w znacznej części 
własnością naszego Oddziału, dlatego zwracamy się do P.T. Koleżane 
i Kolegów z uprzejmą prostą, aty wszelkie przytory piśmienne, dru
ki, pomoce naukowe, książki szkolne, jak również metodyczne i pe
dagogiczne, kupowali tylko w " Szkolnicy " przy ul.\7iślne j 3, /
lut ul. Szewskiej 2.
Sklepikom szkolnym i spółdzielniom uczniowskim daje " Szkolnioa " 
10 / ratatu od cen kat alogoirych. 
Popierajcie sklep nauczycielski " Szkolnicę ”e



R E^G_U_L.A_M IJi

brad Sprawozdawczego r.alnego Zebrania 
ZXP. w Krakowie,

Oddziału -Grodzkiego

1/ Cbrador. przewodniczy Prezes Oddziału, lub jeden z członków Za- 
rządu przez niego powołany.

2/ Przewodniczący powołuje sekretarzy Zgromadzenia - sekretarze 
sporządzają protokół obrad Zgromadzenia i oddają go przewodni
czącemu -

3/ Obrady odbywają się według programu ustalonego przez Zarz.Oddz- 
Grodzkiego, podanego do wiadomości członków w terminie przewi
dzianym statutem*

4/ Przewodniczący przestrzega ustalonego porządku obrad - udziela 
Członkom głosu, czuwa nad przebiegiem i kierunkiem dyskusji - 
zarządza głosowanie i stwierdza jego wynik.

5/ Głosowanie odbywa się z reguły przez podniesienie kart uczest
nictwa - w wyjątkowych sprawach Zgromadzenie może ustalić inną 
formę głosowania.
kybory odbywają się wyłącznie kartkami.

6/ Prawo przemawiania przysługuje każdemu uczestnikowi Zgromadze
nia po uprze dniem zapisaniu się i udzieleniu mu głosu, przez 
Przewo dnie zącego .

7/ Przewodniczący udziela mowcom głosu w porządku zgłoszenia, z wy
jątkiem osób którym S tatut zapewnia prawo przemawianie, poza ko
le jno ścią e

8/ Gdy mówca odbiega od tematu obrad Przewodniczący zwraca mu uwagę; 
w razie trzykrotnego odchylenia odbiera mu głos-

9/ ,7 dyskusji nad tą samą sprawą uczestnik może zabierać głos tylko 

dwa razy - za, pierwszym nie dłużej .jak 10, za drugim 5 minut.
77 wypadku omaMania przez mówcę wyjątkowo ważnej sprawy, Zgro
madzenie może mu czas przemówienia przedłużyć.

1.0 / razie użycia przez mówcę niewłaściwego wyrażenia, Przewodniczą
cy przywołuje go do porządku, a po dwukrotnem przywołaniu odbie
ra mu głos.

1.2 Wszelkie wnioski i rezolucje na Zgromadzeniu zgłoszone,winn 
byc przedłożone Przewodniczącemu na piśmie i zaopatrzona czy- 
t elny m po dp i s em.

1.3 0 kolejności głosowania wniosków decyduje Przewodniczący.

Za Zarząd;

Sekretarz: Skarbnik: Preze ę
Zygmunt Barta JJr.Mieczysław Pawłowski Stanisław Ho jak





preliminarz ‘budżetu.

Zarządu Oddziału Grodzkiego Z. P. w Krakowie na okres 2- letn 

tej. 1935/6 i 1936/7.

pochody:

ykładki członków / 460 członków

ICUrSy

Z rot z a ów i a u &. o .. ...

procenta 

ko schody:

Czynsz za lokal /a 133.75 Zł./ 

podatek lokatorski /a, 336.- Zł 

Światło . <•........ . r . . ,

Opal

Telefon ...... ........... z .... . 8 

POCZta ...... ... « " e - . - ~ . . , . . . o e 

Przybory kancelaryjne ........ 

prenumerata pism ............. 

Bibljoteka . . . . . . . . . . . ._ ,. .. , ... 

Chór i orkiestra Z.R.P. . ,,, ,

Administracja ................. 

ołużący ....................... 

ubezpieczenie c ......... e .... . 

Konserwacja lokalu ............

/ • © e f c f»e»oeeee
r? I, 

r 9 o 4j «’• © 11,040,-

e o e • e e « • i t • e € e H e e a 2.622.-

*»eesee o © *5 C • * * 1 - ®
H• e © 1 o *~- 00 c ~

eeereee© * *ł* ? * • f r II• 8 e 200.O-

Razem : 2J © 15,122.-

© © • *■ r « * e © * - * e c
©z:rc 4.410.-

/
« / © © * c - oe-occce

II e 672, -

-?'• © © © © e e i; 
c 1.000.-

*©©«©©»© róeeoe^r e H 720.-

fi 15 ©<•<•. r * * rnroeoec II e 400.-

e ©ccecoe o o o o c c oe 11 .700.--

© e © e. c © © e Aooccet© n• 340.-

• e e e * ee A©eee*©e li 750.-

^eeerceo 'ccceceo 11 
e 430

•O/łOOffiA eceeeeee II c 400. -

coc** - e~ * a ę r r?c< •1 2.830.~

or-c*e<jc r o©«ca©o © 1.920.-

e © c e 9 e © <• © e c o © n r © II c 250. —

ecoooeeo * oeor o © c 11 
e 200.—

Razem Zł 15.122





■oprawo z d an

1. Bilans zamknięcia per

Aktyw a :

Rk Kasy . , . , . - 4.497,23

Rk Banku. . , . - . 129.78

Rk Sekcji Bibljotecz, 412.58

Rk Papierów wart. . 222.-

_5*261*h4

ie finansowe.

30. VI. 1935.

Pasywa.

Rk i7ie rzycie li , . 20.-

Rk Funduszu wdów i sier. 7,-

Rk Kapitału .... 1.603,67

Nadwyżka , , c , .3.630.97

-5,«. 261^.64

2. Rachunek strat i zysków

Straty:

Rk Administracji 4.575.09

Rk Prenumeraty 162.75.

Rk Sekcji Muzycznej 324.50

Rk " Bihljotecznej 8.42

Nadwyżka 3.630,9 7

. 8.701.73,.

per. 30, VI. 1935,

Z y s ki

8^.701.7.3

Rk Wkł*Zarządu Ogn.,2„631O60

Rk Żaleg,wkł." " 231.55

Rk Zj.Delegatów 68.85

Rk Kursu Dokształć 4.663.73

Rk Kursu 762,21

Rk 'Jyd awni ctw a 150.63

Rk Procentu ,„„19 3^16__

Barta Zygmunt Pr,Pawłowski Miecz. Hojak Stanisław 

sekretarz skarbnik przewodniczący,

Komisja Kontrolująca:

Tęczyiiski Franciszek Szeliga Stefan Twardosz Józef



Bilans s’arowy zamknięcia
Ka »»*-W —»«■>■>' ■■ —i*Ul ■ «*r JI 1 *Ł*l — *- •■ IL4U- niw J!J 1U .[ 53=

Funduszu Budowy Bomu, 
z dniem 30.czerwca 1935.

i Ohroty da O Bilans zamkn. Straty i zysk:

\l . M e W. M. j. Me 77. M.

Zasa 13640.11 13552.50 87,61 87.61
i

ianki

Iłużn,

11927.01. 11927.01 11927.01

i 
łierz.

36866.54 12465.99 24400.55, 28163.54. 3762.99

11'0"”
lenta

dmi-

365.43 i 365.43 o65.4

Isra- 
Ja.

ie -•

302.50 302.50 —. — 302.50,

■ucho ■ 
bści.

:api-

4750. 4750,"” . 4750,

■ i

>ał.

i-

4027.99 45130,23 41102.24 ■ 41102.24. -

ans 
amkn.

traty

**■ ™ 62,93 cm

i . - ' 62.93
yskl

71514.15 71514.15 41467,67 41467.67 44928.16 44928.16 365.43

Komisja. -Kontrolująca:

Tęczyński Franciszek Szeliga Stefan Twardosz Józe-f.

3651
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W związku z wprowadzeniem nowego statutu Z.N.P, 

Zarząd Oddziału Grodzkiego Z.N.P. w Krakowie zwołuje w myśl 

Okólnika Zarządu Głównego Dr.l, z dnia 31.8.1935.r. na podstawie 

art.55 statutu Z.N.P.

Zwyczajne Sprawozdawcze Zebranie 

Członków Oddziału Grodzkiego Z.N.P.

w Krakowie w dniu 26.paździomika 1935. w lokalu 

własnym Rynek Główny 29„II.p. o godz. 17—tej w pierwszym terminie, 

a w razie traku kompletu o godz. 18»w drugim terminie

Program obrad :

lo Zagajenie i powołani® sekretarzy.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
4. Referat kol. Hejmy n.t.: " P.raca społeczna członków Oddziału 

Grodzkiego i stosunek władz szkolnych i organizacyj społecz
nych do pracy społecznej nauczyciela ”,

5. Referat kol. Wiśniewskiego Władysława n.t.; " Zadania organi
zacyjne w chwili obecnej na tle nowego statutu Związku

6. Referat kol.Inglota n.t.: " Położenie szkoły i nauczyciela na 
terenie Oddziału Grodzkiego ”.

7. Dyskusja nad referatami.
J, Sprawozdanie z działalności Zarządu - kol. Barta.
9. " Komisji Kontrolującej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
11. Wybory na okres 2—letni:

a/ Prezesa Zarządu Oddziału Grodzkiego.
b/ Przewodniczącego Wydziału Organizacyjnego.
c/ 11 " Pedagogicznego.
d/ " " Pracy Społecznej.
e/ " ” Finansowego.
f/ 4— oh zastępców członków Zarządu.
g/ 3-ch członków Komisji Kontrolującej i 2—eh zastępców.
h/ 1—go superarbitra Sądu Koleżeńskiego i jego zastępcy, 
i/ Przewodniczącego Sądu. Organizaoy jnego i jago zastępcę® 
k/ 2-ch delegatów na Zjazd Delegatów w warszawie .

12. Uchwalenie budżetu na okres 2-letni.
13. Wnioski i interpelacje.

Wnioski zbiorowe i osobiste opatrzone podpisami 

wnioskodawców należy przedłożyć do dnia 19.października 1935.r. 

Uwaga : Do niniejszego programu obrad załącza się sprawo
zdanie kasowe.

W K r a k o w i e , dnia 7.paździarnika 1935.r.

Za Zarząd:

Sekretarz:

Barta Zygmunt

Skarbnik:

Dr. Pawłowo ki Miecz

Prezes: .

Ho jak Stanisław
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? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
; ODDZIAŁ GRODZKI W KRAKOWIE

ZAPROSZENIE
NA

UROCZYSTĄ AKADEMJĘ
KU UCZCZENIU

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
KTÓRA SIĘ ODBĘDZIE W PONIEDZIAŁEK
DNIA 11 LISTOPADA 1935 O GODZ. 18

W SALI SASKIEJ (UL. ŚW. JANA) W KRAKOWIE f

WSTĘP WOLNY.

Za Zarzqd:

Zygmunt Barta 
Prze w. Wydz. Org.

Stanisław Hojak 
Prezes





Program:

1) CHOPIN-MUNCHHEIMER: Polskiej pieśni cześć! 
Polonez na chór z orkiestra.

2) a) MAYZNER : W rocznicę

b) RUDNICKI: Któż cię wołał legjonisto?
c) ŻYCZKOWSKI: Pułk Trzeci Legjonów.

Wykona chór dzieci szkoły powszechnej Nr. 6. 
im. J. Kochanowskiego pod kier. Mgr. Ign. Jakubca.

3) Przemówienie: kol. Dr. Gluth Marjan.

4) KAZURO: Nad wielkiem morzem. Chór mieszany.

5) R. WAGNER: Polonia Uwertura na orkiestrę.

6) MONIUSZKO: Milda. Kantata na chór mieszany z akomp. 
orkiestry.

7) o) Jeszcze Polska nie zginęła.
/>) Pierwsza Brygada.

Wykona chór mieszany z orkiestrę Oddziału Grodzkiego 
Z. N. P. w Krakowie. Dyrygent: kol. Jan Kiszą.
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Związek Nauczycielstwa RolSkitgo Kraków, dnia 20. XI. 1935, r.
Oddział Grodzki w Krakowie.

Zawiadomienie*

Dnia 22, listopada 1935 ?• /w piątek/ o godz, 17> min,3 

ewent, w drugim terminie o goi z .18* min, 30 odlędzie się w lokalu 

własnym Rynek Główny 29,11.]?*

Zełranie tutejszego Oddziału

Rorsądak dzienny:

1„ Sprawa okniżek polorów i redukayj lat Błużly.

2e yuln© wnioski.

Za Zarząd:

P rz ewo dn . ?7y d z e 0 r g, : Prese s:

Zygmunt Barta Stanisław HO Jak





~ Związek K aa cz y ci e 1 s t w a p o Is ki e go
Oddział Grodzki 

w Krakowie■

;/ Krakowie dnia 25.KI. 1935.1

'Z a pro s z e n i e

Zarząd Oddziału Grodzkiego Z.Li.P. w Krakowie zaprasza na Zebranie 
Sprawozdawcze z odbytego Kongresu. Pracowników Umysłowych dnia 24.XI. 
h . r. w \7 ar sz a wie .

Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się we wtorek dnia 26^X1.b.r. Q ,g< 
dżinie 18-tej min.30 w lokalu własnym Rynek Główny 29, II.p.

Sprawozdanie złoży Kol. Ścisławski.-

Przewodn.Wydz.Org.: Prezes:

Zygmunt Barta. Stanisław Ho jak.

Przewodn.Wydz.Org


-



Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział Grodzki

w Krakowie, Synek Gł. 29/IIp.
Telefon 177-11.

KOMUNIKAT.

Oddział Grodzki Z.N.P. urządza jednodniową wycieczkę naukową 
na Śląsk celem zwiedzenia fabryki, kopalni oraz szkół. Wycieczka 

ta obejmie następujące miejscowości tj. Katowice, Nowy Bytom 
i Chorzów.

Program wycieczki:

Wyjazd: piątek 22.XI. 6 rano. / Zbiórka 5,45 rano na Głównym Dworcu, 
Godzina 8- wyjazd tramwajem z Katowic do Nowego Bytomia.
Godzina 9- zwiedzenie Huty- Pokoju.
Godzina lo«50 - hospitacja lekcji pokazowej w szkole eksperymentańn 

doświadczalnej.
Godzina 12,- obiad w Nowym Bytomiu.
Godzina 12.30 wyjazd tramwajem do Chorzowa.
Godzina 13 - Lekcją pokazowa w szkole doświadczalnej XVII.szk. pow 
Godzina 14- Zwiedzenie pracowni historycznej, przyrodniczej, 
geograficznej, robót ręcznych i gospodarstwa domowego.
odzina 15 - Kopalnia węgla Prezydent Mościcki.

Godzina 18 Konferencja z Insp. obwodowym P. Mitakiem.
Godzina 19- wyjazd tramwajem do Katowic.
Godzina 19.30 - Katowice, Zwiedzenie Śląskich Zakładów Techniczno 

naukowych.
Godina 20.30. - Zwiedzenie Bibljoteki sejmowej lat sali sejmowej. 
Godzina 21.45. - Odjazd do Krakowa.

—Wycieczkę po szkołach oprowadzi pą inspektor obwodowy z 
z Chorzowa.

Koszty wycieczki /przejazdy koleją tam i spowrotem, jazda 
tramwajami do Nowego Bytomia, Chorzwa i Katowic i obiad wynoszą 
6zł GOgr.

Urlopy na dzień wycieczki zapewnione ,

Zgłoszenia przyjmuje się w Oddzielę Grodzkim codziennie 
od 19— 20. do dnia 19 listopada włócznio.

ZA Z A R Z A D •

Przew. 7ydz. Pedagog.: Prezes:

Dr. M. Pawłowski. Hojak Stanisław.

F





Związek paucaycielstwa polskiego 
Oddalał Grodzki w Krakowie 

Hynek Główny 29»II.p.

'.V Krakowie,dnia 26»X1. 1935.r.

Zaproszenie 
— —- —. — — -tt . T— ’ T — T“ ——— — • — —- — T— — - TT-

Szanownym Koleżankom i Kolegom donosimy uprzejmie, że 

w dniu Św.Andrzeja t.j, w sobotę dnia, &Q«b.m» '■odbędzie się w sali 

Oddziału Grodzkiego Hynek Główny 29, o godz. 20-tej 

wieczornica towarzyska

na którą wszystkich strapionych gorąco zapraszamy,-

J programie przewidziane są: 

1/ część muzyczno-wokalna, 

2/ w r a ż b y /wosk, igły, buciki, karty/, 

3/ gry i zabawy towarzyskie, 

4/ tańce, 

.Stęp wolny,

Geny w bufecie kryzysowe.

Przewodn.Komisji /Eąwarzyskiej ; Przewodu.Wydz.Org, ;

Stanisław Korzeniowski. Zygmunt Barta.

Przewodu.Wydz.Org




Związek nauczycielstwa Polskiego
Oddział Grodzki w Krakowie

Ryn e k G ł. 2 9.11p .

y a

Kraków ,dnia -3-^grudnia 193 5.

KOMUNIKAT Nr. I.

1/ Zmiana nazwy Komórki Organizacyjnej,
OTW.W.. *> wr- -m—« — ■* »>-»•*»•*• •*• rv- *- *- *'■ **■’ **• *"

!<a podstawie art.51 nowego Statutu, Ognisko - Oddział w Krako
wie otrzymało nową nazwę w "brzmieniu:

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział Grodzki w Krakowie,

Wszelką korespondencję prosimy skierowywać pod nowym adresem.

2/ Wyniki wyborów.

2/
3/
4/

6/
7/
3/
9/.Zastępca przewodn 

10/

Ka Zwyczainem SpraWozd awozem Zebraniu, odbytem dnia 26.paździ er
nika b.r.“przeprowadź ono wybory na okres 2-letni z następującym 
wynikiem:

Prezes: Ho jak .Stani sław , . -
Wiceprezes przewodniczący yydz,. Org."! „Barta Zygmunt, . 
przewodniczący Kydz .Pedagog, : Dr,Pawłowski Mieczysław.
przewodniczący Jydz.Pr.Społecz.: Dr.Florczyk Piotr.
Przewodniczący Wydz.Finansów ego: Dr.Jasińska Bajorek oteianja
Zastępca pre ewp dn,Wydz.Org»-Wiśnie wski ITładys ław , 
Zastępca przewodn. Wydz .Pe.d.ag, : Inglot Franciszek.
Zastępca przewodn, Wy d z .Prący Społ, : He.jmo Władysław,

' . Wy-d z'. Finan sów ego : Kiszą Jan,
Członkowie Kom.Kontro1.Oddz.Grodzkie go:
a/ Łęczyński Franciszek,
b/ Twardosz Józef', 
c/ Szeliga Stefan.
Zastępcy Członków Kom.Kontr.Oddz.Grodz.:
a/ Starczewski Aleksander.
b/ Moszewówna Barbara. _ _
Superarbiter Sądu Kol.Oddz.Gródzkiego: Dziedzic Jan, 
Zast. super arbitra : Sądu Kol. Oddz. Grodz .-: jylok Jan, 
Prezes.Sądu Organ. Oddz. Grodz.: Robak-Józef. .
Zast. prezesa Sądu Org.Oddz.Grodz.: Scisławski ^tfaler jan.

16/.Delegat do Sesji Organizacyjnej Zjazdu Delegatów Związku: 
a/ Barta Zygmunt'.
b/ Dr.Jasińska Bajorek Stefanja. z

17/ Zast.delegata do Sesji Organizacyjnej Zjazdu Delegatów 
a/ Inglot Franciszek.
b/ Smiezka Stef an.

Związk

3/ uchwały Walnego Sprawozdawczego Zebrania.
mb a m ii n -.u ..4. < -ni l •   **> ««,. ’ rf r n; 1 —•» •“•* *** M “** *“” r*—

Uchwalono:

a/ wkładkę miesięczną na rzecz Oddziału w wysokości 1 zł. na 
okres 2-letni. /^kładka członkowska wraz z wkładką dla Zarzą
du Głównego wynosi 3 zł. 35 gr./,

b/ jednorazową 'wkładkę w wysokości 1 zł. na koszta wyjazdu Kol. 
Delegatów na Zjazd do Warszawy, ykładka ta płatną jest w ^2—c 
ratach t. j. w styczniu i lutym 1936. r ./'^kładka za styczeń 
i luty 1936. wynosić będzie 3 zł. 85 gr./.



Ą./ Godziny urzędowe.

Kol.Iźłyniec urzęduje od godz. 11-tej do 13-tej i od 17-tej 
do 20—'tej z wyjątkiem niedziel i świąt.
Kol.Piotrowski urzęduje od godz.11-tej do 13-tej i od 19-tej 
do 20-tej z wyjątkiem niedziel i świąt.
prezes urzęduje , v poniedziałki, czwartki i piątki od godziny 
19-tej do 21-ej'.
Przewodniczący Wydziału Organizacyjnego: we wtorki, środy 
i a ot o ty od godz, 19-tej do 21 ««ej. !

5/ Roczniki Głosu K.a uczy ci siakie, go .

Koleżanki i Koledzy posiadający komplety Głosu Nauczycielskie
go z lat: 1918, 1919, 19 20, 19 21, 19 22, 19 23, 1928 i 19 29., - 
zechcą łaskawie ofiarować je Oddziałowi, celem skompletowania 
wszystkich roczników.

6/ Wykazy Gron Nauczycielskich,

Kolegów Delegatów prosimy uprzejmie o nadesłanie Oddziałowi 
do dnia SO.KII.t.r. składu Gron poszczególnych szkół.

7/ Legitymacje L.O.P.P.

Razem z komunikat em'-przesyłamy Koleżankom i Kolegom legityma
cje członkowskie L.O.P.P.

8/ Komisja 'polonistyczna.

1/ Wydział pedagogiczny organizuje Komisję 'polonia tyczną , która 
ma zająć się pracą metodyczną. 1 a' posied ze ni u omawiana'' trę- * 
dzie praca .Komisj i . Posiedzenie odbędzie się 5.grudnia t.r. 
/czwartek/ o godz.,19-tej w lokalu Oddziału Grodzkiego.
Koleżanki i Koledzy, pragnący wziąć udział w pracach Komisji 
zechcą się zgłosić w lokalu Oddziału w wyznaczonym dniu.

2/ Perle wypoczynkowe;
Wydział Pedagogiczny organizuje 12-dniowe ferje Wypoczynkowe 
w Zakopanem. • perje te trwać będą od, 28/grudnia t.r. do 8-go 
stycznia 1936.r.. Opłata za utrzymanie, mieszkanie, kolej, 
dojazdy i opłaty klimatyczne wynosi 90 zł..Zgłoszenia do 151 

3/ Wycieczka do Jaworzna;
Wydział Pedagogiczny organizuje wycieczkę naukową 8.stycznia 
do Jaworzna, celem zwiedzenia kopalni /wnętrz/ i elektrowni. 
Opłata wynosi 6 zł. Zgłoszenia do 23.grudnia.

9/ Ru ćih Członków.

; ^\W
\\

H 
■ A
i to 

LO

Członków tutejszego Oddziału zostali przyjęci: 
Kol. Gile wieżowa Kazimiera z Ogn.Dąhrowa od

" Haherko Antoni " Łowicz "
" Łukasiewicz Józef " Zakopane "
” Lukasiewiczowa Władysława " Zakopane "
" Sarnecka Eleonora ’■ Krosno "

l.XI.1935.1
l.XII. "
1.XI. "
l.XIo
loX. "

Za Zarząd:

Przewodn.Wydz.0rgc : Prezes:

Barta Zygmunt. Ho jak Stanisław.



Związek Nauczycielstwa polskiego Kraków,dnia 14.gr udu i a 193$ r.
Oddział Grodzki w Krakowie

Rynek Gł.29.II.p.

KOMUN I K A ? Nr. 2.

1/ zetranie Członków. /Nadzwyczajne Walne Zebranie/.

Dnia 21.grudnia 1935.r.o godz.l7-tej, ewent.w drugim terminie 
o godz.l7-tej' minut 30 odbędzie się Zebranie Członków tutej
szego Od działu z następującym porządkiem dziennym;

Uchwalenie wniosków i rezolucyj na IV.Zjazd Delegatów Z.N.P. 
w 'Warszawie,

Referenci: Kol.Dr. Jasińska Bajorek Stef-anja i Kol. Ś-c i sławski 
7/ale r j an.

2/*Wpłaty wkładek członkowskich.

Opierając się na Okólniku Zarządu Głównego Z.N.P. z dnia 7-go 
grudnia 1935.L*169371/ew podajemy:
a/ Przerwa w płaceniu wkładek członkowskich /chociażby tylko 

jednomiesięczna/ powoduje utratę praw członkowskich wcze
śniej nabytych, przeto z chwilą otrzymania zawiadomieniu 
o takiej przerwie, członek winien zaległość uregulować, . 
wzgl. też wyjaśnić, jeżeli zachodzi pomyłka.

b/ Odroczenie terminu wpłacania wkładek mogą uzyskać tylko 
członkowie przebywający na studjach za urlopem bezpłatnym, 
lub za zwrotem kosztów zastępstwa, albo też nauczyciele 
kontraktowi i bezpłatni praktykanci na czas pozostawania 
be z pr aoy.

Równocześnie przypominamy, że na podstawie powyższego 
Okólnika Oddział nasz przedkłada wkładki członkowskie do Za
rządu Głównego w terminie do 10-go ■ ka-ź dego miesiąca.

Wobec powyższego zarządzenia prosimy Kol.Delegatów i Kole
gów wpłacających wkładki osobiście o regularne wpłacanie wkła
dek do dnia 5-go każdego miesiąca.

v3/ Wkładki członkowskie za ' styczeń i luty 1936.

Przypominamy, że na Walnem Sprawozdawczym Zebraniu uchwalono ■ 
jednorazową wkładkę w wysokości 1 zł. na koszta wyjazdu Kol. 
Delegatów' na Zjazd do Warszawy,
Wkładka ta jest płatną w dwóch ratach t.j.w styczniu i lutym 
1936 r.
Wkładka za styczeń i luty 1936, wynosić będzie 3 zł. 85 gr_.

4/ Wpłaty rat pożyczek z F.B.D.
—M —• w — *» • M> »3W= “ « * *• —> , ■ w, «r« —• «•* —w

Zwracamy si ę z prośbą do Koleżanek i Kolegów o regularne wpła
canie rat z F.B.D. , gdyż zaleganie utrudnia udzielanie pożyczek 
zgłaszającym się Kolegom..Wstrzymywanie się od wpłacania rat 

.spowoduje w najbliższym czasie odmowne załatwianie podań Kole
gów o pożyczki.

5/ Ruch Członków:
* ♦'"•MMMM M»«W Ml ł” •'i

Na członka tut .Oddziału została przyjęta Kohlawzóim
z Ogniska Chrzanów od 1.1.1936.r.

Za Zarząd:

Przewodn.Wydz.Org.:

Barta Zygmunt.

Prezes:

Hojak Stanisław.

Przewodn.Wydz.Org
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Związek Nauczycielstwa polskiego Kraków,dnia 4,stycznia 193ó
Oddział Grodzki w Krakowie

Rynek Gł,29.Il,p.

K 0 U U N 1 K A 7 Nr,3,

1/ Zebranie 0złonków../N.adzwycząjnę. „rąlne_ Zebrani e/.

Dnia 11,stycznia 1936 r«o godz.l7-toj ewent.w drugim termi
nie o go>dż. 18-te j odpędzie się Zebranie .Członków tutejszego 
Oddziału z następującym porządkiem dziennym:

Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Z.N.P. w 7arszawie, odbytego 
w dniach 6. i 7, stycznia 1936 r,
Sprawozdanie złożą Delegaci,

2/ Gro czy s ty Opłat ek

odbędzie się w dniu 18,stycznia 1936. o godz.20-tej /ósma 
wieczór/ w salach Oddziału Grodzkiego,

Program: 1/ Łamanie się opłatkiem
• 2/ 7/ieczerza

3 / produkcje Jhóru i Orkiestry
4 / Kolendy okolicznościowe
5 / Z abaw a taneczna

Ze względu na uroczystość jednoczącą wszystkich dzłonków, 
oczekujemy licznych zgłoszeń.

Zgłoszenia wraz z kwotą 1 zł. 50 gr. można składać w szkołach 
na ręce Delegatów,ewentualnie bezpośrednio u Kol.Młyńoa 
w godzinach urzędowych do dnia 15. stycznia b.r.
Koledzy Delegaci zechcą łaskawie zbierać zgłoszenia na terenie 
szkół, a listę zgłoszonych wraz z gotówką prześlą do Oddziału 
Grodzkiego na ręce Kol.Młyńca do- dnia 15. stycznia b.r,

3/ Legitymacje członkowskie.

Zarząd Oddziału Grodzkiego sprowadził legitymacje nowego 
wzoru dla Członków, którzy do tej pory nie zaopatrzyli się 
w legitymacje. Legitymacje nabywać można u Kol.piotrow/skiego 
w godzinach urzędowych.
Zgłaszający się po legitymacje winni przynieść ze sobą 75 gr, 
i fotografję,
Nadmieniamy, że /Zoledzy posiadający stare legitymacje winni 
złożyć je u Kol.piotrowskiego do prolongaty.
Bardzo prosimy Kol.Kol. którzy zamówili nowe legitymacje a do 
tej chwili nie podjęli z Oddziału,o odebranie tych w naj- 
kr ótsz ym cz asie,

4/ Wzorce gimnastyczne.

Zawiadamiamy, że Oddział nasz posiada wzorce gimnastyczne 
dla chłopców i dziewcząt od Nr.l do Nr.8. 0ena kompletu mie
sięcznego- wzorca dla wszystkich.oddziałów męskich i żeńskich 
wynosi 1 zł.60 gr, Cena pojedynczego arkusza 10 gr.

Za Z ar z ąd:

przewodn.7ydz.Grg. Prezes:

Zygmunt Barta S t an i s ław H o j ak





Zwiąsek Polskiego ^uczyoielstwa 
itynok Główny 1,'S.u.p Ognisko Oddział w Krakowie,

Kraków ,dni., 1S,le1G35,

2 - P li oaz

pociętej gux.ząaa Ogllitej l( —

'ł9M r‘‘Jl~s ?a podct't,ie POrosumUni. się 2 . W Ki arowiil ozk 

I ^P.itluronnikami ttpr2.JlBie ą^ie Kieram ..z,. ż .

Kior^-niko,.- 50Eied2ezi9,stóre 0dt{;d2ie cię £2.styc!:r. 
Atorak/ o goja Xg tsj lo;-all, Ogals!..,

IJ-KII 

mi

P ano *.;■

Ł, r,

Porze dek dzien-y;

liefeiw- t P. Kol. Czarneka
tetów Rodzicielskieh"

Romana "Zagadnienia tyczące Korni*-

^slęau. na '..ażność 1 .aktualno^ apra,. proslmy 0 
e.lne przyby cieą

Zarząd Ogniska:

u akre tarz;

Pr, Pawłowski Mis qzy-ała\ą/m. p
P r s 0 w o d in j z ą o y : 

Ho3 aa: u tani sław/m, p. /





Do

Kol.Delegatćw Delegatek 
z 

Prze syłająo w załączeniu 5,biletów na " Poranek Kolendowy " 

który urządza"Zew" Chór i Orkiestra Oddziału Grodzkiego zch.P. 

w Krakowie w niedzielę dnia 26,stycznia Ir,o godzinie 12 tej 

w Sali Saskiej / swfJana 6,/ prosimy o łaskawe zajęcie się 

sprzedażą załączonych "biletów wśród Kolegów / Koleżanek/. 

Gotówkę ze sprzedanych biletów ewentualnie zwrot biletów prosi

my uskutecznić bezwględnie do dnia 24.styczniu br,godz,20. 

W sobotę oddajemy bilety do sprzedaży kasowej.

Przew.7ydza Org, Prezes

Zygmunt Barta . S t an i sław Ho j ak





Związek iiauczy-oie łatwą. Polskiego 
yydział Pedagogiczny Oddziału Grodzkiego- 

w Krakowwie. Rynek Główny 29.

KOMU II I K A T .

yieczor dyskusyjny:

Komisja polonistyczna urządza w sobotę dnia 1 lutego 19i>6r, 

o godz. 7 /!&,■ wieczór Dyskusyjny w lokalu Oddziału, 

ref. Kol, Korzeniowski Stanisław.

Ozytanka Maykowski" Mazur z zagranicy", 

opracowanie ustępu w myśl programów M.-T.R.i C'.P.

Koleżanki i koledzy cicrący udział w prasach "Wydziału Pedagog! 

ozne-go zechcą łaskawie paftytyć o oznaczonej godzinie.

Krzew. ‘Oydz, Pedagog; prezes;

Dr. M. Pawłowskie S. Hojak





Związek hu uczycie Istwa Polskiego 
Wydział Pedagogiczny Oddzi?łu Grodzkiego 

w Krakowie, Kynek Główny 29.

K 0 M U N I K A T

>«ie c zór dy s kusy j ny :

Komisja polonistyczne urządza w lokalu Oddziału u sobotę

dnia l$-go lutego 1936 r. o godz. ’7>ej /19-3/ wieczór dyskusyjny 

na tercet:

“Poprawa zadsn w klasach wyższych11'

itef. kol. Bielecki Włodzimierz.

Pr ze w. lydz,. Pedagog.; Fre zes:

Pr,. M. Pawłowski Stanisław H o j a k





Oddział Grodzki Z *11 *p , 
w isi*aiówie*

HyneK GL,29,
KfakoTi? ^dnia 18^lutego i93gt

Do

P.Te Ki ero ?nic twa Zzkołypowsz, Kr*..*.,

Zawiadamiamy uprzejmie,że sapówiodsiane przez Pana Inspektora 

szkolnego Dra Cichoekiego klarJana na konferencji Kol.Kierowników 

*ak<5*>- od«8?Vł organizowane ?r2ez- Kydział Pedagogiczny Oddziała 

Grouzkiego Z.Ncp, w Krakowianie rozp-oezn^ si§ w soboty dnia 

22«. lutego lrs

-,No',.’y termin roz-poozęoia wykładów powyższy objadamy p.pf Kierowa 

nictwu do wiadomośoi,

Prse\7 f ,7ydz,Org. 
Zygmunt Barta,

Za Zarząd:
Prezes

S c an i s 1 avj li o j ak





M W
Jydział Pedagogiczny 
Oddziału Grodzickiego

Z ,11 cP .
17 kr .ale ów i e .

Rynek 7-1.29. Ilfaków /dnia 2O„ II . 1906,

Z a p roszę n i e *

■Jydział Pedagogiczny Oddziału Grodzkiego 2.I-.P* w kralowia, 

urządza dnia 22.lutego 1906 /aótota/ o godzinie 19 tej /7.wieoz/ 

wieczór dyskusyjny na temat:

Zagrożona oświata. Sprawa jednolitej szkoły.

Ref. kol.Kol. Mgr.Lewiuski Uieoz.v uław i Pr .Skrze szewski Stan.

Ze względu nu aktualne tematy ugrassamy O liazne i punktualne 

przytycie. • ,?

Z>a Jyazi^ł

Przew/,7ydz.P«d. Cd4z.

Pr.Miecz.Pawio*, ski, Sta&isław Hojak
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' Związek nauczycielstwa Dolskiego 
Oddział Grodzki u Krakowie

Rynek Gł. 29 II.p. Kraków;, dnia 22 lutego 1936 r.

K C M u:i I KAI Dr. 4,

1/jl Zmiana_lokalu Zarządu Ckrę^u^ZjlEP^

Z dniem 25 stycznia b.r. Zarząd. Okręgu S.1MP. przeniósł swój lokal 
na ul. S zewską 1.20 I.p.
Hotelik w nowym lokalu jest nadal czynny.

■ 2/. spłycanie

Przy wpłacaniu wkładel: ozlonicerskioh zeohoą Zol.Delegaci przy wyka
zach członków podawać nazwiska i imiona Koleżanek i Kolegów; oraz 
mi e si ąc e w kładek ,

kik1J.ohe“an
Bibljobeka jest czyiO '• środy i piętki od jedz ,13-20-te j.

4 /\ Ziińany__adres_ó\ j_

Wszystkich Kolegów. prosifiy o nab£ohnlasiov-e podawanie -dc r.dd ziołu 
zmian adresów. Brak nowych adresów powoduje zwroty ■ szelki eh pism i 
tygodników związkowych do Zarządu Głównego , oc przeszkadza w normalnem 
urzędowaniu. Zmiany adresów można podawać osobiście, piśmiennie albo 
telefonicznie w godzinach urzędowych od gods ,11.-13-tej i od godz, 
19-21-ej.

_ 5/K  ści_Czyn.no

Uydział Pedagogiczny wlokalu Oddziału utworzył komisje przedmiotów,
■ któro .'mają na celu nieść pomoc kol. i Hol, r sprawach mo CO Ct3' łjĄy Ci- Ci ci Z 
udzielać wszelkich informaoyj w sprawie nauczania i wychowania.
Utworzono komisje: języka polskiego,historji, geografji, przyrody, aryt
metyki, rysunków, robót i śpiewu, Członkowie Ognisk me tedy o znych dyżuru
ję, w następujących dniach:
a / Przewodniczący Uydziału Pedagogicznego: Kol.Dr .Mieczysław Pawłowski 

w; piątki i soboty od 6-7 /13-19/.
b / Sekretarz Wydziału Pedagogicznego: Kol .Mgr. Jakubiec Ignacy 

w- piątki i soboty od 6-7 /18-19/.
c / Język polski: Przewodniczący Hol.Bielecki Włodzimierz, Dyżurują Ko

ledzy: Bielecki Włodzimierz,Pąehalski 'fładyslaw, Hrawczukoua karja, 
Stanisław; Korzeniowski w soboty od 6-7 /18-19/.

d / Historja: Przewodniczący Kol.Dr.Kaim Jan.. Dyżurują Kol,:Dr. Kaim Jan, 
Prali Marjan, Miernosyk Franciszek od 6-7 /18-19/.

e / Geografja: Prze', odniozącw- Ztol.Dr.Gotlwiewicz l.Iarjan. Dyżurują: Kol.
Mgr.Lewiński Mieczysław , Dr,Gctkiewicz l.arjan piątki od 6-7 /18-19/. 

£/ Przyroda: Przewodniczący: mgr.Jarosz Syąmunt, Dyżurują Kol.: l"gr.
Jarosz gygmunt, '/ójcicki Józef - \ piątki od 7-8 /19-20,/.

g / Arytmetyka: Prze\ odnieś a cy : Zol. Ziemba łiw.onjusz w soboty od 6-7 
/13-19/.

h / Śpiew : Przewodniczący: Kol,Umiezka Stefan, w^soboty od 6-7 /13-19/.
i / Pysunki i roboty: Przewodniczący: Hol.GerodyńsJd. Leon - w niotki od 

7-8 /19-20/.
j / Odczyty i radio: Przewodniczący:Kcl.Hgr.Lewiński Mieczysław; w. piątki 

od 6-7 /18-19/.

6 ./_2_ £ykl_wykładów dla rodzi.o_óv;^

Hydziął Pe|rigogiczny zorganizował cjwkl pogadanek dla rodziców- młodzie
ży szkolnej u sześciu ośrodkach, w których wykłady będą się odbywał* 
raz tygodniowo w piątki od 6-7 /18-19/. Cykl obejmuje około 20 godzin 
do końca roku szkolnego. Zadaniem tej akcji jest uświadamianie rodzi
ców o znaczeniu szkolnictwa powszechnego i zarządzeń, związanych z no- 
wym us t ro j em s zk o 1 ni c t w; a, -

_Czyn.no


'Koszty całkowitej wycieczki wraz z całodziennem ut rzj^mani em, "biletem 
kolejowym klasy III pociąga pospiesznego z Krakowa dó Wiednia i 
z 'powrotem 2 przejażdżki autokarami, statkiem, wszelkie wotęny dt> 
muzeów, zhiorów, i t. d, wyniosą 90. zł. Paszporty Leżpłatiu. 
Zgłoszenia Kol. i Kol. na powyższą wycieczkę przyjmuje Przew. Wydz. 
Organizacyjnego Rynek Główny 29 do. dnia 15 Kwietnia 1936. Zadatek 
należy wrłacaó ' czekiem Nr. 400-769 z zaznaczeniem "Wycieczka do 
i/iednia"t Resztą należy to óci. może "być wpłacona ratami do dnia 15 ma 
j a 19 3 6 , ,/ycieczkę prowadzą Kol. Aleksander Korzeniowski i Kol, Stefan Sze
liga.
Urlopy mają wszyscy uczestnicy zapewnione, ,
Dokładny pro ram wycieczki zostanie przesłany na tydzień przed od— 
j azd em ■

Ru .h Ozłonków . ' -
Na członków tutejszego Oddziału zostali przyjęci: .
1/ Atanaskowicz Helena od 1-1,1936 z Ogniska Bochnia
2/ Bień Roman od 1,1,1936;-
3/ Długosz owa Mar j a od 1,1-1936.
4/ Jakubówska Władysława od; 1,1.1936.
5/ Lazarów Edward od 1.1.1936, 
6/ Łazarowowa Janina od 1.IX,193.5 z Ogniska Niepołomice,
7/ Majowa Felicja od 1,XI,1935 z Ogniska Marki,
3/ Mazurska, Zof j a od 1.1. 1936 z Ogniska Brzeźnica-
9/ ...iigo Franciszek od 1.1.19 36 z Ogniska Jałowice.

10/ Mi'owa Antonina od 1.1.1936 11 " "
11/ Rzeszutek Andrzej od 1,1.1936 z Ogniska Krzeszowice,
12/ Sadkowska Marj a od 1,1,1936 z^Ogńiska Jielic zka,
13/ Solawianka Janina od 1.1.1. 1936,
14/ Stanek Jładysław od 1.711,1935 z Ogniska Radłów,
15/ Stankowa Eleonora od 1.K.1935 " ” "
16/ Szumowski" Franci szek od 1,11.1936 z Ogniska Gołcza,
17/ Szumowska Anna od 1.11,1936 " "
18/ Jodniakówna Kar ja od 1,11.1936.

Z listy członków zostali skreśleni;
1/ Czekańska Marj ą,...
2/ S y ku tow ska Leo k ad j a -

Wystąpili ze Związku:
1/ Kotarski Tadeusz z dniem l.III. 1936,

Za Zarząd:
Pr ze w, 'Yydz.Org. :

Barta Zygmunt .

prezes:

Stanisław Hojak

i

Yydz.Org


U two X
1/ Szkoła i
2/ "
5/
4/ "
5/ "
6/ "

1/ Reforma
2/ Rozdwój

Odczyty "będą wygłaszane bezpłatnie.
Na prelegentów uprosił Jydżiał Pedagogiczny następujące osoby 

1/ Wizytatora Bursę 1'eliska, 2/ Insp. Obw. lira Górnego Antoniego, 
3/ Mgr Skalską Marję, 4/ Kol, Dra Skrzeszewskiego Stanisława, 5/ 
Lol, Mgr Lewińskiego Mieczysława, 6/ Kol, Smiczkę Stefana, 7/ Kol. 
Ser edyńsk iego Leona, 8/ Kol. Kier. Radwańskiego Antoniego, 9/ Kol. 
Kier. Chr zana Bronisława, 10/ Kol. Kier. Niwelińskiego Aleksandra.

Ośrodk i . od. ćjsy towe.

zono 6 ośrodków odczytowych, w następujących szkołach: 
ra. Jona Kochanowskiego 
św, Bronisławy
Zbigniewa Oleśnickiego
Sienkiewicz a 
im, Konopnickiej 
lince nt ego rola.

Tytuły odczytów I serji.

ustroju szkolnictwa powszechnego 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3/ Kłamstwo i. upór dzieci, 
4/ 0 wi e ku przejściowym. 
5/ Stosunek domu do szkoły. 
6/ './ obronie szkoły po-szechnej.

Nadmieniamy, że odczyty powyższe odbywać się będą jak już 
wspomniano raz w tygodniu w. piątki od 18 19.

7/ Instytut nauczycielski-

Wydział Pedagogiczny pragnie zorganizować na terenie Krakowa dwu
letni Instytut Nauczycielski od przyszłego roku szkolnego, przyję 
ty może być każdy Kol. uczący w-szkole. ypisowe wynosić będzie 
10- zł. Opłata miesięczna około 15, zł zależną będzie od ilo
ści uczestników. ./pisy przyjmuje przewodniczący Wydziału Pada 
gogicznego od 1 marca b.r. do 1 maja b.r.

3/ Tematy ćwiczeń polskich-

• Żydzi ał Pedagogiczny prosi uczących języka polskiego o podanie 
wszystkich tematów wypracowali piśmiennych z języka polskiego 
z uwzględnieniem klas ,celem opracowania podręcznika "Metodyka 
ćwiczeń piśmiennych w szkole".
Tematy te prosimy przesyłać bezimiennie do końca marca na ręce 
przewodniczącego Wydziału Pedagogicznego.

9/ Reje scracja Kol. i Kol. pracujących społecznie.

wszystkich Kol. i Kol. pracujących społecznie prosimy o podanie 
Zarządowi Oddziału Grodzkiego do dnia 15 marca b.r, następują
cych d „ n; ch :
1/ imi . i nazwisko ,
2/ .. tanowi sko u danej organizacji,
3/ ilość dni pracy na terenie swej organizacji, 

10/ Ob ran a Kol, E re ry t ów .

Prezydjum Oddziału Grodzkiego wydelegowało Kol. Śc i Sławsk i ego 
'/alerjana jako przedstawiciela naszego Oddziału do poczynania 
pertraktacji z wszyśtkiemi organizacjami na terenie Krakowa, 
w skrawie zaliczalności lat służby t.zw, zaborcznej. 
Kol, Ścisławski po porozumieniu z Oddziałem wyjechał dnia 26-11, 
b.r do '/arszawy, jako członek międzyorganizacyjnej delegacji 
z Krakowa, celem przeprowadzania rozmów z członkami Rządu óejmu 
i Senatu w powyższej sprawie-

11/ Uwagi co do kierunku pracy Oddziału,

Uprzejmie prosiiy Kol. i Kol. o nadsyłanie Zarządowi Oddzieki 
na ręce prezesa w zamkniętej kopercie uwag, tyczących wszelkich 
poczynań i prac Zarządu Oddziału, - poszczególnych 'lydziałów 
i Korni, syj .



Przy uwagach prosimy o podanie wszelkich wniosków, projektów- 
Uwagi mogą być nadsyłane nawet anonimowo.

12/ P omoc  w p ra cy kąnc e lą ry j ne j .

Kol, Emerytów, którzyby mogli bezpłatnie ofiarować Jedną lub dwie 
godżiny; .pr&cy dziennie ewentualnie tygodniowo na rzecz naszego 
Oddziału, prosimy o podanie swego nazwiska Przewodniczącemu 
Wyd ziału Organiz acyjnego .

13/ Dyżury Prezydjum i Przew, ,/yd ziałbt.

Prezes : w poniedziałki, czwartki i piątki od 19 •• 21, 
Przewodniczący 7y'dz. Org, poniedziałki, czwartki i soboty od 

.19-21.
Przew. 7ydz„ Ped.:w poniedziałki, czwartki, soboty od 17 - 19.
Przew. Jydz. Pracy Społ. : środy i piątki od 19 - 20,

14/ Jydział Pracy Społecznej, _ . . ... ... ...... •
Dnia 26 1 u tego odbyło się pozie.zenie .Yydziału Pracy Społecznej, 
na którem zorganizowano Komisję opiekunów drużyn harcerskich i 
gr omad z uc ho wy oh .
Przewodniczącym tej Komisji wybrano Kol. ‘/ro.skiego Tadeusza. 
Kol. i Kol, Opiekunowie mogą informować się w sprawach harcer 
chich i zuchowych u Przewodniczącego Komisji w środy i piątki 
od ;,odz, 19 20.

15/ '.Zycie czka do ,'iednia.

Zarząd Oddziału chcąc zapoznać szerszy ogół Kol. Kol, ze szkol
nie twem miasta Jiednia, urządzą od 16 maja do 22 maja b.r, wy
cieczkę naukową, 
Odjawzd z Krakowa dnia 16 maja przez Zebrzydowice, Piotrowice, 
Przerów, Breclaw, Przyjazd do Jiednia i zajęcie miejsc w Schli- 
lerherberge, ’7ien II. Untere Ang ar Cena trasse 3. Rozmieszczenie 
w salach po 10 15 osób, Łóżka wygodne z materacami, poduszki,
koce, bielizna pościelowa na miejscu. Do użytku łazienki, tusze. 
Utrzymanie przez cały czas pobytu ^amże /śniadania: kawa 2 bułki 
z masłem, obiad: zupa, mięso, 2 jarzyny, legumina, kolacja: mię
so, 2 jarzyny.
Program zajęć;
Powitanie wycieczki przez Pana Prezydenta Rady Szkolnej miasta 
Wiednia, a następnie wykład: 0 szkolnictwie wiedeiisk iem. Hospi 
tacja w różnych szkołach ludowych, głównych, dokształcających
rańnych, popołudniowych i wieczorowych. Wykłady i odczyty na 
temat metod i prądów pedagogicznych stosowanych w szkołach wie  
de.mkich, a następnie ogólna konferencja dyskusyjna na temat 
odbytych hospitacyj, wykładów i odczytów, Wykładowcami będą 
twórcy ustroju szkolnego. Uczestnicy zwiedzą: nowoczesny insty- 
tut pedagogiczny, pracownię psychotechniczną, muzea szkolne ,

polek im 
wyjazd kolejką 
6 * " ’ 
cały nas 
s 1 aw.y 

ciels t-
ny ,Trencz yusk ie „
z piękności "Zamków Orawskich" przez Zilinę

muzeum pomocy naukowych, centralną bibljoteką dla nauczycieli i 
uczniów,, centralną -z kolną klinikę dentystyczną, przytułki szkol
ne, ogródki dziecięce, nowe domy robotnicze, świetlice szkolne, 
i t.d. Oprócz tego zwiedzą uczestnicy cenne zabytki miasta 
Jiednia: flizem przyrodnicze i historji sztuki, pałace cesarskie, 
kościoły, place, budynki i t-d. 
Jednym z wieczorów odbędzie się wspólne zebranie towarzyskie 
z nauczycielstwem wiedeuskiem, ^o różnych teatrów zapewnione 
zniżki. programie 2 przejażdżki autokarani po mieście i oko
licy, .ycieczka na Kahlenberg i złożenie wieńca w kościółku 
 . i,. Nadto urządzi się nad pro gramową wycieczkę na Semmering , 

„ 2 zębatą i linową na Rax /2.009 mtr/ za osobną
dopłatą o kit o 16 Schillingów /Ze szczytu, wspaniała panorama na 

: Alp centralnych/, Powrót statkiem po Dunaju do Brati- 
', zwiedzenie miasta i zabytków - wspólny obiad z naioży
wam słowackiem, a następnie odjazd pociągiem przez Piszczą- 

‘e Cieplice, Doliną Orawską, okolicą słynnych
. — — ----- kó.. U * ’’ przez Zilinę, Kralowany , -Suchą

norę, Czarny Dunajec, Nowy Targ do Krakowa,



Kraków ,dnia 29.II.1936.

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział Grodzki w krakowie.

Rynek Gł. 29 . II.p.

X 0 LI U N I II A T Kr.5.

1/ Nadzwyczajne Z©tranie dzionków.

7 sobotę dnia 7.marca punktualnie ó godzinie 19-tej / siódmej/ 
odbędzie się w lokalu Oddziału Rynek §1.29. Nadzwyczajne Zebranie 
'.Członków z następującym porządkiem dziennym:

a/ Odczytanie protokołu z ostatniego Wadzwjrcz.Zebrania 
t/ Sprawozdanie z akcji obrony nabytych praw do wysługi 

emerytalne j.
c/ Djarjusz z komisji budżetowej z dnia;27,II.tr.
d / 7c In e w ni oski.*

2/ 'wieczór dyskusyjny.

Zapowiedziany wieczór dyskusyjny z języka polskiego na dzień
29. lutego na temat ,!; Poprawa ćwiczeń piśmiennych w klasach wyż
szych" nie mógł się odtyó ze względów technicznych.
Powyższy wieczór dyskusyjny odbędzie się w sototę dnia 7.marcu 
punktualnie o godzinie 18-tej / szóstej/ Ref.Zol,Bielecki Złodz, 
Prosimy o liczne przytycie.

3/ Odczyty dla rodziców.

Dnia 28. lutego, odbyły się pierwsze odczyty dla rodzicór.'. w G.osrod 
kuch. 7ą drogą składamy Zol.i Kai. serdeczne podziękowania za 
życzliwe .ustosunkowanie się do wspomnianych odczytów,Równocześnie 
prosimy o dalszą współpracę i zachęcanie rodziców do braniu udzia 
łu w dalszych odczytach.

cykl odczytów nu najbliższy piątek 6.marca br.jest następu

a/ Szkoła J/Kochanowskiego — Loretańska 6.
obronie’ szkoły powsz. Mgr.Lewiński / Odczyt o godz.18,/

t/ Szkoła Zbigniewa Oleśnickiego - Rynek ńlepi.rski 13.
Reforma ustroju szkolnego - Dr.Górny / odczyt o godz.18/

c/ Szkoła św. Broni sławy - Senatorska 9.
Rozwój dzieci w ieku przedszkolnym i szkolnym - 7izyt.Bum 

/' odczyt o godz.18 /
d./ Szkoła LI. Konopnickie j - Setastjaha 24.

Kłamstwo i upór dzieci — Mgr.Skalska / odczyt o godz, 18/

e/ Szkoła. Sienkiewicza - Podgórze Szkclha 5.
0 r/ieku przejściowym - Dr .Skrzeszewski. / odczyt o godz.18

f/ Szkoła lincentego Pola — Dębniki Barska 
Stosunek domu do szkoły — Dr.Pawłov«'ski. 

Godzina 17 / riąta / odnosi się wyłącznie do

45.
/odczyt o godz,17.
szkoły 7.Pola,

p rz ew,7ydz.Org
B u r t a 2 ,v pmu n t

Za Zarząd:
Prezes:

Hu jak Stanisław

7ydz.Org




Kraków ,dnia 10.marca 1936.Związek Nauczycielstwa polskiego 
Oddział Grodzki w Krakowie.

Rynek Gł.29,Il,p.

OKÓLNIK

1. Nadzwyczajne Zebranie -Jzłonków.

Ogłoszone na dzień 7.marca b.r. " Nadzwyczajne Zebranie 
Członków " zmuszeni byliśmy odwołać spowodu śmierci Kol. 
Prezesa Związku Stanisława Nowaka.

Odwołane Zebranie odbędzie się dnia 14.marca /sobota/ punk
tualnie o godz,19-tej w lokalu Oddziału Grodzkiego ,Rynek 
Gł.29, z następującym porządkiem dziennym:

a/ Odczytanie protokołu z ostatniego Nadzwyczajnego 
Zebrania,

b/ Sprawozdanie z akcji obrony nabytych praw do wysługi 
emerytalnej.

c/ Djarjusz z Komisji budżetowej z dnia 27.II.br. 
d/ Rolne wnioski,

/ieczór dyskusyjny.

.7 sobotę Wn 1 marca o godz«18-tej odbędzie się w lokalu 
Oddziału Gro c! zki ego/Rynek Gł.29. Wieczór dyskusyjny na 
temat: ».poprawa ćwiczeń piśmiennych w klasach wyższych. 
Ref.Kol.Bielecki Włodzimierz. Prosimy o liczne przybycie.

3. Posiedzenie 'Wydziału Pedagogicznego.

piątek dnia 13.marca odbędzie się Posiedzenie Wydziału 
Pedagogicznego o god z. 19-tej w lokalu Oddziału Grodzkiego. 
Kol.: Mgr.Jakubca Ignacego, Bieleckiego ‘Włodzimierza, Pąchal- 
skiego Władysława, Krawczukową Marję, Korzeniowskiego Stani
sława, Dr.Kaima Jana, Kralla Marjana, Niemczyka Franciszka, 
Dr.Gotkiewioza Marjana, Mgr.Lewińskiego Mieczysława> Mgr.ja- 
rosza Zygmunta, Wójcickiego Józefa, Ziembę Eugenjusza, 
Smiczkę Stefana i Seredyńskiego Leona prosimy o punktual
ne przybycie,

4. Odczyty dla rodziców, w piątek dnia 13.marca br.

a/ Szkoła J.Ko chanówakiego - Loretańska 6.
Stosunek domu do szkoły.- Dr.Pawłowski /godz.18./.

b/ Szkoła Zb.Oleśnickiego,Rynek Kleparski 18.
■.'! obronie 'szkoły powszechnej. Mgr.Lewiński /godz.18./., 

c/ Szkoła Św.Bronisławy, Senatorska 9..
Jak zb rg ani z owa ć-uczeni e się dziecka w domu. Ki er .Radwański/g. 18 ./ 

d/ Szkoła Konopnickiej,Sebastjana 24,
Kształcenie charakteru.Ki er,Liweliński /godz.18/,

e/ Szkoła Sienkiewicza, Podgórze,Szkolna 5,
0 kłamstwie dzieci i młodzieży. Mgr.Skalska /godz.18/.

f/ Szkoła '/.pola - Dębniki Barska 45.
0 wieku przejściowym. Dr.cskrzeszewski /godz.17/.

Za Zarząd :

Prz ew . Rydz. Gr g. : 

Zygmunt Barta.

prezes:

Stanisław Hojak

27.II.br




Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Grodzki w Krakowie Kraków ,dn. 17 .marca 1936,

Rynek Gł.29 , II,p,

o K Ó L K I K

1/ Rieczór dyskusyjny.

Jydział pedagogiczny urządza w lokalu Oddziału Grodzkiego 
w sobotę dnia 21,marca o godz,18-tej wieczór dyskusyjny 
na temat:

" Zmory ” Zegadłowicza, 
Ref, Kol.Mgr. Lewiński 11.

2/ Następnie o godz. 19-tej omawiana będzie sprawa

" Płomyka " i ctosunek I.K.C. 
do Związku, 
Ref. Kol.Kol. Dr,Pawłowski Mieczysław, DroSkrzeszewski St, 
i Mgr, L e w i ńs ki M,

Ze względu na aktualność spraw, prosimy o liczne 
pr zyby cie.

3/ Odczyty dla rodziców w piątek dnia 20.marca b.r.:

a/ Szkoła Jana Kochanowskiego -Loretańska 16,
0 wieku przejściowym. Dr.Skrze szewski S, /godz,17-/, 

b/ Szkoła Zbigniewa Oleśnickiego - Rynek Klep.18.
Stosunek domu do szkoły. Dr.Pawłowski M./godz. 18/, 

c/ Szkoła Św.Bronisławy - Senatorska 9,
J obronie szkoły powszechnej. Mgr,Lewiński /godz, 18/, 

d/ Szkoła Konopnickiej - Św.Setastjana 24,
Reforma ustroju szk.poważ.. Dr.Górny A,Insp.Obw,/g.18/ 

e/ Szkoła H. Sienkiewicza ■ Podgórze, Szkolna 5,
Kształcenie charakteru. Kier„Niwęliński Al,/godz.18/, 

f/ Szkoła v7.Pola Dębniki, Barska 45-
Kłamstwo i upór dzieci. Mgr.Skalska II. /godz, 17/.

Za Zarząd:

Przewodu. 77ydz.Org,: prezes:

Barta Zygmunt. HO jak Stania ław.

77ydz.Org
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Kraków,dnia 24.III.1936.Związek nauczycielstwa Polskiego 
Oddział Grodzki w Krakowie

Rynek Gł.29 ,11-p.

0 K Ó L n I K

1/ Tematy odczytów dla rodziców,

Dalszy cykl odczytów zorganizowanych przez yydział Peda
gogiczny Oddziału Grodzkiego Związku Nauczycielstwa Polskie 
go, które odbędą się w piątek dnia 27.marca 1936„ołejmie 
następujące tematy:

a/ Szkoła Jana Kochanowskiego,Lorętauska 16.
Kłamstwo i upór dzieci Mgr.Skalska M. /godz.l8/e 

1/ Szkoła Zbigniewa Oleśnickiego, Rynek Kleparski 18.
o wieku przejściowym - Dr. Skrzeszewski St. /godz.18/, 

c/ Szkoła Św.Bronisławy, Senatorska 9,
Stosunek domu do szkoły - Dr.Pawłowski M. /godz.18/. 

d/ Szkoła Konopnickiej, Św.Sebastjana 24.
W obronie szkoły powszechnej - Mgr.Lewiński /godz.18/. 

e/ Szkoła H ..Sienkiewicz a, Podgórze, Szkolna 5.
Reforma ustroju szk.powsz.-~ Dr.Górny A. Insp . Obw. /g. 18/, 

f/ Szkoła ./.Pola, D ębniki ,Bar sk a 45.
Jak zorganizować uczenie się dziecka w domu -
Kier. Radwański A. /godz.l7/o

2/ Mieczór dyskusyjny.

7; sobotę dnia 28.III.b.r. o godz,19-tej /7./ odbędzie się 
w lokalu Oddziału Grodzkiego wieczór dyskusyjny na temat:

15 Ortograf ja w szkole powszechnej “
Ref, Kol.Pąchalski 7ładysław.

Za Zarząd:

Przewodu.Jydz.Org.: Prezes:

Barta Zygmunt, Ho jak Stanisław.

Przewodu.Jydz.Org




Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Grodzki w Krakowie Kruków,dnia 26,marca 1936.

Rynek Gł. 29-. I i.p,

Do 

peT- Koleżanek i Kolegów 
dzionków Chóru Oddziału Grodzkiego Z.i.P. " Z 3 ’7 " 

w Krakowie.

Zawiadamiamy uprzejmie, iż Chór Oddziału Grodzkiego Z.K.P. 

” Zew " w Krakowie Merze udział w koncercie , 

urządzonym przez Związek Tow. Śpiewaczych i Muzycznych Ko Jew. 

Krakowskiego w dniach 30, 31 maja i 1. czerwca b.r. w Krakowie.

Koncerty wyżej podane odbędą się na " Dziedzińcu ,/a., ełckim". 

Program koncertów obejmuje oprócz pieśni solowej poszczególnych 

chórów - następujące pieśni na połączone chóry:

1/.Moniuszko: Sonety krymskie, /Chór mieszany z orkiestrą/;
2/ Żeleński Psalm, /Chóry męskie z orkiestrą/,
3/ Gorczyoki: Gaudę Mater. /'Chór mieszany/.
4/ Nowowiejski : Ojczyzna. " , "
5/ Lachman : Idziem do Ciebie. /Chóry męskie/, 
6/ Kaszyński: Śpiewak wita. " "

Donosząc o powyższem, zwracamy się do wszystkich Członków 

Chóru z gorącym apelem o niezawodne i punktualne uczęszczanie 

na próby chóru, które odbywają się w poniedziałki i czwartki 

/obecnie po 2 go d ziny/, t. J . o d 19 - 21-e J /7--9 wieczór/ w lokalu 

Oddziału Grodzkiego Z.K.P. w Krakowie, Rynek Główny 29,II.p.,

Pierwsza wspólna próba połączonych chórów odbędzie się 

w sobotę, dnia 4.kwietnia 1936- w lokalu Tow.frzędników Miej

skich w -Krakowi e ,Ale.Ja Krasińskiego 18, o godz.6-tej wieczorem- 

po próbie chóru przewidziane Jest zebranie towarzyskie u tymże 

lokalu.

Program powyższego koncertu zostanie powtórzony na Ogólno

polskim ZJezdzie Śpiewaczym w Warszawie w dn.28 - 29 czerwca br.

Za Zarząd Chóru:

Dyrygent: Przewodniczący:

Jan Kiszą m.p. Andrzej Bielas m.p.

Za Zarząd Oddziału Grodzkiego Z.L .1 . :

Przewodu, ,'ydziału Organizacyjnego: prezes :

Zygmunt Barta m.p. Stanisław Ho Jak m.p.
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Kraków,dnia 28,marca 1936,Związek M auczy ci e Istna Polskiego 
Oddział Grodzki w Krakowie.

Rynek Gł.29.II.p.
Tel.177-11 Konto P,K.0.400.769

K 0 M U I I K A T Nr. 6

1/ Nadzwyczajne i/alne Zebranie Członków,

7 sobotę dnia 4.kwietnia o godz.18. odbędzie się Zebranie 
Członków v/ lokalu Oddziału z następującym porządkiem:

a/ odczytanie protokółu z ostatniego Zebrania,
b/ akcja Oddziału Grodzkiego w sprawie ataków prasowych 

na Z.M.P. Ref,Ko 1.Mgr.Lewiński i Dr.Skrzeszewski.
c/ wnioski,

Ze względu na ważność spraw upraszamy o liczne 
przybycie.

2/ tfkładki członkowskie na miesiąc maj i czerwiec 1936.

Ku podstawie uchwały Nadzwyczajnego '.Żalnego Zebrania odby
tego w dniu 14,marca b.r. opodatkowano wszystkich Członków 
Oddziału Grodzkiego kwotą 40 gr. rozłożoną na dwie raty po 
20 groszy na rzecz Komitetu Międzyorgan izacyjnego, biorącego 
udział' w akcji przeciw odliczaniu lat byłej służby zaborczej.

Kolegów Delegatów i Członków wpłacających wkładki bezpośred
nio kasie Oddziału, prosimy o wpłacanie powyższej kwoty 
rasem z -wkładkami mi esięcznemi w dniu l.maja i 1.czerwca b.r.

3/ Odprowadzanie starych pieczątek

Przewodniczący wszystkich Sekcyj, posiadający pieczątki sta
rego wzoru z firmą " Ognisko " zechęą je łaskawie zwrócić 
do dnia 10 kwietnia na ręce Kol.Piotrowskiego.

4/ Z m iany ad r js6 w.

Wszystkich Członków tut. Oddziału ponownie prosimy o natych
miastowe podawanie Kol. Piotrowskie go wszelkich Ęmian adre
sów. Brak zmian adresów utrudnia pracę kancelaryjną i powo
duje zwroty wszelkich pism i tygodników związkowych do Jar- 
szawy, Zmiany adresów podawać można osobiście, piśmiennie 
albo telefonicznie /Kr.telefonu 177-11./.

5/ Uczczenie pamięci ś.p.Kol.Prezesa Związku St.Kowala,

Zarząd Oddziału pragnąc czynnie uczcić drogą pamięć ukocha
nego prezesa Związku Z.N.P. Stanisława Nowaka przeznaczył 
na Fundusz Idów i Sierot Jego imienia kwotę 50 Zł..

6/ Wycieczka dc -Wiednia.

Przypominany, że termin zgłoszeń na wycieczkę do Jiednia 
upływa z dniem 15. kwietnia, 1936. Zadatek należy wpłacać cze
kiem P.K.O. lir ,400.769 z zaznaczeniem " ,Wycieczką do Jiednia.



7/ Wieczory dyskusyjne.

Wydział Pedagogiczny urządza w każdą sobotę o godz.l9-tej 
w lokalu Oddziału Wieczory dyskusyjne w związku z realiza
cją programu nauki publicznych szkół powszechnych, Tematy 
dyskusyj podajenjr każdego tygodnia specjalnym Okólnikiem 
Kolegom Delegatom,

8/ Tematy ćwiczeń polskich.

Wydział Pedagogiczny prosi ponownie Kol,uczących języka pol
skiego o podani® wszystkich tematów wypracowań piśmiennych 
z języka polskiego z uwzględnieniem klas, celem opracowa
nia podręcznika " Metodyka ćwiczeń piśmiennych w szkole ", 
Tematy te, prosimy przesyłać bezimiennie dc 20,kwietnia b.r. 
na ręce Przewodniczącego Wydziału Pedagogicznego,

9/ Dyżury Przewodniczących Komisyj,

Powołując się na Komunikat Nr. 4. z dnia 22.lutego b.r. przy
pominamy Kol. i Kol. że wszelkich informacyj w sprawie nau
czania i wychowania udzielają Kol.Przewodniczący poszczegól
nych Komisyj w dniach i godzinach podanych w powyższym Komu
nik ac ie.

10/ Instytut Nauczycielski,

Zydział Pedagogiczny pragnie zorganizować na terenie Krako
wa dwuletni Instytut Nauczycielski od przyszłego roku szkol
nego. Przyjęty może być każdy Kol.uczący w szkole. Opiso
we wynosić będzie 10 Zł. Opłata miesięczna około 15 Zł. za
leżną będzie od ilości uczestników, Wpisy przyjmuje prze
wodniczący lydziału Pedagogicznego od 1.kwietnia do l.maja.

11/ Kursy wakacyjne,

Wydział Pedagogiczny w czasie od dnia 3. lipę a do dnia 3—go 
sierpnia 1936. organizuje w 01 czy k/Zakopanego:

1/ Kurs języka polskiego - historji - geografji - rysunki- 
2/ Kurs matematyki - przyrody - robót - śpiewu -

Ponadto Kolonję wypoczynkową również w Olczy, oraz 28-dniowy 
Kurs wędrowny po Polsce.

Program:.
Język polski, jako przedmiot ogniskowy. Korelacja, łożnice 

konstrukcji programu języka polskiego na 1 i 2 szczeblu, 
Wnioski. Zagadnienie tematów: tematy w mówieniu, czyta
niu i pisaniu. Subjektywniść -i objektywność w doborze te
matów. Tematy książki i środowiska. Mówienie, Formy mó
wienia oraz zastosowanie na szczeblach, pogadanka.kwicze
nia słownikowe, pisanie i ich poprawianie, ortografja, 
słownik ortograficzny. Nauka o języku. Biografja autora. 
Wiersze i inscenizacje. Lektury, Korelacja języka polskie
go z historją,

Historja.- Zagadnienie ogólne i szczegółowe. Humanistyczne 
ujmowanie środowiska w nauczaniu historji. Rzeczowość 
w historji, Jhronologja w nauczaniu, plastyczność i epi
zodyczność materj ału. Stosowanie porno cy naukowych, Wy- . 
cieczka. Zabytki architektoniczne. Organizacja pracy. 
Bibljografja.

Geografja.- Wybór metod dydaktycznych. Nauczanie geograf ji 
w klasie IV. Korelacja z innemi przedmiotami. Mapa warst- 
wicowa. Wybrane tematy w opracowaniu metodycznem, Jednost
ki lekcyjne. Pomoce naukowe.

Rysunki,- Ujęcie -me todyczne yrysunków na poszczególne klasy. 
Rysunek z pamięci, wyobraźni i z natury.



K U r s II . '

Przyroda.— Charakter i cele nauki przyrody, Jarunki pracy: 
przygotowa-ń nauczyciela, hodowle , ogród., wycieczki, obser
wacje ćwiczenia. Lekcja w terenie i w klasie /ćwiczenia 
praktyczne/. Korelacja.

Matematyka.- Ramowy a miesięczny rozkład materjału. Zagadnie
nie korelacji, ;Pomoce naukowe, Źródła tematów. Organizacja 
..pracy nauczyciela.

Roboty.- Ujęcie metodyczne robót na poszczególne klasy.
Śpiew.- Repertuar pieśni na poszczególne klasy. Ćwiczenia; po

mocnicze. Repertuar pieśni dla chórów pozaszkolnych i świet
lic . Tańce ludowe. Świetlica.

Kurs wędrowny historyczno-geograficzny - trwa 28 dni. Pro
gram obejmie następujące . mi ej,sc owości : Kraków, Ojców, Zako
pane, Drohobycz, Lwów, Żółkiew, Zamość, Lublin, Puławy, Ka
zimierz n/7/isłą,. IZarszawa ,- ‘.7-ilanów , Łódź, Częstochowa 
i Kraków.

Całkowite utrzymanie oraz opłata za Kurs dla związkow
ców 140 Zł., a na kolonji wypoczynkowej 125 Zł. Za Kurs wę
drowny 145 Zł.

Kursiści korzystają ze zniżki kolejowej i opłaty klima
tycznej.

Tematy odczytów dla rodziców:

Dalszy cykl odczytów zorganizowanych przez Wydział Pedagogicz
ny Oddziału Grodzkiego Związku nauczycielstwa polskiego, 
które odbędą się w piątek dnia 3,kwietnia 1936.r, ■ obejmuje 
następujące tematy:

Szkoła Jana Kochanowskiego,Lorętańska 16,-
Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - Wizyt, 

Bursa Feliks /godżft18/»
Szkoła Zbign.Oleśnickieg-e , Rynek Kleparski 18,

0 kłamstwie dzieci i młodzieży. Mgr,Skulska Mar ja /godz,18/,

Szkoła Św.Broni sławy, Senatorska 9.
0 wieku przejściowym, Dr.Skrze szewski St, /godz.18/.

Szkoła Konopnickiej, Św.Sebastiana 24,
Stosunek domu do szkoły, Dr,Pawłowski M. /gódz.18/.

Szkoła H,Sienkiewicza, Podgórza, Szkolna. 5.
, 7 obroni e szkoły powszechnej, Mgr,Mieczysław MjH/ski /g,18/

Szkołą 7.Pola, Barska 45,
Reforma ustroju szk.powsz, Dr,Górny A,Insp,obw,/gedz,17/,

Zwrot książek,.

Apelujemy do l'.T, Koleżanek i £olś<ów o niepr^e trzy mywanie 
książek wypoźyczonych z naszej billj©teki ponieważ'prze z te 
utrudnia się wypożyczanie KolażeiUtw, którzy " egekają 
nieraz z utęsknieniem nn. dobrą książkę nawet P.r^ez tygo
dni,

Z a Z arz ąd : •

Drzewo dn,'Jydz, Org, ;

Barta Zygmunt. Stanisław Ho jak.





^wiązek Nauczy ale łatwą polskiego
Oddział Grodek! w Krakowie Ktakdw.dnią fia»kwietnia 1936,

Synek Gł.fi&.II.p,
Tal.l?7 11 Konto P.K.O,400.W

MON I K A t? nr. 7.

1, gminna regulaminu Funduszu Budowy Domu.
: - = •*» -«T> S « - =>, ■ = <, M> 1 ł ł| W 'W W ' •* “ «vt ł»> !T-

punkt 4/ i 6/ regulaminu Funduszu Budowy Domu na posiedzeniu 
Zarządu Oddziału odbytem w dniu l.IY.b.r. uzyskał następują
ce brzmienie : ,
Pkt„4/:Z Funduszu Budowy Domu może korzystać w formie kredytu 

.każdy osłonek tutejszego Oddziału Grodzkiego B.K,?. f który 
przynajmniej przez 3 lata należy do. organizacji i wpłaca re 
gulami© wkładki członkowskie.
Pkt.6/: a/ poręczanie może tyć tylko dwukrotne, 

b/ członkowie Oddziału, którzy otrzymali pożyczkę 
mogą tylko jeden raz porę-amó^

o/ poręczenie dwukrotne wstrzymuj© otrzymania pożycz
ki.

Zmiany pkt. 4/ i 6/ Funduszu Budowy Domu odnosić się będą 
do wszystkich tych członków, którzy zostaną przyjęci do orga
nizacji po dniu 1.kwietnia 1936 r,

2, Uchwały Pad zwyczajnego halnego Zebrania z dnia 4.17.1936.

a/ 7ąlne Zebranie Oddziału Grodzkiego potępiając obecną na
gonkę prasową na Z.M.P. i doceniając powagę ket as4 rorąlnej 
sytuacj i .oświaty i nauczyciela, ■■ wzywa Zarząd Główny 
do pod jęciu staraii o przystąpienie Z.W.B, do Centralnej 
Komisji klasowych Związków’ zawodowych, celom sprzymierzę-* 
niu się ze światem pracy w walce o Interesy zawodowe nau- 
czycielą i jego organizacji, oraz powszechną oświatę,

b/ ,7ulne Zebrania członków Oddziału Grodzkiego Z,1 .P. w Kra
kowie protestuje przeciwko kampanji prowadzonej, przez Ilu- 
^Wowany Kur jer Codzienny i reakcyjną prasę '• I^lsoe prze
ciwko powszechnej, nauczycielstwu i Związkowi u uu«
czycielstwa Polskiego,

3, Odczyty dla rodziców,

Pierwszy cykl odczytów zorgunlzow:jma Wydział pedago
giczny dla rodziców z zakresu wychowywaniu i nauczania 
dzieci, zakończono 3,kwietniu tur.
Drugi óyk.t tychże odczytów przesunięto na termin powakacyjny, 
Wszystkim" Kol.Prelegentom, oraz Kol, Kii równikom 1 Kol, Kie
rownice kom składamy’ serdeczne podziękowanie za truł poniesio
ny przy refowaniu odosytów i propagandzie wśród rodziców,

4, Inwentaryzacja majątku- Oddziału,

7 dniach od 29.stycznia do S.kwiatnia b.r. Komisja Inwentary* 
zoyjna -w osobach Kol,Zimowskiego Kazimierza, Kol.Dobrza^' 
ckiego Adolfą, Kol,Króliokiogo Leona, Kol,Słowika Jana i Kol,. 
Zołubakiego Jaua spisała i ©szacowała inwentarz Oddziału 
Grodzkiego,

poniesiony trud i^rzy powyższej pracy składany' wymienionym 
Kolegom serdeczne podziękowanie,



5. Komin ja Prasowa*

Zarząd Oddziału Grodzkiego stworzył Komisję Prasową w skła^ 
dziei Przewodniczący Ko1»Dt.Skrzeszewski Stanisław i 
Członkowie: Barta Zygmunt, Mgr; Jaku1, i.e o Ignacy , Mgr. Lewiński 
Mieczysław i Łukasiewióz JŚaef.

6. Sprawa Szkół Dokształcających Zawodowych.

W sprawie zagrożonego Szkolnictwa Dokształcającego Sekcja 
Szkół Dokształcających Oddziału Grodzkiego Z.k.P. w Krakowie 
zwróciła się z odpowiednim memorjałem do Zarządu Główne go. 
Ea podstawie memorjału Zarząd Oddziału otrzymał pismo od Za
rządu Głównego} które informuje, że delegacja Związku Nauczy
cielstwa Polskiego z Kol.Prezesem Kolanką na czele, odbyła 
konferencję u Pana Ministra Spraw ‘.Zewnętrznych ,7, Raczkiewicza 
przedstawiając chaotyczne stosunki materjalne Szkół Dokształ
cających w Polsce. Między innemi delegacja ta zreferowała Pa
nu Ministrowi sprawę redukcji pozycyj na cele Szkolnictwa 
Dokształcającego w budżecie mjrakowa.
Stanowisko Związku Nauczycielstwa polskiego w tych sprawach, 
zmierza w tym kierunku, aby stosunki prawno-służbowe i uposa
żeniowe nauczycieli, oraz podstawy finansowe szkół dokształ
cających zawodowych uregulować w drodze ustaw, nakładających 
wyraźny obowiązek zakładania i utrzymywania tego szkolnictwa 
przez Państwo i samorząd terytorjalny.

7. Rejestracja absolwentów Seminar jurn Naucz. i Pedagogjum.

Zarząd Oddziału Grodzkiego przeprowadza rejestrację bezrobot
nych absolwentów Seminarjum i peiago-gjum.
Ponieważ czynione są starania, aby pierwszeństwo w otrzymywa
niu posad miały dzieci nauczycieli, dlatego prosimy Kolegów, 
których dzieci są absolwentami wymienionych zakładów, by ich 
nazwiska i inne dane podawali w tutejszym Oddzielę Grodzkim 
do dnia 5smaja b.ree
Zgłoszenia przyjmuje w godzinach urzędowych Kol.Piotrowski.

8. Zbiórka na Dar Narodowy 3#Maja.

Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej zwrócił się do tutej' 
szegó Oddziału z gorącą prośbą o uproszenie Członkiń i Jelon
ków tut. Oddziału o wzięcie udziału w zbiórce w dniach 3-go 
i 10 • go maja tur, przez objęcie stolików zbiórkowych.
Kol,kol. , którzy chcieliby ofiarować swą. porno© we wspomnij 
nyoh zbiórkach, zechcą się zgłosić bezpośrednio do biura Za
rządu Głównego T,8,Ł« 'przy ulw Św,Anny 5,11.p3 dc dnia SS«g© 
kwietnia b.re

Ruch Członków.

a/ pa Członka tut,oddziału została przyjęta Kol, Grzybowska 
Anna p d 1_ 17. 19 3 S ■? r <

b/ Na podstawię pisma Zarządu Głównego ZJK,P. w yąrsgąwla 
z dnia ^kwietnia b.^r, żostali skreśloni z listy GgłonkóW 
Związki na podstawi© ari:. statutu?
1/ Badowska' zofją,
g/ Lukac£ Józef,
3/ DrUvlię.halska Zęfjąj
4/ Żurawska Stanisława,

Zarządj .. .

pyg@Wodns,Wydg„©r’g, !

Barta Zygmunt. hojak Stanisław.



Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział Grodzki w Krakowie.

Rynek Gł.29,II.p.
Tel.177-11 Konto P.K.0.400.769.

Kraków ,dnia 29.kwietnia 1936.

o K Ó L N I K .

1. Przypominamy Koleżankom i Kolegom} że w myśl okólnika 
K.O.Sz.K. z dnia 26,111.1936 r. Nr.9559/36 w terminie do 
5.maja b.r. należy wnieść w drodze służbowej prośby do 
Inspektoratu Szkolnego Miejskiego o zezwolenie na płatne 
zajęcie uboczne na rok 1936/37. Dotyczy to przedewszyst- 
kiem Kol.Kol. uczących w szkołach dokształcających zawo
dowych, Odpowiednie okólniki są w kierownictwach szkół 
dokształcaj ący ch.

2. Niezależnie od powyższego Koleżanki i Koledzy, którzy 
w przyszłości pragną nauczać w szkołach zawodowych, 
a więc i w szkołach dokształcających zawodowych obowią
zani są na podstawie okólnika K.O.Sz.K. z 26/11.1936 r. 
Nr.III-P.2112/36 wnieść za pośrednictwem kierownictw 
szkół dokształcających zawodowych, w których w b.roku 
szkolnym uczą, lub za pośrednictwem kierownictw szkół po
wszechnych, o ile w szkołach dokształcających nie uczą, 
podania o przyznanie kwalifikacyj zawodowych do nauczania 
w szkołach i na kursach zawodowych. Okólniki wraz z wzo
rami podań i kart personalnych znajdują się w kie równict 
wach wszystkich szkół dokształcających.

Oddzielę Grodzkim wzory te i odpowiednie druki są do 
obejrzenia u Kol.Piotrowskiego. Druki na podania nabywać 
można u Kol,Piotrowskie go w cenie 10 gr. za sztukę.

3^ jednocześnie komunikujemy, że Kol, Chrzan Bronisław, 
przewodniczący Sekcji Szkół Dokształcających Zawodowych 
dyżuruje w piątki od godz, 19-20,

Za Zarząd:

P rz ewo dn. Wy d z, 0 r g, ; Przew.Sekcji Szkół hokszt,: Prezes ;

Fartu Zygmunt Chrzan Bronisław Ho jak Stanisław,
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Oddział Grodzki Związku E auczycielstwa polskiego 
w Krakowie.

Rynek Gł.ES.II.p. - Tel. 177-11

Kraków, dnia 18.kwietnia 1936 r.

ZAŚWIADCZEŃ I E .
—— «r • . r- - • *— • • • *• wwi •—

Zarząd Oddziału Grodzkiego Z.iązku Nauczyciel

stwa Polskiego w Krakowie stwierdza, że

tiarze udział w wycieczce naukowej do kiednia w dniach od 16—go 

do 22-go maja h.r,, celem zapoznania się ze szkolnictwem pow— 

ezechnem na terenie miasta Jiednia.

Za Zarząd:





Program ramowy wycieczki do Wiednia,

Zarząd Oddziału. Grodzkiego Związku Nauczycielstwa pol
skiego w Krakowie, chcąc zapoznać szerszy ogół Kol.Kol, ze 
szkolnictwem miasta .uiednia, urządza od 16.maja do 22.maja 
1936.r. wycieczkę naukową.

Odjazd z Krakowa dnia 16.maja przez Zebrzydowice, Piotro 
wice, Przerów, Breclaw. Przyjazd do Wiednia i zajęcie miejsc 
w Schiilerherberge , wien. II, Untere Angartenstrasse 3. Rozmiesz
czenie w salach po 10 do 15 osób. Łóżka wygodne z materacami, 
poduszki, koce, bielizna pościelowa na miejscu. Bo użytku ła
zienki, tusze. Utrzymanie przez cały czas pobytu tamże /śnia
dania: kawa, 2 bułki z masłem, obiad: zupa, mięso, 2 jarzyny, 
legamina, kolacja: mięso, 2 jarzyny. ■ 
Program z a j ę ó _:

Powitanie wycieczki przez pana Prezydenta Rady Szkolnej mia
sta ..iednia, a następnie wykład: 0 szkolnictwie wiedeńskiem. 
Hospitacja w różnych szkołach ludowych, głównych, dokształca
jących rannych, popołudniowych i wieczorowych. ,7ykłady i od
czyty na temat metod i prądów pedagogicznych stosowanych 
w szkołach wiedeńskich, a następnie ogólna konferencja dysku
syjna na temat odbytych hospitacyj, wykładów i odczytów. Wy
kładowcami będą twórcy ustroju szkolnego. Uczestnicy zwiedzą: 
nowoczesny instytut pedagogiczny, pracownię psychotechniczną’, 
muzea szkolne, muzeum pomocy naukowych, centralną bibljotekę 
dla nauczycieli i uczniów, centralną szkolną klinikę denty
styczną, przytułki szkolne, ogródki dziecięce, nowe domjr ro
botnicze, świetlice szkolne i t.d.e Oprócz tego zwiedzą uczest
nicy cenne zabytki miasta Wiednia: Muzeum przyrodnicze i his— 
torji sztuki, pałace cesarskie, kościoły, place, budynki itd.

■7 jednym z wieczorów odbędzie się wspólne zebranie towarzy
skie z nauczycielstwem wiedeńskiemu Do różnych teatrów zapew
nione zniżki. programie dwie przejażdżki autokarami po mie
ście i okolicy, ,/ycieczka na Kahlenberg i złożenie wieńca 
w kościółku polskim. Nadto urządzi się nadprogramową wycieczkę 
na Semmering, wyjazd kolejką zębatą i linową na Rax /2009 m/ 
za osobną dopłatą oroło 16 Óchillingów /Ze szczytu, wspaniała 
panorama na cały pas Alp centralnych/. Powrót statkiem po Du
naju do Bratislawy, zwiedzenie miasta i zabytków, wspólny 
obiad z nauczycielstwem słowackiem, a następnie odjazd pocią
giem przez piszczany, Trenczyńskie Oieplice, Dolinę Orawską, 
okolicą słynnych z piękności " Zamków Orawskich " przez Zili- 
nę, Kralów ary, Suchą Horę, Czarny Dunajec, Nowy Targ do Kra
kowa.

Koszty całkowitej wycieczki wraz z całodziennem utrzymaniem 
biletem kolejowym klasy III, pociągu pospiesznego z Krakowa 
do 7/iednia i spowrotem, 2 przejażdżki autokarami, statkiem, 
wszelkie wstępy do muzeów, zbiorów i tcd, wyniosą 90 Zł., 
Paszporty bezpłatne-

Zgłoszenia Kol,Kol. na powyższą wycieczkę przyjmuje Rrzew. 
Uydz.Orge , Rynek Główny 29, do dnia 15.kwietnia 1936.. 
Zadatek nale ży wpłacać czekiem Nr. 400.769 z zaznaczeniem : 
" ńycieczka do ■Jie.dnia ", Reszta należytości może być wpłaco
na ratami do dnia 15,maja 1936,

Dokładny program wycieczki zostanie przesłany na tydzień 
przed odjazdem.
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Program szczegółowy wycieczki do iednia.

Sobota dr., 16.maj a 1936.

ZMórka uczestników dnia 16.maja b.r. o godz . 20, min. 33 
w poczekalni kl.II, na dworcu głównym w Krakowie.

Uczestnicy przypną sobie przesłane wstążki Z.I'.P .Kraków. 
Następnie zajęcie miejsc w wagonie.

Przejazd przez Trzebinię, Dziedzice, Zebrzydowice /grani
ca polska/, rewizja paszportowa, cłowa i walutowa, odjazd do 
Piotrowic /granica czechosłowacka/ rewizja paszportowa, słowa, 
walutowa, postój dłuższy w Boguminie, a następnie odjazd przez 
ziemie śląskie, Przerów do Brecławia -Lundenburgu /granica 
austrjacka/ rewizja paszportowa, cłowa, walutowa, a potem 
przez słynne pola bitew pod Aspern i ‘.Zagram i przybycie do 
./iednia godz. 6.30 rano /dworzec wschodni Mien-Ost/.

Niedziela dn, 17.maja.

Złożenie walizeczek /każda musi mieś przewiązana, etykiet
kę z nawiskiem właściciela/ na auto i odjazd tramwajami na 
Ul* Bntęre Augartenstrasse 3.,. ■ /Prosimy zapamiętać dobrze uli
cę, aby się nie zgubie podczas pobytu w ,/iedniu/. Zajęcie 
miejsc Schiilerherberge ; /dla uczestników chcących mieszkać 
? hotelu 10 minut od kwatery polecić możemy"Hotel Donau"- Ta- 
borstrasse 49, w cenie około ó.Schill. za dobę - zgłosić do 
10J./. Po śniadaniu zbiórka o godz. 10-tej i odjazd autokara
mi na Kahlenberg - nabożeństwo - złożenie wieńca w kaplicy So
bieskiego. Kahlenberg, to drugie wzgórze miasta Wiednia - 
kościół św.Józefa zbudowali Kameduli w r.1636. Tu znajdował 
cię namiot Karola V. księcia Lotaryngskiego, tu odbył Sobieski 

'wraz z całym sztabem główną radę wojenną, tu kazał ustawić 
ołtarz połowy, tu odprawił legat papieski Marek z Awiano Mszę 
św., do której służył sam Sobieski, Po kasacji Józefa II, ko 
ściółek przeszedł w ręce świeckie, a w roku 1849 obywatel mia- 

: sta Wiednia Jan Pinsterle polecił go odnowić, upiększyć a spad
kobierca oddał go Ks.Ks. Zmartwychwstańcom. Dzięki szlachetnym 
ofiarodawcom, którzy doceniali wartość historyczną tego cenne
go pomnika dla narodu polskiego, można było w roku 1930 przy
stąpić do ozdobienia kaplicy według szkiców Prof.Rosena ze 
Lwowa, /ykonał on trzy obrazy, przedstawiające historję wypra
wy wiedeńskiej. 7 zakrystji znajdują się 2 witryny z pamiątka
mi z odsieczy wiedeńskiej przez króla Jana III,, Przy bocznych 
drzwiach wisi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, dar przeora 
z Jasnej Góry, QkQłp„ £pdzAll-t ej,. powrót do miasta,.

Zwiedzanie albo muzeum przyrodniczego, - albo historji 
sztuki.

Po obiedzie wzięcie udziału w święcie " Młodzieży Polskiej'* 
na Krapfenwaldzie spotkanie się z całą " Polonią " , Po kola
cji " cerkle " towarzyskie w " Stowarzyszeniu Oświata lub Ojczy
zna " . Następnie udadzą się uczestnicy do rozśpiewanego 
i rozbawionego " Prateru ” miejsca rozrywek ludowych.

Poniedziałek dn. 13.maj a -

dniu tym zwiedzanie różnego rodzaju szkół - ludowych 
i głównych, /od godz.S-mej rano/. Po obiedzie zwiedzanie świe
tlic, ogródków dziecięcych. Po kolacji dowolne spędzenie czasu - 
teatr - /bilety po zniżonej cenie zgłoszenia u Kol,Szeligi/,

,'torek dn.19.maja.

Po śniadania o godz.8-mej wycieczka autokarami po mieście 
ze zwiedzaniem według następującego porządku;
Przez Augartenbrucke - /z mostu piękny widok-na Kahlenberg 

/



i Leopoldberg/ udajemy się przez szerokie bulwary wzdłuż 
kartąłn Dunaju t.zw. Kai- przez ulicę aotenturmstrasse oko
ło pomnika Guttenberga, na Hoher Mark d.Forum Romanum - 
Morzinplatz, Mark Aurelgasse do najstarszej dzielnicy Wie
dnia. Ua placu, na dawnym placu egzekucyjnym, pomnik " Zaślu
biny N.Marji P. z Józefem Poniżej na miejscu starego rzym
skiego słonecznego zegara, zbudowano zegar mechaniczny z or
ganami i figurami przedstawia jącemi. bieg czasu i historji. 
/Ankeruhr/; dalej przez Wipplingerstrasse udajemy się do 
starego ratusza /nltes Rathaus/; niedaleka kościółek gotycki 
9,chórów anielskich, fasada wczesny barok - a następnie 
przez Tiefer G-raben pod Bbrse /giełdę/ zbudowaną w roku 1877., 
naprzeciw Dyrekcja Policji, a dalej " Dom Pokuty " gotyk 
/Sunhaus/ zbudowany na gruzach starego Ring- frehtru który 
się spalił 8.XII. 1381 podczas wystawienia ".Opowieści Hoff
mana " , zginęło wówczas 500 osób; przez Schottentor wyjedaie- 
my przed Votivkirche zbudowany na .życzenie arcyksięcia Maksy- 
miljana, późniejszego nieszczęśliwego cesarz a Meksyku, na 
pamiątkę udaremnionego zamachu na cesarza Franciszka Józefa 1. 
Główną fasadę zdobią 2 piękne wieże na 99 m wysokie; dalej 
zobaczymy Uniwersytet, dalej resztki murów obronnych warow
ni /Mblkerbastai/, obok na rogu dom, w którym Bethowen stwo
rzył IV oSymfonję, a następnie naprzeciw Uniwersytetu pomnik 
Liebenberga z czasów oblężenia Wiednia przez Turków, Dalej 
teatr zamkowy Burgtheater/ styl renesans/. Nowy ratusz /Rat
haus /styl gotycki/ z historycznem muzę urn .miasta Wiednia - 
zwiedzanie wnętrz - na wieży na dwutonowym balansie - żelazny 
rycerz, obok piękny park z wodotryskiem i pomnikami uczo
nych i architektów, dalej ogród ludowy " Volksgarten " ze 
świątynią Tezeusza, pomnikami Tritona, Grillpatzera i cesa
rzowej Elżbiety. Z boku " Juśtitzpalas.t " pałac sprawiedli
wości a dalej, gmach parlamentu.w stylu grecko-klaSycznym, 
zwiedzenie wnętrza; przed parlamentem fontanna " Minerwy "0 
Dalej obok Rady Szkolnej miasta Wiednia, obok muzeów historji 
sztuki i przyrodniczego, obok, pomnika ze zdobytych dział Ma— 
rji Teresy, otoczonej generałami i ministrami, przechodzimy 
przez bramę zamkową tryumfalną, na pamiątkę pobicia I; apoleona 
przez Schmarzenbergą, zwiedzimy " Heldendenkmal " na placu 
zamkowym. Na " Placu Bohaterów " stoją dwa pomniki - lewy 
Arcyks.Karola /pradziadka arcyks, z Żywca zwycięzcy z pod 
Aspern/ - prawy włosk.ks.Eugenjusza Sabaudzkiego, następnie ce
sarski pałac nowy w stylu renesansowym i pałace stare, - jed
na część nawet z r.1246, z czasów Babenbergów. łia placu zam
kowym pomnik ces.Franciszka I. imperatora rzymskiego, na pla
cu. Józefa pomnik Cesarza Józefa II. w stroju rzymskim na ko
niu. - po wyjściu z " Burgu "przez Riesentor /prześliczna 
" Brama Herkulesów "/ idziemy na plac św.Michała z kościół
kiem jednym z na js tar sz ych z r.1275, dalej przez Rerrengasse- 
Hochhaus, Landhaus -• Freyung, Reidenschuss, Am Hof, Bogner- . 
gasse na " Graben " szerokiej i bardzo ożywionej ulicy. Przy 
Braunerstrasse pomnik " Św.Trójcy " w stylu barokowym na pa
miątkę wygaśnięcia dżumy /Fischer w.Ariach/, a następnie 
dwie studnie ze statuami św.Józefa i św,Leopolda. Stamtąd 
udany się na plac św.Stefana /Stepfansplatz/ i zobaczymy 
kościół św.Stefana /gotyk/. Budowę tej świątyni rozpoczął 
Krakowianin Oktawian Uolner w r.1144.; w XV.wieku książę 
mazowiecki Aleksander, patrjarchą Akąuile j eńsk i i kardynał 
zostaje proboszczem tego ż kościoła i jako taki zmarł w roku 
1444 i zostaje pochowany pod ołtarzem w lewej kaplicy 
" Oleji św.". - V.' Wt.w. polski budowniczy z Krakowa Paweł 
Kólbi /Kalbczyk/ zostaje naczelnym budowniczym. Wielki oł
tarz /Ukamienowanie św.otefana" zbudowany jest z polskiego 
marmuru czarnego i białego z'Dębnika pod Krakowem. Mamy tu 
jeszcze pomniki Sobieskiego przy drzwiach wschodnich, który 
to pomnik jest właściwie pomnikiem Starhenberga komendanta 
miasta osaczonego, a Sobieski zajmuje tutaj podrzędniejsze 
znać zenie. Niędaleko na rogu ul. Kartnerstrasse znajduje 
się dawny śymból miasta J/iednia " Stock im Sisen " /pień 
drzewa z nabijanemi gwoździami ", stąd jedna z najpiękniej
szych i najbogatszych ulic - Kartnerstrasse - dalej dojeżdża
my do " Opery Państwowej " dawniej " Dworskiej " w stylu



renesans owym - miejsc 2.263. Przed ” Operą " dwie latarnie 
z bronzowemi figurami, przedstawiające legendę Zygfryda z Nibe- 
lungów i Don Juana Mozarta. Naprzeciw Opery - Heinrichshof, 
w gmachu tym mieszkał Artur Grottger, dalej wyższa szkoła tech
niczna, dalej kościół św.Karola /piękny barok/, dalej przyjeż
dżamy na " Schwarzenbergplatz " - nieco dalej wspaniała wieczo
rem ślicznie oświetlona fontanna " Hochstrahlbrunnen," dalej
" Unteres i Oberes Belveder - zwiedzanie , wspaniały gmach zbu-. 
dowany dla ks.Eugenjusza Sabaudzkiego w pięknym stylu barokowym 
/perła pałaców/, otoczony prześlicznym ogrodem tarasowym - 
wewnątrz Galerja z XIX w., dalej - dworzec koleji - południo
wej i wschodniej - Wiener - Giirtel, Margareten-Giir tel /ogrody/. 
Wohnhausbauten der Gemeinde Wien - to kompleksy nowych domów 
zbudowanych za czasów rządów socjalistycznych z podatków. - 
Dalej piękną drogą " Schbnbrunnerstrasse " dojeżdżamy do parku- 
rezydencji letniej - " Schonbrunnu"/v.Pischąi* Erlach/ 1. zwie
dzenie styl barokowy. Jest to kolos o 1442 pokojach złocistych; 
zawierucha wojenna wypłoszyła stąd ukoronowane głowy i przemie
niła. zamek ten w muzeum minionej potęgi Habsburgów. Cały szereg 
przepięknych sal jak błękitna, chińska, różowa, miljonowa ze 
złota dukatowego, balowa, Napoleona - gdzie mieszkał - zwycię
ski " Bóg Hojny " • schody po których stąpał, klęcznik, stół do 
pracy, łóżko, okno, z którego patrzył na piękną ” Gloriettę " 
19 m wysoki pomnik chwały - z dachu Glorietty przęwSpaniały wi
dok na cały Schónbrunn i Wiedeński Las. Bark na wzór francuski - 
a w nim 32 statuy o mitologicznych motywach., obok Grota Nep
tuna - Zwierzyniec - zwiedzenie.- jeden z największych w Euro
pie - dalej Palmiamia - zwiedzenie z w ieIkmi .na 30 m wysoko
ści palmami, Dalej przez przednieście Hietzing /statua ce.s.Maksy- 
miljana Meksykańskiego obok kościoła z XVI.wieku; przejeżdża
jąc przez Hadikgasse, Schónbrunner - Schlossallee , obok tech
nicznego muzeum - przez Johnstrasse . i Hiitteldorferstrasse , zo
baczymy II. szkołę dzienną zawodową dokształcającą dla prze 
mysłu drzewnego a następnie staniemy przed kościołem ostatnich 
bohaterów i przywódców narodowych Dr.Seipel - Dollfuss Gedacht- 
nisskirche •- zwiedzenie. Powrót przez Neubau - Giirtel, Maria- 
hilferstrasse ulica 6 1/2 km dług-ości , najbogatsza, kupiecka, 
z najstarszym domem kupieckim znanym " Gerngrossem, /gdzie moż
na wszystko nabyć, czego dusza zapragnie/, -- do Schiilerherberge.

. Cizas trwania objazdu ze zwiedzaniem 4 1/2 do 5 godzin. - 
Obiad - odpoczynek - a następnie dowolne spędzenie czasu. - 
Wieczorem - kolacja - przedstawienie w operze - na bilety po 
zniżonej cenie należy zgłosić zapotrzebowanie u Kol.Szeligi. 

Środa 20,maja.

Wycieczką .nadprogramowa, na. Schneeberg.

■ 7 pierwszym programie podaliśmy wycieczkę nadprogramową 
za opłatą 17 zł. na Rax-3emmering.-

Za poradą nauczycielstwa wiedeńskiego zmieniliśmy kierunek 
wycieczki nadprogramowej Semmering-Rax 2009 m na Hoch-Schnee- 
berg 2075 m. Nauczycielstwo wiedeńskie wzięło pod uwagę piękniej
szą panoramę, twierdząc, że. wycieczka na Schneeberg należy do 
najpiękniejszych. Ze szczytu 2.075 m roztacza się przecudowny 
widok; - u podnóża góry ścielą się niskie szczyty Alp Semmerih- 
gu do 1.000 m, następnie ciemnią się wyższe szczyty grupy R'ax 
do 2.000 m a zdała na horyzoncie zarysowują się szczyty Alp cen
tralnych - w dni bardzo pogodne zarysowuje się od zachodu pięk
ność obrazu - ” Salzkammergutu "* Oprócz szczytów śnieżnych
wije się dołem piękna dolina Dunaju, tworząc iście niezapomnia
ny krajobraz. Wczesnym rankiem siądziemy do koleji lokalnej 
/Aspangbahn/ i dojedziemy szlakiem " Lasu './iedeńskiego " do 
Puchberg, następnie kolejką do Solenau, a dalej kolejką zębatą 
na szczyt Schneeberg, skąd wspaniałą drogą /gościńcem/piękny 
spacer na Hochschneeberg -- Klosterwappen 2075 m wysoki.

Pobyt 2-3 godziny. Należy zabrać z sobą dobre drugie 
śniadanie, - Powrót do Wiednia około godz.3-ciej popołudniu.-



Aby dać możność uczestnikom zobaczenia pięknej zabytko
wej restauracji miasta Wiednia, w której każdy obcokrajowiec 
powinien być, urządzi się obiad w wytwornej piwnicy ratusza 
•' Ślathhaus-Keiler; po obiedzie - czas do dyspozycji uczestni
ków. Wieczorem - kolacja w Schiilerherberge -- teatr /opera/ 
bilety jak poprzednio, 

Ozwarteko 21„maja.

O.godz, 9-tej odjazd kolejką lokalną do Bad Beutsch 
Altenburg/ a. następnie d godz.11.15 odjazd statkiem z Bad 
Deutsch. Altenburg przez Hainburg, Pekin7 do Bratislavy ,- przy
jazd o godz., 12.30 t; Obiad -« popołudniu zwiedzanie miasta 
i okolicy; kolacja i odjazd koleją do Breclakia a następnie 
przez przerów • Bogumin. Piotrowice, Zabrżydowice do Krakowa, 

Przyjazd do Krakowa 22.V, godz. 8.10 rano.-

Wiadomości ogólne.

Koszta całkowitej wycieczki /t.j. stemple na paszporty 
bezpłatne 13.50 zł.ę wizy austrjacka i czeska, pociąg pospiesz
ny Kraków-Uieden, lokalny Wiedeń-Bad- Altenbupg, statek Alten- 
burg Bratislara, pociąg pospieszny Bratislawa Breclav-Kraków, 
przyjazdowy bilet tramwajowy z dworca do Schulerherberge, 2 jazdy 
autokarowe /9 - 11 godz. i od 8 - 13„50 g. , wstępy do muzeów, 
pałacy, zwierzyńca, palmiarni, mieszkanie, całkowite utrzymanie, 
napiwki /w Wiedniu obowiązujące/ - wynoszą 90 zł.

Ka pokrycie kosztów przygotowania, administracji, wydat
ków kancelaryjnych, przewodników, pokrycie ich kosztów podróży 
i utrzymania.,wpłaci każdy uczestnik zł, 5.-

lała należytość musi być wpłacona do dnia 10.maja b.r, 
Wobec wielkich przestrzeni-w liedniu, przejścia w różne 

kierunki tego miasta przeprowadzone będą również tramwajami, 
przejazd któręmi pokrywa każdy uczestnik- -Bloczki po zniżonej 
cenie nabywać będzie można u Kol. Szeligi., 

Kierownictwo zastrzega sobie zmianę programu.
Z wszelkiemi sprawami finansowymi zwracać należy się do 

Kol,Barty a ze sprawami technicznej! dp Kol.Korzeniowskiego.
7 małej walizce radzimy brać rzeczy najkonieczniejsze.

Za Zarząd:

PrzewGdn.Wydz.Org.:

Zygmunt Barta

Prezes;

* Stanisław Ho jak.

PrzewGdn.Wydz.Org


Bardzo pilne 1 Bardzo pilne
f • * ■ C- - • «•• r— — —— •••

Wobec nowego zarządzenia Starostwa z echcą Kol.Kol. 

przesłać 'bezzwłocznie drogą odwrotną Oddziałowi Grodzkiemu 

Z.N.P. w Krakowie, Rynek Gł.29, legitymację kolejową/irzędniczą/. 

2 legitymacją prosimy przesłać znaczek na list /poi econy /w którym 

odeśleny powyższe legitymacje przed 16.ma ja do miejsc pobytów 

Koleżanek i Kolegów.

Wobec faktu, że przyjazd do "Wie dni a nastąpi w nie

dzielę, zawiadamiany że złotych polskich nie będzie można wy

mienić na szylingi w Wiedniu.

Ponieważ w Polsce na podstawie ograniczeń dewizo

wych ,wydanych przez Rząd w ostatnich dniach nie wolno nikomu 

zamieniać złotych polskich na walutę obcą, wobec tego jesteśmy 

skłonni dopomóc Kolegom i dokonać wymiany złotych na szylingi, 

na pierwsze potrzeby w .Tiedniu^po uprzedniem przesłaniu nam 

.czekiem P.K.O. Nr. 400. 769. odpowiedniej gotówki z zaznaczeniem 

na odwrotnej stronie;, wymiana na obcą walutę. 

Pieniądze do wymiany .należy przesyłać najdalej do 

dnia 13.maj a b.r.«-

Za Zarząd:

Przewodu. 77ydz.Org,: prezes:

Zygmunt Barta Stanisław łlojak.

77ydz.Org
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Oddział Grodzki Związku Nauczycielstwa 
polskiego

Rynek Główny 20.II.p.tel.177-11. Kraków,11.V.1936.

DO

Kolegów Uczestników Wycieczki do Wiednia..

Zawiadamiamy. uprzejmie , ze zbiórka uczestników Wycieczki dc 

Wiednia odbędzie się nie na dworcu kolejowym jak podano w pop- 

przednim komunikacie,ale w lokalu Oddziału Grodzkiego Z.D.P. 

Rynek główny 29,II.p. o godzinie 19 tej /7,mej wieczorem / 

Zmianę zbiórki przeprowadziliśmy w zwiąaku z wydaniem zmieniony©: 

zł^pol.na szyllingi;oraz pozostałych dokumentów' osobistych. 

Donosimy Koleżankom i Kolegom ze o ileby do piątku 15,V.br, 

/ włącznie / legitymacje kolejowe do miejsc zamieszkania nie 

nadeszły,do prosimy przyjezdzaó do Krakowa łez legitymacyj , 

które podjąć będzie można w sobotę dnia l^.maja w lokalu Oddział 

Grodzkiego Rynek Główny 2&.II,p...

;7 zwą.ązku z udziałem-w .święci e:- '.i Llłodziezy polskiej " prosimy 

Kolegów, o ile posiadają kartki /widokówki/zPolski,z terenów, 

albumy i inne pamiątki,by zechcieli zabrać je z sobą celem 

złożenia tych w darze polskiej młodzieży w Wiedniu.

Za Zarząd;

P rzew . j'ydz , Org, Prezes

Zygmunt Barta. Stanisław Hojak





Związek N au oz y c i e j. s t w a Po Is k i e g o 
Oddział Grodzki w Krakowie

Rynek Gł.. 29.11. p.
Tel.177—11. Konto 1’. K,0» 400, 769 ,

Kraków, dnia 30.czerwca 1936.

K 0 1,1 U E_I K AT Br. 8.

Ba podstawie okólnika Zarządu. Głównego Z.IGP,3r,5 z dnia
8. czerw ca. 1936 punkt 15 i 16, pod aj e my do wiadomości, co nastę
puje:

I.^,Wkładka_ członkowska /odpis z okólnika pkt.15/,
l/"od l/lipć a* 19 36 rZnależy pobierać, zgodnie z uchwałą IV.Zja

zdu Delegatów Z.N.P., wkładkę na cele ogólne Z ,N ,2 „ w wyce 
kości zł.. 2,65. Kwota ta obejmuje i wkładkę na Oddziały ko-- 
wiajtcwe po 30 gr.

2/ Do Zarządu Głównego należy przekazywać, zgodnie z art .43 ąta-- 
tutu< od każdego członka wkładkę po zł,2,65.

3/ Oddziały Powiatowe otrzymywać będą z Zarządu Głównego - 
ną im część wkładki po 0,30 zł. od członka p rze lewem 
nym przez P.K.O. na swoje konta czekowe. Konta te będą pozja
dały wszystkie Oddziały Powiatowe.

4/ W myśl uchwały IV,Zjazdu Delegatów, Ogniska mogą pobierać 
na rzecz Oddziałów Powiatowych dodatkową wkładkę na pod'aga
wie uchwał Walnych Zebrań Ogniska. Tę dodatkową wkładkę nale
ży przekazywać bezpośrednio Oddziałom Powiatowym.

5/ Oddziały Grodzkie, przypadającą im część z ogólnej wkładki 
członkowskiej: /30 gr/ będą, zatrzymywały do własnej dyspozycji 
a Zarządowi Głównemu przeelą wkładkę po 2 zł. 35 gr.. od człon
ka.
Waga; Wkładka cz Imjk ow s: •?. cila Członków tutejszego Oddziału 

pędzie wy.no cara. z uni-em 1, lipo a 19 o o r . 6 £„gr j.

11^ Odpi s_ punktu _ 16

Sk.ła.d-.k.ą.^nS. .'.\Z..fmiaAa..ac^zel.n.ę.gjQ_.Kpmi tę=tu..,y<3.zcz enią.^B.a^gci^Mar--..

Uchwałą IV, Zjazdu Delegatów jesteśmy zobowiązani do wpła
cenia ofi ary 'na, rzecz Naczelnego Komitetu Uczczenia Pamięci 
Mars,całka Józefa Piłsudskiego, Wysokość ofiary określona zosta
ła na 6 yó od poborów , ot r ąymanych w dniu 1. styczni a 2 9 36 r. 

Spłacać będziemy tę należność w ciągu 2—eh lat, poczyna
jąc od 1 lipc a 1.936 r. następująco:

grup a kwota globalna rata, mi e: . i. C

XI zł. 7,20 z ł. 0.30
X " 9,60 K 0,40

IX 11 12 , - H 0.50
VIII " 15,60 ii 0 ,65

V 11 " 20,40 n 0’85
VI " 27',60 u 1,15

V " 42 , - it 1,7 5

Wobec por yższe go . prosimy P.T.Kol. i Kol, o podani 
swoi ch grup up o s aż e. ? ■ ■.

Za Zarząd:

Prze wo dn. Wy d z . O r g.

Bar ta Zygmunt

Prezes,

Ho ja.k 81an i sła w
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