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Apel do P.2. Koleżanek i Kolegów 5

Akademia 9, 29

Biblioteka 1

Cykl pogadanek z dyskusją dla rodziców 11

Ćwiczenia w pracowni przyrodniczoj 23

Czego należy unikać w wychowaniu rodzinnym 17

Czytelnictwo w szkole powszechnej 17

Delegacja w Inspektoracie Szkolnym 3

Dyskusja nad sprawozdaniami 9

Dyskusj a Bad r e f eratami 9,27

Syżury Wydziału Pedagogicznego 5

Dzisiejsz a Bułgaria 60

/
Peetiral Śpiewaczy na Wawelu 75

He r“ba tk a- Br i d ge 6

informacje dla rodziców,wysyłających dzieci na 7-dniową 

wycieczkę krajoznawczą 71,72,77,

Instytut Pedagogiczny 1

Kara i nagrody jako czynnik wychowawczy 1?

Komunikat do rodziców dzieci,które brały udział w wycieczeQ 

7- dniowej 81,83

Koncert Ohóru 55

Koszty wyjazdu Delegata?/ do Warszawy 29,57

Kurs -przedmiotów .humanistycznych 10

Kurs śpiewu 10

Kurs i kolonia wakacyjna w 01czy 57

k u r a ry s u nk ów 5 3

Legitymacje Członkowskie 3





lletoda uczenia si§ 1'7

Nabożeństwa żałobne 15,£0a, '79

Nadzwyczajne Jalne Zebrania 27, 29, 57

Obniżenie wkładek członkowskich. 13

Odczyty dla rodziców 3,4,17,57

Opalanie sal szkolnych. 3

Opłatek 21,23

Organizacja współpracy członków Z.3.P. ze stowarzyszenia™ 

mi społecznymi 9

O kłamstwie u dzieci 59

O przejściu ze szkoły powszechnej do gimnazjum 60

0 poradnictwie zawodowym 60

Od czego zależy równowaga w życiu. 59

Podania o przyznanie kwalifikacji do nauczania w szko

łach dokształcających. Zawodowych. 21

Poprawa ortograficzna elementarza Falskiego 5

Pogadanka o dzieciach, i trudnościach wy eh. 11,15 

porządek dzienny Zwyczajnego Zebrania rocznego 9 

gróby Chóru 1,6,27

Próby Orkiestry 6

Przypomnienie o Nadzwyczajnym halnym Zebraniu 47

Przyszłe formy kształcenia nauczy cieli szkół #owsz.7

Reforma ustroju szkolnictwa powszechnego 11,13,17

Re je stracja pracy spo łecżnej 9

Rezolucja w sprawie wyboru nowych delegatów na Nadzw. 

Zjazd Delegatów 43,45

.Rocznica śmierci Prezesa Związku ó.p.Kol.Stanisława 

Howaka27

Ruch Członków 9,10,23,23,57.

Ruch pracowniczy w Polsce i konsolidacja nauczyciel

skiego ruchu zawodowego 9
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Sprawa kosztów delegat ów do warszawy 29

Sprawozdawcze Zebranie / ualne/ 3

Sprawozdanie Wydziału Crganizacyjnego 9

Sprawozdanie Wydziału Pedagogicznego 9

Sprawozdanie Wydziału Pracy Społecznej 9

Sprawozdanie z obrad Komisji w związku ze Ujazdem 

Delegatów 27,29

Sprawozdanie z nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Z«..P. 

w Warszawie 59?

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Zebrania Delegatów 10 Towa

rzystw w gali kameralnej Starego Teatru 61— 68 

Środowisko Miejskie 11, 13

Tezy do statutu Z.N.P. 31- 42

Trudności wychowania rodzinnego 59 

Typy dzieci 17,59

Wieczór dyskusyjny 5,7

Wieczór towarzyski 1

Wieczory rozrywkowo-dyskusyjne 17,58

Wiek przejściowy 11,13,59

Wkładki członkowskie 1,9

Włóczęgostwo u dzieci 59

Wnioski i interpelacje 28,29

Współdziałanie nauczycielstwa z miejscową ludnością 9 

Wybór dwóch/2/ delegatów na Badzw.Zjazd w Warszawie 27,29 

Wychowanie obywatelBko-paustwowe w szkole powsz#9,13 

Wycieczki po Krakowie 1,17,58

Wycieczki historyczne 5

Wycieczka kr aj oznaw c z a /program/ 49,51

Wycieczka krajoznawcza bezpłatna 53

Wydział Pedagogiczny 11

Wykazy uczniów zgłoszonych ńa wycieczkę 7-dniową 73 

Wypłata dodatku mieszkaniewego dla mąźatekS





wypłata dodatku za przepracowane godziny ponad 30

w roku szkolnym 1934/35 i 1935/36 3

Zagadnienia społeczne w realizacji programu szk. 60

Zaproszenie na posiedzenie w dniu 7/2 1937 25

Zbiórka na pomoc zimową dla bezrobotnych 19

Zmiany adresów 18

Zniżki do teatru Słowackiego 3

Związek Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznych Woj.Krak.69 ,7o

Zwyczajne Zebranie Jtoczne / Walne/ 9





Związek Polskiego Nauczycielstwa Kraków, dnia~
Oddział Grodzki w Krakowie 12/IZ 193

Rynek Gł 29 lip.
Nr. tel.177-11.KontoP.K.0.400.769

K O M U N I K A T Nr- 1.

1/ Wkładki członkowskie.

Powołując się na nasz komunikat Ir.8 i na okólnik Zarządu Głów— 
negoZ.N.P. Nr.5 pkt 15, -przy?rum.i:c iż od dnia 1 lipca br. - 
wkładka członkowska uchv:ałą 1.' Zjazdu Deleg. odbytego w styczniu 
1936 wynosi:

a/ na rzecz Zarządu Gł. . - - 2 zł 35 gr
1/ na rzecz Oddziału Grodzkiego. 30 "
Na podstawia uchwały Sprawozdaw
czego Rebrunia Oddziału Grodzkiego 
z dniu 26/ K 1935 r.
a/ na rzecz tutej. Oddziału . . . . . < ...<..1 —

Razem _3„ zł 65.gr

2/ Instytut Pedagogiczny

(ftpno simy,iż Wydział Pedagogiczny przedłuża wpisy na Instytut 
'pedagogiczny dodnia 26 września ^r.-Informacyj wszelkich odno 
szących się do Instytutu udziela kol. Dr M. Pawłowski w godzi 
nach dyżuru.

3/ Wycieczki po Krakowie.
»T-ł e “ —r—— r—vm rm C”"*  *■ —<'—* e— ik " u<J ■» r~"' <y.'.!ł

Wydział Pedagogiczny urządza w roku szkolnym 1936/37 pod facho 
wem kierownictwem wycieczki po Krakowie ze specjalnem uwzględ 
nieniem programu naukowego do historii dla klas v i vl tych.

Prosimy Kolegów i Koleżanki o nadsyłanie do Wydziału Peda - 
gogicznego do dniu 20 września br. życzeń: 
a/ w których dniach należałoby wycieczki te urządzać 
b/ w których godzinach.

4/ Próby chóru.
«TH» r—<—- r— m c ~<—-i <•— c-nr—- r- — •, cmc-.r» rx- <-■»»

Po przerwie wakacyjnej Chór i Orkiestra Oddziału Gordzkiego , 
rozpoczął swe prace. Próby Ghóru odbywają się w poniedziałki 

sAjgzwartkiod godziny 19 do 20,30 a orkiestra we wtorki i c.zwart
Ki od godziny 19 do 20.
Z nowym rokieta szkolnym zwracamy wię do Kolegów i Koleżanek, 
z uprzejmą prośbą o Łasławuezgłaszanie się na członków Chóru, 
lub Orkiestry. Członkami Chóru i Orkiestry, mogą byc członkowie 
rodzip. nauczycielskich, których prosimy zgłaszać u Dyr. Chóru 
Kol. Kiszy Jana. ■

5/ Biblo teka:

Bibljoteka Oddziału Grodzkiego, jest czynna w środy i piątki 
od gogziny 18 tej do 20 tej.Zwracamy się z uprzejmą prośby, 
o zwrot wypożyczonych książek przed feriami szkolnemu.

6/ W i co c z ó r towarzyski :
«—■£,“• g—•— t i nc-ł ™icn •— ->c—jut- r~>t—*er»w«  — c—> • — c—, «me— n— men » r—

W-sobotę dnia 19 tego września urządzamy " W I E C Z O R — £ 0 
W A R Z Y S KI " . Początek o godzinie 20—tej. 
ijyhtęp wolny.-
Upraszamy o liczny udział.

Przew. V7ydz. Org. : Prezes:
Zygmunt Barta - 8ta-nsło-r ucjak.





axąz . ±m auc u x u. - « ■ — - - 
Oddział Grodzki w Krakowie 
Rynek Gł«29 2 p. telef:177-11. 
Konto P.K.O. 400.769.

xi-xłu« unia 12 października 
1936.

K O E U II I K A 2 Nr 2.

1/_S pr ąw ozd aw c z e „ Z ębrąnie/W ąln ę/A

Dnia 14 listopada 1936 odbędzie się roczne Sprawozdawcze Zebranie 
Zwyczajne Oddziału Grodzkiego Z,N,.P, w Krakowie.
Porządek dzienny "będzie podany w następnym komunikacie.

2/0 Zniżki do teatru?6łowackiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych Członkowie Z.N.P. rnogą-korzystać 
z 50 zniżki na przedstawienia wtorkowe.
Bilety należy zamawiać W Wydziale Org„ u kol, Piotrowskiego do 
godziny 12- tej w poniedziałki.Należytość za bilety należy skła
dać przjr zamawianiu,

3/ Legitymacje Członkowskie.

Zarząd Oddziału Grodzkiego Z.N.P, przeprowadza pokwitowania wpła- 
'""inych wkładek na legitymacjach członkowskich za lata ubiegłe , 
oraz za ostatnie półrocze.

-- Legitymacje należy składać u kol. Piotrowskiego w godzinych urzędO 
wyoh.Przypominamy równocześnie, że każdy Członek Z ,N ,P .winien po
siadać legitymację członkowską, gdyż nu podstawie Okólniku Zarzą
du Głównego Nr 1 z dnia 1/K 1936 komórkom organizacyjnym nie wol
no wydawać żadnych zaświadczali o przynależności organizacyjnej. 
Zarząd Główny w tym Okólniku zaznacza,że przynależność związkową 
stwierdzają wypełniono rubryki w legitymacji związkowej.
Legitymacjo należy zamawiać u kol. Piotrowskiego. Cena legitymacji 
wynosi 75 gr.

4/, Dolegać j j, w_ Inspektoracie Szkolnym.

Dnia 7 października b.r. Prezydium tut. Oddziału odbyło konferencję 
z p. Inspektorom ur Cichockim, na której poruszono następujące 

sprawy:
a/ Odczyty dla rodziceów.
b/ kypłata dodatku mieszkaniowego dla mężatek.

'■ Wypłata dod , tka za przepracowane godziny ponad 30 w roku szkoL. 
1934/35 i 1935/36,

d/ Opalanie sal szkolnych.

ad/ a/ Pan Inspektor oświadczył,że udziela sal szkolnych na odczyty 
dla rodziców, kTóre odbywać się będą w szkołach Kr: 3,19,23,36, 53 
i 43,
W związku z powyższą sprawą ■ prosimy Kol, Kierowniczki i Kol, kie
rowników szkół oraz Kol. Nauczycieli o zwróć O 11 1 sj tl i»' —l 1 L*  Za 1 O 0 1 O 1/1 
na powyższe odczyty i o polecenie im , by swych rodziców zawia
domiły o powyższych odczytach.
Ad b/ ’7 sprawie wypłaty dodatku. mieszkaniowego żonom nauczycieli 
oświadczył p. Inspektor, że celem uzyskania należytości za ten do
datek należy wnosić rekursy do odnośnych instancyj. 
Koleżanki , które nie 'wniosły podmia o wypłatę dodatku mieszkanio
wego, zechcą bozwłocznio przesłać je do Inspektoratu Szkolnego, 

natomiast Koleżanki, Które otrzymały odmowni;, odpowiedź z InspektO 
rata Szkolnego zrobią odwołanie do Ku-ratorium , a po otrzymaniu 
negatywnej odpowiedzi wniosą skargę Jo Trybunału Administracyjnego.

Odpowiednie druki na odwołania, można nabywać u kol, Inglota, 
w O. ~ i ę g u , 6 z o v, ts J lt a 20, 
ad c/ Pan Inspektor zapewnił,że Kuratorium po otrzymaniu dotacji 
ną wypłatę dodatku za godziny nadliczbowe przystąpi w niedługim 
czasie do uregulowania należytości,
Ad d/ Pan Inspektor Dr Cichocki o świadczył,że w roku szkolnym b. 
sale szkolne będą normalnie opalane, zaznaczajcie ,że niedopusz
czalnym jest robić oszczędności na zdrowiu dzieci i Nauczycielstwa.

razie wyczerpania się przyznanego zapasu węgla przez Zarząd 
miasta p. Inspektor Dr Cichocki dysponuje jeszcze dodatkowym nad-



•u/ vaczy uy dla ruuŁiOuw.

Wydział Pedagogiczny zorganizował dalszy cykl odczytów dla 
rodziców z aakresu wychowania dzieci.

P rogram:
1Z Podgórze,

-finko ł£ 3&-lłl *'  -■ AK ■» - <■-ł*W  ~
23. ,1,1936, Metoda uczenia się.

Byr .dadwau-ski Antoni.
6. XI. 1936.

13,XI. 1936,

27.XI, 1936,

4. XI 1, 19 3 6.

13.XII.1936.

Karu i nagroda jako czynnik wychowawczy.
P. Gawżyńska Teofila.
Typy dzieci.
Pr Mieczysław Pawłowski.
uzego należy unikać w wychowaniu rodzinnym.
Mgr Mi e c z y sław Lewi ńak i *.
Środowisko miejskie.
Pyr N iw eli Liski Aleksander, 
Organizacja pracy dziecka. 
Mgr Grzybowska Maria.

2/ , _Bębniki, 

23,X.1936.

6,XI.1936, 

13,XI.1936.

27.XI, 1936, 

4;XII.1936, 

18..XII .1936.

_.S ziałaś r_.43„,i^.nincentego Pola._Ba.rska 45, 
Organizacja pracy dziecka, 
P.Mgr Grzybowska a-nna.
8rod ow i sko mi e js kie..
Pyr Niwę liński Aleksander,
Czego należy unikaó w- wychów. niu rodzinnyia.
Mgr Mieczysław Lewiński.
Typy dzieci.
Pr Mieczysław Pawłowski. •
iLra i nagroda jako czynnik wychowawczy,
P.Gawżyńska Teofila, 
Metoda uczenia się.
Pyr fl a dw ań sk i An toni.

3/, Zw ier zy.ni e c .
"„".Sokoła Nr 19/im. św._ Broni sławy -Senatorska 9 

23,X. 1936,” Środowisko'm iejskie'.

o o ..-i 1, 1936.

130XI,1936, 

27,XI,1933, 

4,XII, 19 u 6, 

13.XII.1936.

Pyz Niwelihski Aleksandr.
Czego należy unikaó w wychowaniu rodzinnym. 
Mgr Mieczysław Lewiński, 
kara i nagroda jako czynnik wychowawczy.
P< Gawżytlska Teofila.
Lic z o da uczenia się.
Pyr Radwański Antoni,
Oragni.zacja prac., dziecka.
Mgr Grzybowska Anna.
Typy dzieci.
B r Mi o c z y s ł aw P ąw ło w s k i

AZ^Knoa-odrza,.
Szkoła Kr 5 6 im ks.Piotra

23,X,193 6*
6.XI.19 o 6.

13,XI•1936, 

27,XI.1936.

< , ńl-l, 19 0 6 ,

'M. k prze jóci.oky, 
Pr Skrzeszewski Stanisław.

8 k a r g i - M a z o w i o c I: a. 61

Organizacja pracy dziecka.
Mgr Grzybowska Anna*
8 r o u w i s ko mi ej. ki e . .
py r N i w e1i ński niek sah der 
Kara i nagroda jako czynnik 
P.Ganżyaska Teofilu, 
Bom a szkoła.

wychowawc zy,

B r M i e c z y s ł aw p uw ło w s k i,
1.3,XII. 1936 .Czego należy unikaó w wychowania rodzinnym. 

Mgr Lewiński Mieczysław,

5/Grzgórzki.
. .. ....... ^.^.2'’"oł.a__3.3, im, K.UJ ej pki ego-.. Z.ółki ew .ki ego_ 15 ,

23.X, 1936, Wychowanie obywatelsko państwowe w szkole pot/uz. 
Mgr Towpaez Stefan

6.XI.1 * ^om a szkoła
Br Mieczysław Paw ło.’u ki.

13.XI,1936. Pogadanki o dzieciach i trudnościach wychówawczych. 
MGr Skalska Maria*

27.XI.1936. Drg?.nizacja pracy dziecka.
** r r'-,"7:h O1' -- ~ A in Ti a



4.XII.1936. Metoda uczenia się.
Dyr Radwański Antoni.

18;XII.1936. Kara i nagroda jako czynnik wychowawszy. 
P.Gaw ży uska Teofila,

6/.Miodowa, 
....""Szkoła 3 im.J, Kraszewskiego - Miodowa 36.

23.'1.1936. Reforma ustroju szkolnictwa powszechnego.
Dyr Chrzan Bronisław

6.KI,1935, Wychowani o obywatelsko państwowe w szkole powsz.
Mgr Towpasz titęfaai

13,KI. 1936. Organizacja pracy' dziecka.
Mgr Grzybowska Anna

27.XI. 1936, orodo-i :-'ż:o miejskie"*
Dyr Kijeliuski <...i o :sander -

4. KII,1936, Pogadanka o dzieciach i trudnościach wychowawczych. 
Mgr Skalska Maria-

13. XII, 1936, Wiek przejściowy.
Dr j kr ze szewski Stanisław.

Odczyty będą się odbywały punktualnie o godzinie 18-tej/6/

6. Wycieczki historyczno.

wydział Pedagogiczny zorganizował wycieczki historyczne, po 
Kraków i e«Wyci ec zki te mają ułatwić naukę historii, w kl<V-’iVI-. -■ 
^Mcioczki odbywają się w piątki o godzinie. 164tej/4/

2!5,IK,36,. odbyła się wycieczka do Muzeum Czartoryskich,a ■
" 2*X t 36. do., domu Matejki.

Dalsze zwiedzanie zabytków:
9>X.36( Zabytki romańskie. -Zbiórka o 3 ISścio.K/św, Woj ci.ec,ha.
16., X/6 " " / /godła domów"/" " " • "
13,XI,36.Baszty i mary Krakowa.Zbiórka o 3,k/ pomn.Grunwaldzkiego.

20 „ XI, 36 , Pomniki na plantach, dziel.Kanonicza.Zbiór ,o 3 ,Br ..Plo.rida
27 ?;XI, 36 e ^aby tki gotyckie świeckie i koś-: Zbiórka 3,koś. ów,Anny.
4.KII. 3 6 , " " Zbiórka 3. Collegium Ma
11.KII,36, " " na Kazimierzu.Zbiórka 3 koś.Bożego Ciału.
18. XII. 3 6 , Skałka. Zbi órka o 3-, skałka*.

7/ Wieczór Dyskusyjny.

Komisja .Polonistyczna urządzą.‘w lokalu Oddziału Grodzkiego dnia 
17,XI, 1936, o gońzinia 19/7/ wieczór dyskusyjny na temat;

1 Wprowadzanie nowej pisowni w szkole powszechnej".- ref, kol. 
/Dr Mieczysław Pawłowski i Mgr Cowpasz Stefan.

3/ Poprawa ortograficzną, elementarza laickiego.

Wydział Pedagogiczny wydał pismem i drukiem-nalepki do zakrycia, 
błędów w tekście wymienionego -elementarza. Nalepkinsą dc nabyciu

od dnia' 16 października u kol.,Młyńca.Cena arkusza uzupełniają- 
. cego jeden podręcznik wynosi gr 6,

9/ Dyżury Wydziału Pedagig/icznegc.

Wydział Pedagigicżńy udziela wszelkich informacyj w sprawie nau
czania i wychowania tym P.P.Koleg, którzy przyjdą x:j oznaczonym 
Czasie przy j ęc ,K a.; Wydziale zostały utworzone następująco KGmisje:

. a/ Przewodniczący -.'/ydziału Pedagogicznego ;Kol. Dr Mieczysław 
Pawłowski w piątki i soboty od 6-7/ 13—19/

c/ Sekretarz y,P.; Kol.Mgr Jakubiec Ignacy w piątki i soboty.
o-/ Język polski W.P. -.Przewodniczący Kol.Bielecki Włodzimierz .

w piątki i soboty-od 6-7/18-19/
d/ Historia W.P.:Przewodniczący Kcl.Krall Marian w soboty od 6—7 
e/ Geografia 77. P . ;Pr zuwodni czący Kol.Mgr LewiuskiMieczysław

w soboty od 6-7 /18-19/ ■
f/ Przyroda’:W:P. -.Przewodniczący :Kol.Mgr Jarosz Zygmunt. -

w piątki ód 7-8/19-20/
g/ Arytmetyka.W.p, 'Przewodniczący :Kolc Ziemba Kugeniusz

w soboty od 6-7/13-19/
h/SpiewPo W, :Przewodniczący Kol. Smiczka Stefan w soboty od 6-7.
i/ Rysunki i- roboty W,P . : Pr z ęw odnicz ący: Ko 1« S erędyński Leon

w piątki od 7/8/ 19- 20/
• j/ Od czy ty,kursy i radio: Przewodniczący: Kol,Dr Pawłowski M.

Sc-1a ż'/ r-d g-,7 ,/1 8-.- ] Q /



—Ą—

10/ Apcl_do_I\p Koleżanek i Kolegów.

Z rozpoczęciem roku, szkolnego staje się aktualną kwestia pomocy 
fachowej dla młodzieży. Często brak dziecku konkretnych wskazó 
wek, któreby ułatwiły mu pracę szkolną.
Wydział Pedagogiczny Oddziału Grodzkiego rozporządza wykwalifi
kowanymi siłami bezrobotnych nauczycieli.
Zgłaszajcie wszelkie korepetycje dla naszych Kolegów, którzy 
nie mogą otrzymać posady, na ręce Przew. Wydz, pedagogicznego.

11/ Prób,y_ Chóru I^Orkiystry . ,

Próby Chóru odbywają się w poniedziałki i czwartki od godziny 
19 do 20, a próby Orkiestry we wtorki od godziny' 19 do go.
Zwracamy się ponownie do. Koleżanek i Kolegów z uprzejmą prośbą 
o łaska.;e zgłaszanie się na członków Chóru lub Orkiestry.
Członkami Chóru i Orkiestry mogą być członkowie rodzin nauczy
cielskich., ctórych prosimy zgłaszać u Pyr. Chóru Kol.Kiszy Jana.

12/ He r b a t1: a.. kri dge.

7 każdą sobotę odbywać się będzie w lokalu Oddziału między 
godziną 13- 22 herbatka-bridge, na którą P. Koleżanki i P. Ko
lego w z& p r a s z am y.

Za Zarząd:

Pr zew.Kydz.Org.

Zygmunt Barta

Preze s :

31 an i s-1 aw H o j • ak.

zew.Kydz.Org


Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział Grodzki w Krakowie.

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

Krak4w,29.paódzi emika 1936,rx

KOMUN I K A T .

wieczór dyskusyjny

Wydział Pedagogiczny urząd aa dnia 31 października 

o godz,19-tej /7 wieczór/ w lokalu Oddziału Wieczór Dysku

syjny na temat:

Przyszłe formy kształcenia 

nauczycieli szkół po wszech 

n y o h ,

Referuje P.wizytator Kurator jum Okręgu Szkolnego 

Krakowskiego Michał Sidor,

Uwaga: Eie jest to sprawa pedagogiczna, ale tylko zawodowa 

nauczycielska; rozwiązanie jej "będzie miało olhrzymi wpływ 

na układ stosunków kulturalnych przyszłego społeczeństwa 

polskiego, a przez to również na przyszłość polityczną 

Polsk i <•

Za Żarząd :

Prz ewodn.kyd z,P e dagog. :

Dr eMieczysł aw Pawłowski.

' Prezes:

S tanisław Ho jak.





\r ■ — 1/
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

ODDZIAŁ GRODZKI W KRAKOWIE

ZAPROSZENIE
NA

UROCZYSTĄ AKADEMIĘ
KU UCZCZENIU

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
KTÓRA SIĘ ODBĘDZIE WE ŚRODĘ DNIA 
11 LISTOPADA 1936 R. O GODZINIE 18 

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

+ + +

WSTĘP WOLNY

Za Zarza.d:

Zygmunt Barta Stanisław Hojak
Przew. Wydz. Org. Prezes

DRUKARNIA POZNAŃSKA w KRAKOWIE.





Program:
1) GORCZYCKl: Oaude Mater Polonia. 

Chór mieszany.

2) Przemówienie: kol. Barta Zygmunt.

3) RĄCZKA: Pieśń o nieznanym żołnierzu. 
Chór mieszany.

4) a) OGIŃSKI: Polonez.
b) MONIUSZKO: Fantazja z op. „Halka". 

Orkiestra.

5) a) NOWOWIEJSKI: Hymn.
b) KURPIŃSKI: Bohaterom.

Chór mieszany z akomp. orkiestry.

6) a) Jeszcze Polska nie zginęła.
b) Pierwsza Brygada.

Chór mieszany z akomp. orkiestry.

Dyrygent: Jan Kiszą.



. •• •.
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Związek Nauczycielstwa Polskiego W Krakowie,dnia 5 listopada 1936 r. 
Oddział Grodzki w Krakowie

Rynek Gł.29.lEp. Tel.177-11
' Konto P.K.O. 400.769...-; • . . .. : . ..

; ’ KOMUN l k A jV Nr'.3.

1■Zwyczajne Zebrania Roczne /Walne/.
Na podstawie art.55 StatutuzZ.N.P<-ustęp 3.,oraz na podstawie 

Okólnika Z.N.P. Nr.l z dnia 1 października 1936 odbędzie się dnia 
21 listopada 1936 w lokalu Oddziała Grodzkiego Z.N.P. Rynek Gł.29,11 p. 
o godz,17-tej ewentualnie w drugim terminie o gudz.l8-tej

Zwyczajne Zebraniu Roczne
Członków Oddziału Grodzkiego Z.N.P. w Krakowie 
z następującym porządkiem dziennym:

1/ Odczytanie protokołu.
2/ Sprawozdanie Wydziału Organizacyjnego.
3/ " " Pedagogie •■..• -o...
4/ " " Pracy B; . '■ r.
5/ ^kładki członkowskie.
6/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
7/ Referat Kol.Szady Józefa Bronisława "Ruch pracowniczy w Polsce 

i konsolidacja nauczycielskie go ruchu zawodowego”.
8 Referat fol.Dra Pawłowskiego Mieczysława ‘Współdziałanie nau

czycielstwa z miejscowa ludnością*.
9/ Referat Kol.Dra Florczyka Piotra -Organizacja współpracy człon

ków Z.N.P. ze stowarzyszeniami społecznymi".
10 / Dyskusja nad referatami.
IV Wnioski i interpelacje.

11- Uroczysta Akademia.
Z okazji Święta Niepodległości odbędzie się we środę dnia

11 listopada w sali Saskiej,ul.św.Jana 6 o gudz.i8-tej
Uroczysta Akademia, 

na którą najuprzejmiej Kol.Kol.zapraszamy. 
III. Rejestracja pracy społecznej.

Wszystkich Kol.K )1.Delegatów prosimy o przysłaniu wykazu ikUl.Kol. 
pracujących w różnych organizacjach i instytucjach społecznych według 
następujących danych:

1/ imię i nazwisko,
2/ w jakich organizacjach pracuje.
3/ ile czasu zużywa na przygotować;, ,
4/ ile/godzin poświęca ''■raz z do jo u ium «^zględmu dojazdem, 
5/ jakie świadczenia pieniężne ponosi - związku z tą pracą.

Wykaz ten prosimy przesłać do Oddziału Grodzkiego do dnia 18-go 
listopada b.r.
IV. Ruch Członków.

Na Członków tutejszego Oddziału zostali przyjęci:
1/ Kol. Dorożyński Antoni z Ogn.Dąbrowa koło Grodna ud 1.K.1936.
2/ ' Głowacki Stanisław " Jangrocie " 1.17. rt
3/ " Jodłowska Marja — ■------------ ------------ — l.Kl. -
4/ ” Kotzmanowa Anna z Ogn.Wadowice ? l.X. *
5/ " Mazur Stanisław----------— —--------------- * 1.K1. *
6/ ” Niemcewicz Seweryn z Ogn.flielKi Chełm « l.IK. *
7/ " Niemcowi czowa Helena y " -



8/ Kg!.' Piechura Wilhelm z Ogn.Bełżyce 
y/, / Rzeezutkowa Józefa * Krzeszowice

in / M Starobrzańeki Michał * Mysłowice
H Scheybal Adolf ’ Wadowice

?<?/ . Śliwińska Stanisława *
13/ Swiątkówna Zofja ” Jastrzębie-Zdrój

9

Za Zarząd:
Przew.Wydz.Org.:

Zygmunt Barta,,

od 1.VII.1936
‘ l.VI.

l.XI.i.vnII

Prezes:
Stanisław Hojak.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Kraków,dnia 3 listopada 1936.
-Oddział Grodzki w Krakowie " . •

Rynek Gł.,29.II.p. Tel. 177-11 / • r.
Konto P.K.O. 400.769.

Do P.T.Koleżeństwa.’

Zarząd Oddziału Grodzkiego Z.P.3.w„Krakowie organizuje 
w czasie od dnia 23 grudnia b.r, do 9 stycznia 1937 : 

1/ 10-dniowy kurs przedmiotów humanistycznych, 
2/ 10-dniowy kurs śpiewu.

Kurs humanistyczny obejmie zagadnienia dydaktyczne i wychowawcze 
-zązakresu j'ęzyka polskiego*  i historji.

Program: Język polski: czytanie, mówienie, pisanie, wiersze-, 
gramatyka-, -korelacja , układanie: planów , wyniki.

Historjad Metoda i organizacja pracy, korelacja.
Program śpiewu :-.Zasady muzyki i Ćwiczenia pomocnicze , plany 

miesięczne, repertuar pieśni, chóry szkolne i pozaszkolne.', insce
nizacja, tańce ludowe.

Ponadto na obu kursach przewidziane są wycieczki po Krakowie,-- 
zwiedzanie zabytków, zabawy towarzyskie i, t.d..

Szczegółowy program wyśle Wydział .Pedagogiczny po otrzymaniu 
zgłoszenia wraz z zadatkiem,. ■

Opłata za kurs wynosi’ 20. zł« Wpisowe dla członków Z-.P.N.5 zł. /'"> 
dla nie-członków 8 zł.

Zgłoszenia wraz z .'zadatkiem 10 zł. nadsyłać należy do 10 gru
dnia b.r. na konto P . K. 0.400,. 769 Oddział Grodzki Z.P.N0 w Krako
wie,Rynek Gł.29,II p. Na program i odpowiedź załączyć znaczek 
pocztowy-.

Za Zarząd: - - ...

Przewodn.yydz.Pedag. : . c’. - ■' Prezes:
Dr.Mieczy sław Pawłowski, ' Stani sław'Hojak,

i

1

Przew.Wydz.Org


Związfek Biauczycielstwa Polskiego

ODDZIAŁ GRODZKI W KRAK0K1E Kraków ,18 listopada 1936

Rynek Główny 29 lip.

Do 

Kierownictwa Szkoły Nr.

Wydział Pedagogiczny donosi,że cykl pogadanek z dyskusją dla 

.rodziców z dziedziny wychowania i nauczania będą się odbywały 

w soboty o godzinie II przed południem w szkoleVIII im.J,Kra

szewskiego przy ul.miodowej 1:36.

Program:

21.XI Wychowanie obywatelsko państwowe w szkole powsz. 

Mgr.Towpasz Stefan

28.XI Reforma ustroju szkolnictwa powsz.DyrChrzan Bronisław 

5.XII Pogadanka o dzieciach i trudnościach wych.

Mgr.Skalska Maria

12.XII Środowisko miejskie. Dyr.Niweliński Aleksander

19.XII Wiek przejściowy.Dr.Skrzeszewski Stanisław

Prosimy o zachęcanie rodziców do uczęszczania 

na odczyty.

Za Zarząd:

Przew.kydz.Ped. Prezes

Dr.xu.Pawłowski . Hojak Stanisław





Swiązek fiauazyclelstwa polskiego
OBSSlAi. OHCPSKI t W&&SIS Kraków ,13 listopada 19 3S

liynek Główny 29 lip.

DO
Kierowniotwa Szkoły 2-r.

Wydział Pedagogiczny donosi, ie cykl pogadanek z dyskusją 

dla rodziców z dziadziny wychowsala i nauczania hędą się 

odbywały W- aoboty © godsinia 11 przed południe® w szkole TUI 

tft»£*Kruszewekie.go  przy ul.Miodowo4 1:36: 
Ti

& rogrm:
>

21,..a skowanie Obywatalsk© paaotwwe W sskole poważ.

Mgr.fowpasz Siefan

M.M aeloma ustroju szkolniatwa powss.Pyr,Chrzan Bronisław 

B.MI Mtaianka o Aslwalaok i trudnedaiaoh wych.

Mgr.Skalska Marla 

12,01 Środowisko ale4akie Dyr.Siweliuaki ilekaaader 
I:J,xil_«iek przed dołowy Dr. Skrze szewski .i i anioł aa

J?rosiiay o zachęcanie rodziców io uczęszczania 

na odczyty*

2a 3arz^d:
Przew.eyd

prezes:
<r*M*Pawłow»M

Ho jak ttanlaław





D O

p.t. kole£anek*i kolegów
* A

W KRAKOWIE.

Oddział Grodzki Z.E.P. w Krakowie urządza we środę 

dnial.18 listopada lo.r. o godzinie 8-mej rano żałobne nabożeństwo 

w kościele O.O.Kapucynów za duszę śp.Stanieława Grzybały Kolegi 
' ' ' . p.

i Cionka •...•■.czego Związku.

Prosimy uprzejmie o wzięcie udziału w powyższym 

nabożeństwie, o czym został powiadomiony Inspektorat Szkolny.

Przew.Wydź.Org.

Zygmunt Barta

Za Zarząd:

Prezes

Stanisław' Ho jak

Przew.Wyd%25c5%25ba.Org




Kraków,24.listopada 1936 r.

Zt;xqz8Jł wauczyc i e x s w:; a p o ± Sk i e go

Oddział Grodzki w Krakowie

Synek Gł.29.IIp.

Tel.177-11 -Konto P.K.O. lo0-769.

. K G M U 1; I K A T lir.4.
«—» • w.*  <—* ■> «^» e-«» «r» r—• •—» «-» •—» «-t

1/Odczyty:

Dalszy cykl odczytów zorganizowanych przez Wydział 

Pedagogiczny odbędzie się dnia 27.listopada 1936r.i obejmie 

następujące tematy:

1/Szkoła im.H.Sienkiewicza—Podgórze-Szkolną 5.

-Czego..należy unikać w wychowaniu rodzinnym-Mgr.Mieczysław Lewiński.; 

S/Szkoła im.Pułaski ego —Dębniki -Konfederacja 12

 -Typy dzieci- Dr.Mieczysław Pawłowski.

3/Szkoła im. św oBroni sławy -Zwierzyniec -Senatorska 9.

-Metoda uczenia sęę —Dyr.Antoni "Radwański.

4/Szkoła im.ks.Piotrą Skargi -Krowodrza -Mazowiecka 61

—Kara i nagroda jako ...czynnik wychowawczy—P.Gan żyńska Teofila 

5/Szkoła im.K.Ujejskiego -Grzegórzki —Żółkiewskiego 15.

-Czytelnictwo w szkole powszechnej-M.gr.Grzybowska Anna

28.XI.1936r.o gad z. 11. prz ed południem—

6/Szkoła iw.. I,Kruszew skiega -Miodowa 36. 
■

A^eforma ustroju 'szkolnictwa powsz.- Dyr. Chrzan Bronisław.

Prosimy Kol.i Kol. o zachęcanie rodziców do 

uczęszczania na odczyty.

2/ y -.c i e o z k a: 
C— c— «ea c— rr-' • ' ff—. «ę

W piątek dnia 27.XI.o godz.3 popołudniu/15/ odbędzie się wycieczka 

historyczna po Krakowie,na temat "Zabytki gotyckie".

Zbićrka—Sukiennice /zegar/,

—Chcesz poznać zabytki zwiedzaj Kraków-J

3/ Ilieczory rozrywkowo-dyskusyjne: 
•es «■> «— •O ••■o WT*»  <■» e— M*.  Mr: .

Wydział Pedagogiczny pragnie zorganizować wieczoby rozrywkowo-

. humorystyczne—satyryczne ,i dyskusyjne.’.7ieczory te odbywałyby się 

?az w tygodniu,w sobotę,wieczowem.—Godzina zależną jest od decyzji 

tol. i Kol. - IIa program składałby się fceferat 15-20 minutowy 

i dyskusja przy herbatce.-Celem niekrępowania i nie narzucania 

Kol. i Kol. referatów prosimy uprzejmie o podanie nam,jakia referaty 



winny być omawiane na tych wieczorach.- 
równocześnie prosimy Kol.i Kol, o ła^awe zgłaszanie do wygłaszania 

referatów z podaniem nam równocześnie tytułu referatu.

Sądzimy,że impreza ta obejmująca sobotnie wieczory 

zimowe.zainteresuje Członków i zgromadzi/po ogłoszeniu w Komunika

cie/ chętnych do sympatycznego,koleże ńskiego spędzenia wieczoru,—

Obniżenie wkładek członkowskich. 
Mn r~» «-» rs c=r> «a» iw» wo «m» «d» «-r» «r*  **■  «cx

Zwyczajne Zebranie Hoczne odbyte dnia,21.listopada 19>36r.

.r i.ii obniżyło wkładkę dla Członków tutejszego Oddziału o 30gr. 

począwszy od dnia 1 grudnia 1936.

Zmiany ad rs sów,
<r-ł aaei «*»  «mb Cf ar~> «—

Prosimy P.T.Koleżanki i Kolegów o natychmiastowe zawiadamianie 

Oddziału naszego o każdej zmianie adresu.

Brak smian adresów utrudnia pracę kancelaryjną i powodu

je zwroty wszelkich pism i tygodników związkowych.Zmiany adresów 

można podawać osobiście,piśmiennie albo telefonicznie/ Nr.tel.IT^n 

w godzinach urzędov.’ych od 11—13 i od 19—21.

Za Zarząd: '

Prz ei7.Ttydz.Org. Prezes:

Zygmunt Barta Stanisław Hojak

ei7.Ttydz.Org


Związek Nauczycielstwa Polskiego Kraków,dnia 28 listopad?

ODDZIAŁ GRODZKI w Krakowie
Rynek Główny 29.lip. 

el.177—11. Konto P.K.O.400.769.

KOMUNIKAT Nr.5.

1.Zbiórka na pomoc zimową dla ‘bezrobotnych, 
w'*  r—. c— c-*  c— c~- c— r—« c— c - -'•» c—i W» C» «—ł C-? c— «=*■  C—'

• Komunikujemy Kol.i Kol. że Wydział Wykonawczy Komisji Porozumie

wawczej Pracowników Umysłowych,do którego i nasz Związek należy,, 

ustalił normy świadczeń pieniężnych na rzecz pomocy bezrobotnym 

na okres zimowy w następującym brzmieniu:

a/przy dochodzie brutto do 300zł miesięcznie,świadczenia 

wynoszą- 1/2 procent.

b/przy dochodzie brutto od 301 do 400zł miesięcznie-3/4 

procent.

c/przy dochodzie od 401 do 600zł miesięcznie —1 procent.

Nadmieniamy,że opłaty uiszczane według podanej normy,zwalniają 

Kol.i Kol, od powszechnej opłaty od lokali na rzecz powyższej 

akcji.Kolegów płatników poszczególnych szkół prosimy o zbieranie 

Opłacanych kwot na specjalne arkusze zbiorcze,sporządzone we 

własnym zakresie.Na arkuszach tych,wpłacający,obok kwoty umiesz

czają własnoręczne podpisy.

Koledzy płatnicy zechcą łaskawie,kwoty zebrane odprowadzać 

na ręce Kol.płatników rejonowych do 5tego każdego miesiąca

z wtórnikiem arkusza zbiorczego.

Za Zarząd:

rzew.yydz.Org. Prezes:

Zygmunt Barta Stanisław Hojak

rzew.yydz.Org
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^wiązek nauczycielstwa Polskiego ■ ■ ■ •. -I

Oddział Gordzki w Krakowie 
Rynek Gło29,IIp«,

w Krakowie , dnia 2/ZII 19361*]

Do

Kierownictwa Szkoły

Zawiadamiamy uprzejmiesże staraniem tutejszego Oddziału

Grodzkiego odbędzie się w sobotę ,dnia 5 grudnia br« nabożeństwo

^ałobne za duszę śep.,Kol. Józef a Wójcickiego członka tutejszego

Oddziału w kościele 00 Kapucynów o godzinie 8—mej ranoa

Za Zarząd:

Prez es:

Stanisław Hojak

i





Związek li ■•.ucz,. ci -KJ stn . roi-ki .,gc Kraków, dnia 2Q.ZILJ1.936
Oddział Groduki w Krakowie
Rynek Główny 2pe 29= . •
Tel:177/ll Konto P.K.0.4po769«

K o m u ’ n i k a. t ■ U r o 6. 
evr>> 1 1 V,'1!*  ■ t"1***1* * *ml" 1 c "**  •— f < «»t C.'.• c ff f ■" 1 I*"* ’ e—

r

1/ Podania o przyznanie kwalifikacii do nauczania, w szkołach 
Dokształcających Zawodowych.

Wszyscy Koledzy uczący w szkołach Dokształcających Zawodowych 

jak również i wszyscy Ko-ledzy ,którzy w obecnej chwili nie uczą 

a pragnęli uczyć w tych Szkołach w przyszłości,muszą w nieść po

danie do Ministerstwa W.R.i O.P. drogą służbową o przyznanie kwa— 

lifikacii zawodowych nauczycielskich do dnia 31.grudnia 1936. 

Formularze podań oraz tabele personalne można nabyć w Oddzielę 

Grodzkim u Kol.Piotrowskiego w godzinach' urzędowych.

Zwracamy uwagę na Ostateczny termin wnoszenia podali,

2/ Opłatek c

Oddział Grodzki urządza w sobotę dnia 16,stycznia 1937. tradycyjny 

!l Opłatek ” w salach Oddziału.

Zgłoszenia wraz z wkładką 1 zł 50 gr. przyjmuje Kol. Młyniec ■ 

w godzinach urzędowych.

3/ Życzenia.

Zarząd Oddziału Grodzkiego składa wszytkim Koleżankom i Kolegom 

jak najserdeczniejsze życzenia ’’ Wesołych Świąt " ,

Za Z ar z ąd :
Przew.WydztOrge . Prezes
Zygmunt Barta Stanisław Hojak.
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Związek Uahózyóielstwa Polskiógo Krakówdnia lloift1937
Cddział Grodzki w Krakowie  ,
Rynek Główny 2 ‘p0 29*
Tel*sl7V/ll  Konto P*K 60o40C769o

.K O M U N I'K A T ..

!«, Opłatek*  
«mm c—w—<->*#*>  «— w- r-^rr- =r — ?^r~r—^o-n c-n

W sobotę,dnia 16 stycznia b.r. o godzinie 19 tej/ 7 mej wieczorem/ 
odbędzie' się w lokalu. Oddziału Grodzkiego Z.N.P. Rynek Gł.29.11.p« 

"Tradycyjny Opłatek"

połączony z koncertem kolęd Niewiadomskiego i zabawą taneczną,, 
W koncercie ,wezmie udział Chór i Orkiestra Oddhiału Grodzkiego.,

Ka opłatek zapraszamy uprzejmie Koleżanki i Kolegów.
Sądzimy,że przy wspólnym Stole nie braknie nikogo z Członków nasze
go Oddziału, zwłaszcza w chwili obecnej, gdy ataki skierowane na 
nasz Związek starają się rozbió naszą wielką "Rodzinę"a
Pragniemy zaznaczyć,przy takiej okazji,że siła nasza i jednolitość 
mimo prowadzonych nieetycznie walk, nie tylko nie upadła, .le i nie 
zmalała,

t

Zgłoszenia wraz z wkładką 1 zł 50 gr przyjmują Kol.Delegaci na te
renach poszczególnych szkół i Kol. Młyniec w lokalu Oddziału w go
dzinach urzędowych. 

$
Kol.Delegat ów prosimy by zechcieli łaskawie sporządzić listy ucze
stników, zachęcić Kol. i Kol. do wzięcia udziału w Opłatku, oraz 
pobrać wkładkę 1 zł 50 gr.' Listy uczestników wraz z zebraną kwotą 

prosimy przesłać najpóźniej do piątku 15 stycznia b.r. Koledze 
bJtyńcowi w lokalu Oddziału.

2C Ćwiczenia w pracowni przyrodniczej.

Donosimy uprzejmie,że celem dania możności wzięcia udziału w Opłatku 
Cola i Kol. uczącym przyrody,— Inspektorat Szkolny po porozumieniu 
>ię z Oddziałem Grodzkim, przesunął termin ćwiczeń przyrodniczych 
5 soboty dnia 16 styczniy b.r. na piątek 15 stycznia b.r.

3. Ruch Członków,

la Członków tutejszego Oddziału zostali przyjęci;

-„Kol, Czechowski Tadeusz od l.KI 936,
2, " Drozinski Ludwik od 1,.XI 936 z Ogn, J-,strzębie- Zdrój.
s. " pąchalski Władysław od i,XI 936
t. " Żółciński Karol od l.KI 936.
u. " Gościoka Janina od l.KI 936 z Ogn, Wieliczka,
U " ■ Kr,;".odziej Piotr od 1,X 936 z Ogn, Bądowa'Wisznia

" Waksmundzka Maria od l.KII 936 z Ogn.' Jasło

Za Zarząd;
Jarta Zygmunt ■ Ho jak Stanisław
’rr;ew,Wydz,Org, Prezes





Oddział Groduki Związku 
Nauczycielstwa Polskiego 
w Krakowie, Rynek Gł.29. 
II.p. tel. 177—11.

Kraków,dnia 4.lutego 1937.

Zaproszenie .

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie,które odbędzie się dnia

7.lutego w nieszielę o godzinie 10 tej w lokalu Oddziału 

Grodzkiego Z.N.P. Rynek Gł.29.

Ze względu na ważność spraw Związkowych,które będą przedmiotem 

obrad, - obecność Pan / i / Kol. konieczna.

Za Zarząd:

przew .’7ydz. Org. prezes;

Zygmunt Burta. Stanisław llojak

3 o
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Związek Nauczyciel Stw a Po.lakięgo

Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Oddział Grodzki Kraków 

Ryńsk Gł.29.
Tel. 177-11. P,K.0..400.,769.

• Kraków,dn » 26.Ib ego.1937

I

! ■ ‘

Nr. 8.K 0 . M U N I K A T

,1/ Rocznica 'śmierci Prezesa Związku - śp.Kol.Stanisława Nowaka.
cc'*« (—• rrs* ——■» CTirsirr m <“Trmrr— ewcm* —• « r— ■?.»«—' r— —• —- <—• »*"* “• »•—r-- n — .--.ir1 ■ <—•e—•• «ra»<r—«*•  cb“ onr-r r—1~—, ri« ■ir-i c—b e-rv—i c—» c.

Dnia 6.marca przypada 1 sza bolesna rocznica śmierci śp.Kol.

Prezesa Stanisława Nowaka,- założyciela Związku Naucz.polak. 
.. ♦’ •

W dniu tym', o godz.8 rano odbędzie się w kościele 0.0. Kapucy

nów uroczysta msza św. żałobną^,w czasie której . śpiewać będzie

Chór męski Oddziału Grodziego " Zew ”

2/ Uroczysta Żałobna Akademia w 1 szą rocznicę śmierci śp.Kol. 
Prezesa Stanisława Nowaka, »

W sobotę dnia 6.marca o godzinie 19 tej / 7 nfoj wiecz/ odbędzie 

się w sali'Oddziału Grodzkiego Z.N.P. Kraków,Rynek Gł.29.

" Uroczysta Żałobna Akademia V 
f *»

z następującym programem; 
, ■ / 

1/ Gaudę Mater 
2/ Przemówienie 
3/ Deklamacja 
4/ 0 Patria 
5/ Hymn Związkowy

odśpiewa' Chór Zew.
Kol.-Scisławski Walerian/kq1 włoaj.kówm 
Pogrzeb Kościuszki / przy^aJ*ompJforfep-  
solo śpiew Kol.Steżanka Stef.
Chór Oddziału Grodzkiego " Zew "

3/ Próby Chóru.

należących do .Chóru prosimy w związkuKoleżanki i Kolegów

z powyższymi uroczystościami o wzięcie'udziału w próbach Chóru, 

które odbędą się : w poniedziałek 1 szego marca,we wtorek 2.UJ 

i w czwartek 4,III. ogodzinie,19 tej w lokalu Oddziału Grodz. I

Ą/ Nadzwyczajne Walne Zebranie. '
enr— r- - —c-5 . - T • H~ l-"*  fi t—r~ *

i

Na skutek pisma Zarządu Okręgu Z.N.P. Kruków,*z  dnia 25.Il.br, 

L.444.odbędzie się w sobotę dnia IS.marc.u w sali Oddziału 

Grodzkiego Z.N.P. Kraków,Rynek Gł.29.II.p. o godzinie 18 tej 

_w pierwszym ew.o godzinie 18 min.30. w drugim terminie

" Nadzwyczajne Zebranie ” 
i

z następującym porządkiem :
I

&/ Zagajenie.
b/ Sprawozdani .a z obrad Komisji w związku ze Zjazdem Delegatów: 

Ref .Kol.Dr .Skrzeszewski Stan. Kol.Szudo Józef.
CZ Dyskusja nad referatami.
d/ 7/ybor 2.delegatów na N adzwyczujny _ZJg\zd^_w_^2Jls2L2iLi^  

25.Il.br


t
e/ Wioski i interpelacje*

*
Ża ŻańSąd i #

Prz ew * eyd.z * Org* . PreżeSt

Zygmunt Barta* ’ Stanisław Hojak

■ ponieważ no. Zebraniu tym będą omawiane bardzo xvażne i aktualne 

sprawy Związku,prosimy ó liczne i,punktualne przybycie*
.1 ■ ’

5/ Ruch członków: ' * .

* •
IJa Członków tut * Ód działu zostali przyjęci :

1/ Bankowa Maria ' od dnia 1*1*1937*

2/ Szymańska Stefania . od dnia 1*1*1937*

3/ Wojnas Józef ód dnia 1*1*1937*  z Ogniska Tarnobrzeg
'it

Ą/ Gworek Jan ód dnia 1*11*1937  z Ogniska Swoszowic#

5/ Gworkowa Mieczysł*  od dnia 1*11*1937  z Ogniska Swoszowice

6/ Pytliński Bogdan od dnia 1*11*1937  z Ogniska Wodzisław*
■ t

Zmarli**  Koledzy*  • ' ■<
i

3p*..  Sadkowski Jan 4*XI*1936
/

" G^zybała Stanisław * 9*XI*1936

" Flasza Henryk 18*XI*1936

« Wójcicki Józef 3O*X1*1936

" Strokn Ad hm 21*XII*1936

Polak Franciszek &0*  1*  1937*
i



Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Grodzki Kraków Kraków, dnia 7 marca 1937 r,

Synek Gł, 29-
Tel- 177-11 e P .K. 0.400..769

_K _0 JD _N _J _K _A JP__ Nr , 9 A „

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Gro dzkieg® Z.N eP» 

Powołując się na komunikat Nr. 8. z dnia 28 lutego 1937 r.

punkt. 4. przypominamy, iż vj solo tę dnia 13 nar ca 19 37 rc odkę — 

dzie się w sali Oddziału Grodzkiego Z.N.P, Kraków Rynek Główny 29 

II,Po o godzinie 18-tej w pierwszym en. o godzinie 18 min, 30 

w drugim terminie

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE" t! 
z na st ę pu j ąc ym po rz ąd kiem : 

a/ zagajenie

1/ spraw zdania z obrad Komisji w związku ze Zjazdem Delegatów 
Ref,Kol,Dr.Skrzeszewski Stan., Kol, Szadc Józef,

c/ dyskusja nad referatami

d/ wybór dwóch delegatów na Nadzwyczajny Zjazd w Warszawie 

e/ uchwalenie kosztów wyjazdu Delegatów na Zjazd do Warszawy 

f/ wnioski i interpelacje.

Ponieważ na. Zebraniu tym będą omawiane bardzo ważne i aktual

ne sprawy Związku, prosimy o liczne i punktualne przybycie.

Za Zarząd :

Przew, Wydz, Org< Prezes:

S t an is ław Ho j akZ ygmunt Barta





T e^zy___d_ o t_ą t < 
opracowane przez, Oddział Grodzki Z,N.PO w Krakowie.

1. Statut Z.N.Pe powinie n tyć tak skonstruowany, by przywrócić 

mu charakter organizacji wytitnie zawodowej , na dalszym planie 

dopiero samokształceniowe - społecznej..

2. W ustroju władz Z.N.P. należy przywrócić dawną demokrację 

związkową w wyborze władz,, i ustalaniu zawodowej polityki Związ

ku przy decentralizacj i działaności Z.N.P. na. korzyść niższych 

komórek organizacyjnych.

3. postulat obrony zawodowej nauczyciela i szkody winien być 

jasno i wszechstronnie sformułowany i zawarty na pierwszym pla

nie w ustępie określającym cele Z.N.P-

4. Jednym ze środków wymieniony ch w dziale IV. statutu winno 

być współdziałanie z innymi zawodowymi organizacjami pracowników 

uny słowych i fi zy czny ch .

5. Podstawową komórką organizacyjną Z .N .P , jest Ognisko ~ Od

dział Gro dzki, a nie sekcje zawód owe e

6. Sekcje zawodowe powstają w Ogniskach i Oddziałach Grodzkich 

oraz w Oddziałach Powiatowych, jeżeli walne zebranie członków 

uzna potrzebę ich istnienia. Mogą one być wyłącznie organami wy

konawczymi i doradczymi Zarządu działającymi na podstawie regu

laminu, Przewoduizcący sekcji zawodowych., o ile nie są członkami 

Zarządu z wyboru, dokonanego przez ogólne zebranie członków, bio 

rą udział w posiedzeniach Zarządu wyłącznie z głos san doradczym.

7. Członków ZJ.P, przyjmuje Zarząd Ogniska - Oddziału Grodz

kiego bezpośrednio, t.j, bez posiedzenia i opinii Zarządów Sek- 

cyj zawodowych.

8. Każda komórka organizacyjna, jakiemi są Ognisko - Oddział 

Grodzki - Oddział Powiatowy, Okręg, Zarząd Główny, posiada samo

dzielną osobość prawną i mofce posiadać własne fundusze i mają

tek nieruch omy..

Ognisko - Oddział Grodzki - może być rozwiązany wyłąfiznie 

opartą na statucie Z.N.P. prawomocną uchwałą ogólnego zebrania 

członków, żadne natomiast zarządzenie władz organizacyjnych nie 



ma w tym kia runku, mocy.

10 „ Zarządy wszystkich komórek organizacyjnych Z.N.P., wymie

nionych ad 8/, pochodzą wyłącznie z wolnego wyboru dokonanego 

przez ogólne zebranie członków względnie Zjadz Delegatów.

11. Członek Zarządu, Komisji Rew izyjnej , Sądu Honorowego, Wy- 

działu Sekcji którejkolwiek komórki organizacyjnej nie może po

bierać za swoje czynności w Z.U.P. żadnego wynagrodzenia z fun

duszów Z.N.P. Jedynie wrazie pełnienia przyda ielony.ch mu czynno

ści poza siedzibą swej komórki i miejscem stałego zamieszkania 

może otrzymywać diety i zwrot kosztów podróży w wysokości unor

mowanej przez Zarząd.

12. ' W gospodarce funduszmai i majątkiem Z.1UP., winny Zarządy?- 

poszczególnych komórek organiz acy jny ch stosować się. ściśle do 

preliminarzy budżetowych ustalonych na bieżącą kadencję przez 

ogólne zebranie członków względnie Zjazd Delegatów i nie wolno 

im pod żadnym warunkian przekroczyć rjm zakreślonych prelimina

rz e m budżetowym ani obciążać majątku Z.N.P. przez zaciąganie po

życzek czy innych zobowiązań bez uchwały ogólnego zebrania człon

ków względnie Zjjiźdu Delegatów.

13. Sprawozdawcze zebrania członków7 Ogniska .-.Oddziału Grodz

kiego, Oddziału Powiatowego, Zjazdy Delegatów .Okręgu i Zjazdy 

•Delegatów Związku odbywają się co roku, dwu- - letnie kadencje 

wprowadzone w ostatnich czasach należy bezwarunkowo, znie ść.

14 -7 Zjazdach Dalegatói; Okręgów i w Zjazdach Deleg-atów-Zwi ąz-

ku biorą udział z głosem stanowczym i prawem głosowania, 'wyłącznie 

delegaci wybrani do tej fhnkcji przez ogólne zebrania członków 

Oddziałów Grodzkich i Oddziałów Powiatowych w . s tosunku je dnego 

delegata na każdych dwadzieścia pięć względnie do; dwadzieścia 

pięć członków’ / 25/ na Zjazdy Okręgowe, a -w stosunku jednego 

delegata na każdych 100 względnie do 100 c.z łonków przy Zjeździe 

Delegatów Związku.

15. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu winien być zwołany na 

żądanie jednej trzeciej części Oddziałów Powiatowych i Oddziałów 

Grodzkich, istniejących na terenie Okręgu, nadzwyczajny Zjasd De

legatów Związku na żądanie jednej trzeciej części Okręgów, istnie 

jących na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej,

16 Przeds tawiniele wyższych komórek organ iz acyjnych ,biorący



udział w zebraniach komórek ni ższych , mają wyłącznie głos dorad

czy, w głosowaniu udziału nie Morą,

17. Zjazdy Delegatów Okręgu i Zjazdy Delegatów Związku obradu

ją plenarnie bez rozbicia na sesjje./: organizacyjną, pedagogicz

ną pracy Społecznej :/ na pod stawie programu obrad ustalonego 

przez Zarządy. Jeżeli w programie obrad znajdują się sprawy do

tyczące zagadnień z zakresu Sekcyj Zawodowych Z.H.P. czy sprawy 

natury pedagogicznej lub społecznej, należy zasięgnąć opinii 

odnośnych Jydziałów przed terminem obrad Zjazdu Delegatów, 

18. -Jeżeli na zebraniu członków Ogniska - Oddziału Grodzkie

go - Oddziału Powiatowego, na Zjaździe Okręgu czy Zjeździe Dele

gatów Związku zgłoszony zostanie wniosek o odmówienie- absoluto

rium Zarządowi danej komórki organizacyjnej lub o uchw al enic votum 

nieufności dla przewodniczącego zebrania, natenczas przewodnipzą- 

cy zebrania ma obowiązek zarządzić natychmiast przed poddaniem 

takiego wniosku pod obrady i głosowanie wybór przewodniczącego 

zebrania z pośród członków- zebrania. Wyboru do konu je zebranie 

.. taj nem głosowaniu za pomocą kartek. Gdyby. prozy dium zebrania 

opuściło miejsce obrad przed wyczerpaniem programu obrad, zgro

madzenie powołuje przewodniczącego z pośród członków zgromadzenia. 

19. Składka członkowi a wpłacona do Zarządu Głównego służy 

na pokryciu pot'rzeb'Zarządu. Głównego i Zarządów Okręgów. Oddzia

ły Powiatowe, Ogniska - Oddziały Grodzkie utrzymują się ze skła

dek uchwalonych i zbieranych we własnym zakresie.

20. ■■Walne Zgromadzenie członków Ogniska - Oddziału Grodzkiego 

- Oddziału Powiatowego, Zjazd Delegatów Okręgu i Zjazd Delegatów 

Związku wybiera prezesa i członków Zarządu odnośnej komórki orga

nizacyjnej. Ukonstytuowanie prezydium i przydział funkcyj poszcze

gólnym członkom Zarządu dokonuje się na pierwszym posiedzeniu 

nowo.-ob ran ego Zarządu. W ten. sposób wszystkie agendy w Zarządach 

zostaną uzależnione od pełnego Zarządu a nie od zgromadzenia czy 

Zjazdu Delegatów.

21. W Zarządzie Głównym nale ży ograniczyć korzystanie z urlo

pów służbowych wyłącznie do członków prezydium, do którego wcho

dzą: prezes i jego zastępca urzędujący, sekretarz i skarbnik, 

22, Naczelną i najwyższą władzą Z.N.P. jest Zjazd Delegatów



Związku., względnie Kongres, a nie Zarząd Główny-

23„ Należy ograniczyć uprawnienia Zarządu Głównego przez 

złagodzenie artykułu obecnego statutu, oraz przez przeniesie

nie. części kompetencji zawartych w art, 12 2 na rzecz Zjazdu Dele

gatów zwłaszcza w zakresie ustalania programu działalności c 

24. Należy przeprowadzić rewizję uprawnień Promesą ZJ.P, 

przez zniesienie post anowi eń punkt ów 2 i 3 art> 124 statutu 

obecn ego » ' ...

25. Należy zrewidować art, 24 statutu, likwidując automatyczne 

wydalanie z organizacji nauczy cieli b ez robotnych już po 2 latach, 

oraz automatyczną utratę, praw członkowskich z powodu wydalenia 

z zawodu nauczycielskiego, W tym os tątn im wypa dku decydować 

musi 3ąd Honorowy Związku poza wypadkiem wyroku sądowego, 

26 c Jysokość odprawy pośmiertnej zależna ma być wyłącznie 

od ilości lat należenia członka do Z.N.P., ..
■ • : Ci 

27- Uchwałę o rozwiązaniu Z.N,P, powziąć może wyłącznie Kon

gres Związku, na którym reprezentowane są dwie trzecie części 

Ognisk i Oddziałów Grodz kich . ..Uchwała musi zapaść większością, 

trze di czwartych członków ob e cny (h na. Kongresi e ,

28. Po zapadnięciu uchwały o rozwiązaniu Z,NeP, rozporządzi 

Kongres majątkiem ruchortym i nieruchomym Z.N.P., Gdyby on w tym . 

względzie nie podjął uchwały, wówczas cały majątek Z,N ,P. staje 

się fundacją stypendialną dla dzieci i. dalszych potomków ostat

nich członków ZeNeP.

Akt takiej fundacji przygotuje Zarząd Główny,



Tezy do' statutu Z.NOPO

opracowane przez, Oddział Grodnki Z.N.P. w Krakowie^

lo Statut Z«NOP. powinien tyć tak skonstruowany? by przywrócić mu 

charakter organizacji wybitnie zawodowej, na dakszym planie dopie

ro samokształceniowe - społecznej.

2 e W ustroju władz ZnN„Ps należy przywrócić dawną demokrację związ

kową w wyborze władz i ustalaniu zawodowej polityki Związku, przy 

decentralizacji działalności Z.B.P. na korzyść niższych komórek 

o rgam z acy j ny ch »

3  Postulat obrony zawodowej nauczyciela i szkoły winien być jasno 

i wszechstronnie sformułowany i zawarty na pierwszym planie w ustę

pie określającym cele Z.N.P.

*

40 Jednym ze środków wymienionych w dziale IV „ statutu winno być 

współdziałanie z innymi zawodowymi organizacjami pracowników umysło— 
f '■ i' 

wych i fizycznych.,

5O Podstawową komórką organizacyjną Z»NGPO jest Ognisko - Oddział 
i-

Grodzki:, a nie sekcje zawodowe.

6^ Sekcje zawodowe powstają w Ogniskach i Oddziałach Grodzkich oraz 

wOddziałach Powiatowych^ jeżeli walne zebranie członków uzna potrze, 

be ich istnienia. Mogą one być wyłącznie organami wykonawczymi i 

doradczymi Zarządu działającymi na podstawie regulaminu.; Przewodnik 

czący sekcji zawodowych, o ile nie są członkami Zarządu z wyboru^ 

dokonanego przez ogólne zebranie członków, biorą udział w posiedze

niach Zarządu wyłącznie z głosem doradczym.

7? Członków ZaNBP. przyjmuje Zarząd Ogniska - Oddziału Grodzkiego 

bezpośrednio, t.3ja bez pośrednictwa i opinii Zarządów Bekcyj Zawo

dowych.

8.v Każda komórka organizacyjną,, jakiemi są Ognisko - Oddział Grodz

ki — Oddział Powiatowy., Okrąg*  Zarząd Główny. posiada samodzielną 

osobowość prawną i noże posiadać własne fundusze i majątek nieru

chomy 3

90 Ognisko - Oddział Grodzki - noże być rozwiązany wyłącznie opartą 

na statucir Z.N.P. prawomocną uchwałą ogólnego zebrania członków 

natomiast noże być przez władze organizacyjne zawieszone w czynno

ściach do decyzji najbliższego Zjazdu Delegatów.



10o Zarządy wszystkich komórek organiiacyjnych Z.N.P., 77ymienionych 

ad'8/,pochodzą wyłącznie z wolnego wyboru dokonanego przez ogólne 

zebrahie członków względnie Zjazd Delegatów.

11. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego, Wydziału 

Sekcji którejkolwiek komórki organizacyjnej nie noże pobierać za 

swoje czynności w Z.N.P. żadnego wynagrodzenia z funduszów Z.N.P. 

prócz ustalonego przez Zjazd Delegatów lub Walne Zebranie. Jedynie 

v, razie pełnienia przydzielonych nu czynności poza siedzibą swej 

komórki i miejscem stałego zamieszkania może otrzymywa c diety i 

zwrot kosztów podróży w wysokości unoftowanej przez Zarząd.

12„ gospodarce funduszami i majątkiem Z.N.P. winny Zarządy posz

czególnych komórek organizacyjnych stosować się ściśle do prelimi

narzy budżetowych ustalonych na bieżącą kadencję przez ogólne zebra- 

nie członków' 'względnie Zjazd Delegatów i nie wolno im pod żadnym 

warunkiem przekroczyć ran zakreślonych preliminarzem budżetowym ani 

obciążać majątku Z.N.P. przez zaciąganie pożyczek czy innycH> zobo

wiązań bez uchwały ogólnego zebrania członków względnie Zjazdu De

legat ów s

13. oprawo zdawcze zebrania członków ©gniska,- Oddziału Grodzkiego, 

Oddziału Powiatowego, Zjazdy Delegatów Okręgu i Zjazdy Delegatów 

Związku odbywają się co roku, dwu-letnie kadencje wprowadzone w o- 

statnich czasach'należy bezwarunkowo znieść.

14*  ./ Zjazdach Delegatów Okrągów iw Zjazdach Delegatów Związku 

biorą udział z głosem stanowczym i prawem głosowani a wyłącznie de

legaci wybrani do tej funkcji przez ogólne zebranie członków Oddzia

łów Grodzkich i Oddziałów Powiatowych w stosunku jednego delegata 

na każdych dwadzieścia pięć względnie do dwadzieścia pięć członków 

/25/ na Zjazdy Okręgowe, a w stosunku jednego delegata-na każdych 

100 względnie .100 członków przy Zjezdzie Delegatów Związku.

1S(! Nadzwyczajny Zjazd delegatów Okręgu .winien być zwołany na żą- 

danie jednej trzeciej części Oddziałów Powiatowych i Oddziałów 

Grodzkich, istniejących na terenie Okręgu,nadzwyczajny Zjazd Dele

gatów Związku na żądanie jednej trzeciej części Okręgów, istnieją

cych na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej,

16o Przedstawiciele wyższych komórek organizacyjnych, biorąoy



udział w zebraniach komórek niższych , mają wyłącznie głos dorad

czy, w głosowaniu udziału nie. biorąi,

17. Zjazdy Delegatów Okręgu i Zjazdy Delegatów Związku obradu

ją plenarnie bez rozbicia na sesj;ę/: organizacyjną, pedagogicz

ną pracy społecznej :/ na pod stawie programu obrad ustalonego 

przez Zarządy. Jeżeli w programie obrad znajdują się sprawy do

tyczące zagadnień z zakresu Sckcyj, Zawodowych Z.M.P. czy sprawy 

natury pedagogicznej lub społecznej, należy zasięgnąć opinii 

odnośnych ,/ydz iałów przed terminem obrad Zjazdu Delegatów, 

18. Jeżeli na zebraniu członków Ogniska - Oddziału Grodzkie

go - Oddziału Powiatowego, na Zjaździe Okręgu czy Zjaździe Dole- 
■ ' *

ga.tów Związku zgłoszony zostanie wniosek o odmówienie absoluto

rium Zarządowi danej komórki organizacyjnej lub o uchwal cnie wotum 

nieufności dla przewodniczącego zebrania, natenczas przewodniczą

cy zebrania ma obowiązek zarządzie natychmiast przed poddaniem 

takiego uiioska pod obrady i głosowanie wybór przewodniczącego 

zebrania z pośród członków zebrania, lyboru dokonuje zebranie 

.. taj nem głosowaniu za pomocą kartek. Gdyby prezydium zebrania 

opuściło miejsce obrad przed wyczerpaniem programu obrad, zgro

madzenie powołuje przewodniczącego z pośród członków zgromadzenia. 

19. Składka członkowska wpłacona do Zarządu Głównego służy 

na pokrycie pot rzeb Zarządu Głównego i Żarz ądów" Okręgów. Oddzia

ły Powiatowe, Ogniska - Oddziały Grodzkie utrzymują się ze skła

dek uchw alony-ch i zbieranych we własnym zakresie.

20. Palne Zgromadzenie członków Ogniska - Oddziału Grodzkiego 

- Oddziału Powiatowego, Zjazd Delegatów Okręgu i Zjazd Delegatów 

Związku wybiera prezesa i członków Zarządu odnośnej kemórki orga

nizacyjnej. Ukonstytuowanie prezydium i przydział funkcyj poszcze

gólnym członkom Zarządu dokonuje się na pierwszym posiedzeniu 

nowo—ob ran ego Zarządu. ’7 ten sposób wszystkjie agendy w Zarządach 

zostaną uzależnione od pełnega Zarządu a nie od zgromadzenia czy 

Zjazdu Delegatów,

21. U Zarządzie Głównym należy ograniczyć korzystanie z urlo

pów służbowych wyłącznie do członków prezydium, do którego wcho

dzą: prezes i jego zastępca urzędujący, sekretarz: i skarbnik.

22. Naczelną i najwyższą wŁadzą Z.H.P, jest Zjazd Delegatów



Zwiąsku, względnie Kongres, a nie Zarząd Główny, 

23, Należy ograniczyć uprawnienia Zarządu Głównego przez 

złagodzenie artykułu 22 obecnego statutu } oraz przez przeniesie

nie części kompetencji zawartych, w art c 122 na rzecz Zjazdu dele

gatów zwłaszcza w zakresie ustalania programu dzia ła Inośd e 

24. Należy przeprowadzić rewi z j ę. uprawnie u Prezesa Z.M.P, 

przez zniesienie post an owi en. punkt ów 2 i 3 art ■, 124 statutu 

obecnego e

25 ,. Należy zrewidować art, 24 statutu, likwidując automatyczne 

wydalanie z organizacji nauczycieli h ez ro ba t nydh już po 2 latach, 

oraz automatyczną utratę praw członkowskich z powodu wydalenia 

z zawodu nauczycielskiego . W tym. os tatnim wypadku decydować 

musi Sąd Honorowy Związku poza wypadkiem wyroku sądowego e 

26. 'łyso kość odprawy pośmiertnej zależna ma "być wyłącznie 

od ilości lat należenia członka do Z.N.Pc

27. Uchwałę o rozwiązaniu Z.N,P, powziąć może wyłącznie Kon

gres Związku, na którym reprezentowane są dwie trzecie części 

Ognisk i Oddziałów Grodzkich. Uchwała musi zapaść większością 

trzech czwartych członków ot e cnych na kongresie c

28. Po zapadnięciu uchwały o rozwiązaniu Z.N.Po rozporządzi 

Kongres majątkiem ruchomym i ni eiu eh o mym' ZeN.Pk Gdyby on w tym 

względzie nic podjął uchwały, wówczas cały majątek Z.N.Pi staje 

się fundacją stypendialną dla dzieci i dalszych po tomko w ostat

nich CZ łOnlCÓW ZcNePr

Akt takiej fundacji przygotuje Zarząd Główny „



TEZY STATUTOWE - —W. UlMU* 1 f*TTn.  t —i w r 1 t n~ 1 ■—l ■ —rwnm
opracowanę przez komisję spraw Związkowych , wyłanianą przez 

Zarząd Oddziału Grodzkiego Z, N. P. w Krakowie dla dostarcze

nia materiału na Nadzwyczajn Zjazd Delegatów Z.N.P, w Warsza

wie o

2 D E 0 L 0 G I A

W sprawach ideologicznych stoltfy na stanowisku, że:

l-o Związek powinien być w swoich założeniach, nastawie

niu i działalności prze dew szystk .ion organizacją ściśle zawodo

wą»

2-0 Związek powinien postawi ó na czośto swych zadań obok 

celów sformułowanych w Statucie obronę pozycji zawodowej nau

czyciela, w s zez ogólności : podniesienie wartości i stanowiska 

społecznego zawodu nauczycielskiego, zabezpieczenie szkole i 

nauczycielowi, odpowiedniej opieki, niezbędnych warunków pracy 

oraz podstaw prawny i materialnych;

.3- 0 Związek powinien stać zdecydowanie w obronie nieza

leżności oświaty w Polsce, a w szczególności: walczyć o zacho

wanie, i rozbudowę 7-o letniej publicznej szkoły powszechnej, 

jednolity ustrój szkolnictwa, wyższy .poziom kształcenia nauczy

cieli szkół powszechnych oraz o udostępnienie dzieciom warstw 

nieposiadających dostępu do szkół wszystkich stopni;

4-o Związek w sprawach społecznych winien staó zdeęydowa- 

nie na stanowisku sformułowanym w art, 6 a Statutu, w szczegól

ności winien wytrwale i konsekwentnie zdążać w kierunku dalsze

go skonsolidowania ideowego i organizacyjnego ruchu pracownicze

go w myśl deklaracji opublikowanej w Głosie Nauczycielskim 

/nr 3 1936 rR/ i dotychczasowej działaności Zarządu Głównego 

oraz uchwał Zarządu Głównego ;

5-o wykluczamy pomysły wiązania się ideologicznego, orga

nizacyjnego lub taktycznego z działalnością partii politycznych; 

domagamy się działalności niezależnej zgodnej z celami i z ało - 

żeniami Związku oraz stoiray na stanowisku zdrowej demokracji po

lityczno-gospodarczej dla Państwa Polskiego, gdyż tylko w takim



ustroju może rozwijać się należycie wszelki ruch zawodowy.

Sprawy organizacyjne 
-*• “ •— TTfTTr" —•» r** “ r— “ — H ~~~1 —- j 1 r"*"~  41 I "♦*<  ' ■ ' r. ■*«?  ■> .*  IW111 .1 - *—• •. * - —-

W sprawach organizacyjnych ogólnych domagamy się : 

l-o zmiany Statutu w mysi podanych założeń ;

2-o jak najszerzej pojętej demokratyzacji stosunków, 

wciągnięcia członków w działalności Zwizązku do decydowania, kon

troli i odpowiedzialności;

3-o wychowania członków na wszystkich szczeblach organiza

cyjnych w bezinteresownej pracy dla Związku,

__ 13 „z_ę JL ~ 1 ° JLL. 1_ E.. tL
Ze sprawozdania finansowego drukowanego w Głosie Nauczyciel

skim w okresie ostatniego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Związ

ku wynika, że Związek prowadził cały szereg przedsiębiorstw , 

które nie mają nic wspólnego z założeniami ideologicznymi Związ

ku, dają okazję do nadużyć, a przynosiły Związkowi finansowe 

straty /n,pe "Sprzedaż wyrobów tytoniowych" - deficyt około 60 zł; 

"Zakład wyrobów fabrycznych" - deficyt około 61,000 zł; Kolektura 

Loterii Państwowej • deficyt około 8,800 zł/.

Z togo samego sprawozdania wynika, że gospodarka w innych 

przedsiębiorstwach prowadzonych przez Związek powodowała dla 

Związku obciążenia materialne /n,p, "Dom Zdrowia" w Zakopanem - 

deficyt około 27,000 zł; Farma Nauczycielska w Brodach - deficyt 

około 800 zł; "Kolonia u Kranicy" - straty około 7 ..000 zł/,

Eiorąc za punkt wyjścia stan gospodarki Związku przedstawio

ny w oficjalnym sprawozdaniu finansowym Zarządu Głównego żądamy: 

l-o zaprzestania zakładania i rozbudowy przedsiębiorstw, 

które nie wiążą się bezpośrednio z założeniami ideologicznymi 

Związku, dają szerokie pole do nadużyć, odwracają uwagę Związku 

od zadań zawodowych i obciążają Związek finansowo;

2-o zdecydowanego likwidowania. przedsiębiorstw prowadzonych 

p iz e z Związek a przynoszących straty lub przynoszących dochody 

nieproporcjonalne do poczynionych wkładów.

Czasopisma dla nauczycieli.

W sprawie czasopism naukowych wydawanych przez Związek sta 



wiamy następujące żądania:

l-o czasopisma naukowe należy skomasować i nadać im wyż

szy poziom naukowy i zdecentralizować.

2-o "Praca Szkolna" winna obejmować w ujęciu praktycznym 

całokształt życia szkoły powszechnej; obejmować może zagadnie

nia poruszane dotychczas w czasopismach 1 ; "Praca Sz-kolna" , 

"Rysunek i Zajęcia Pr ak.tyc zne " } "Śpiew w Szkole", "Teatr w Szko

le", "Praca w Klasach Połączonych", w "Pracy Szkolnej", w "Porad, 

niku Językowym" rozbudować należy przed ewsaystkie m działy pcświę> 

done zajęciom podstawowym nauczyciela w szkole powszechnej; 

"Praca Szkolna" winna być wydawana w większych niż dotychczas 

rozmiarach;

3-o "Ruch Pedagogiczny" winien obejmować zagadnienia ogól

niejsze pedagogiczne i psychologiczne w ujęciu teoretycznymi 

czyli obejmować materiał uwzględniany dotychczas w czasopismach; 

"Ruch Pedagogiczny", "Archiwum Psychologii";

4--o "Szkolnictwo Zawodowe" winno obejmować w teoretycznym, 

i praktycznym ujęciu specyficzne problemy szkół zawodowych czyli 

obejmować materiał uwzględniany dotychczas w czasopismach : 

"Szkolnictwo Zawodowe", "Szkoła Zawodowa Dokszt ałcaj ęc a" , "Szko

ła Rolnicza";

S--o "Gimnazjum" winno obejmować w ujęciu teoretycznym i 

praktycznym specyficzne problemy szkoły średniej ogólnokształ

cącej typu niższego i licealnegp ;

6-o "Przewodnik Pracy Społecznej" należy w dalszym ciągu 

wydać i rozbudować w nim dział poświęcony zagadnieniom oświaty 

pozaszkolnej prowadzonej przez nauczycieli: ujęcie zagadnień 

praktyczne i teoretyczne;

7-o "Szkołę Specjalną" i "Przedszkole" należy w obecnej 

sytuacji gospodarczej Związku zlikwidować; w myśl założeń w po

przednich uwagach wyrażonych należy zlikwidować czasopisma ; 

"Rysunek, i Zajęcia Praktyczne", "Śpiew w Szkole", "Wychowanie 

fizyczne w Szkole", "Teatr w Szkole", "Praca w. Klasach Połączo

nych", "Archiwom Psychologii", "Szkoła Zawodowa Dokształcająca", 

"Szkoła Rolnicza", "Poradnik Językowy".
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l-o domagamy się zlikwidowania "Polskiej Ajencji Oświa

towej" prowadzonej przez Związek, ponieważ nie dostrzegamy 

skutków tej instytucji. Uważamy, że lepiej można orientować 

pracę w Polsce o sprawach oświatowych. i nauczycielskich przy 

pomocy prasy wydawnej przez Związek aniżeli,przy pomocy mate

riałów wysyłanych przez PAO.

2 -o popieramy inicjatywę Zarządu Głównego wydawania dzien

nika, w którym Związek miałhy możność wypowiadania się i poin

formowania szerokiego ogółu w społeczeństwie o sprawach szkoły , 

nauczyciela, oświaty, kultury, Związku oraz odpowiadania na ata

ki skierowane prze ci wk o Związkowi .

Za pozytywną stronę dotychczasowej pr óby t.j. "Dziennika 

Porannego" uważamy wyraźne opowiedzenie się za pokojem i demo

kracją w stosunkach ogólno- światowych i w Polsce oraz za kon- 

solidaoją ruchu pracowniczego na terenie Polski.

Nie podzielany natomiast pomysłu wykupienia w tej luk 

innej formie "Dziennika Porannego", a przez to obarczenie Związ

ku. pewną odpowiedzialnością za dotychczasową linię polityczną 

tego dziennika.

Domagamy się lepszego, żywszego i ostrożniej szego redago

wania naszego dziennika, podniesienia poziomu oraz większego 

usprawnienia służby informacyjnej. ' -

3 -o od czuwamy po trzebę i domagamy się wydawania szczegó

łowego biulctynu prasowego, który by nam zdawał sprawę z głosów 

prasy i społeczeństwa na temat szkoły, oświaty, nauczyciela, 

Związku i ruchu pracowniczego w obrębie "Głosu Naucżyci elskiego M«

o z_a_s o_p i_s _m_ą___d_ 1 ą_ d z i e c i«

’» 7 sprawie czasopism dla dzieci stoimy na stanowisku dal

szego ich wydawania dla pomnażania naszego dorobku w tej dzie

dzinie.



Bezolucja w sprawie wyboru nowych delegatów na Nadzwyczajny njazd ’2ale

l-o "Inforsacja zjazdowe*  opublikowane w "Głosie Nauczycielskim*  
n-rze 21/1937 r., zaznaczają, że "uasiał w Nadswyczajrym gjezdzie dele
gatów Żwiązku wezmą delegaci Oddziałów powiatowych i Grodzkich/1 na 
300 członków/, wybrani ba zebraniach sprawozdawczych w jesieni 1936 r^ 
W rnleży więc przeprowadzać obecnie nowych wyborów*  ,•

2- u Stwierdzany, że "Informcje Wjazdowe  zawieraj t^e ważne posta
nowienia organizacyjno, która mają Obowiązywać komórki żwirku w całym 
kragu nie zostały przez nikogo osobiście, ani przez żadną władzą 
Związku podpisane.

*

з, Stwierdzany, że w postano leniach zawartych w " Inf ormac Jach 
Zjazdowych  nie powołano się na żaden artykół Statutu Związku ani ża
den paragraf Regultónu^
*

4- o Jak wynika z wag umieszczonych w punkcie 2-im i 3-im niniej
szej rezolucji postanowienia zawarte wInformacjach  Zjazdowych'’ nie 
zostały wydam przez władze 2wiMku, ani nie zostały wydam na podsta
wie postanowień Statutu i Regulaminu, setem są dla nas nieobowiązujące^

*

6- o Sttey na stanowisku, że pomysł zaniechania nowych wyborów 
delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, który ma się odbyć w marcu 
b>ą. w Warszawie jest s@ statutem związku sprzeczny i nieuzasadniony^ 

Albowiem

G-o żirt,129 punrt 2 Statutu postanawia, że do udziału w hjefezie 
Delegatów kwiązku.s głosem asoyaującym. są uprawniani delegaci uaozia- 
łów łowlatwyeh i brodzkioł^

7* o w htatucie ńwiąsku nie ma postanowienia, że delegaci wybrani 
na sprawozdawczy kj&zd Delegatów hwiązku są tym samym delegatami, bez 
osobach wyborów m najbliższy Odzwyczajny £jazd Delegatów Dwiązku^

8- o a>.trzepie, o którym dwukrotnie jest wzmianka w "Informacjach 
Wjazdowych", żs delegatów wybiera sią w liczbie jeden delegat na 3uG-u 
względnie do członków koliduje z postanowieniem niewybierania 
swych delegatów, albowiem podając licznik, wecług którego należy de
legatów wysyłać, nie podaje terminu, dla którego etan członków należy 
ustali^ !

н, hlorąc za podatwą '‘jesień roku 1936  zoarzyc uię soa, ze 
przy zwiększosiym obecnie etanie członków Odd^Ufy lowdatowe i Grodzkie 

soBiwuB-liMbie dtiagatto pa^wdMN. jwjy iswwjMaę  U-Mc .

*

*
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stanie członków Oddziały Powiatowe i Grodzkie zostaną % liczbie delegatów 

niesłusznie uprąywilejosane^
ce Bionc ss podstawę obecny stan członków, Se zajdzie potrzeba 

wyboru nowego delegata*  zaś przy zimie j ©zony® stanie członków skreślenie 
pewnej liczby delegatów Oddziałów powiatowych. lub Grodzkich^ Tyn csaaea 
w * Informc Jach, hjasdowych" nie przewiduje się dodatkowych wyborów uzu*  

*/ *«
pełniajucych w pierwszym wypacko*  ani sposobu postępowania przy skreślaniu 
delegatów w drugi® wy^dki^

9-o 2 wag zawartych w ps o-ya, 7-ym*  8-ym mniejszej rezolucji wy
nika plan zaniechania nowych wyborów delegatów na Nadzwyczajny kjasd dele
gatów Bdązku jest sprzeczny ze dtatuten*  a w sformułowaniu niejasny i nie 
dokładaj

lO-o Flan zaniechania nowych wyborów delegatów jest również niezgodny 
a dotychczasową praktyką*  albowiem ostatni nadzwyczajny ńj«zd delegatów 
Związku zwołany do Warszawy w 1934 rg został obesłany na podstawie wy*  
raźnych postanowień Zarządu Głównego zawartych w okólnikach' swze 4-ym 
i 5-ys/ przez delegatów wybranych ad hoc na liadzwyczajnych walnych Ubra
niach Oddziałów &if^k%

ll-o 2e zagląda na zsdenioną sytuację, W jakiej eię w tej oMtlk 
znajduję, £@ $ybór uelegatdw nowych na «jaza jest nie tyiK$ tor- 

minie uzasadniony, ale mrytoryesnie konieczny^.

12-o rfobec powyższego dosagaiay się rozpisania nowych wj.bWów uslaga**  
tów Oddziałów kwiatowych i Grodzkich na ihd^ycz&jny kjsad bwlegatów ■ .
Związku, zwołany do Aarwmwy ns sarzsc brre oraz o^^iadcztuty, to naszym 
terenie nowe wybory delegatów przoprowaazisyr
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Związek Nauczyciela twa Polskiego Kraków, dnia 10 marca 1937 r0 
Oddział Grodzki, Kraków, 

ffiynek Gło29o
Eel.177-11. PsK,Qa 400.769.

Do

P.T. Kol. Delegatów .

W związku z komunikatem Nr.8 punkt 4 i Nr.9 prosimy 

uprzejmie o przypomnienie Koleżankom i Kolegom o Nadzwyczajnym 

Walnym Zebraniu Oddziału Grodzkiego, które odbędzie się w sobotę 

dnia 13 barw o godzinie 18-tej względnie o godzinie 18-tej minut 

30 w lokalu własnym Bynek Główny 29*

Prosimy równocześnie o przedstawienie Koleżankom i Ko

legom ważności spraw, które będą przedmiotem obrad.

Za Zarząd: 
*

Trzewo Wydza Org: Prezes:

Zygmunt Barta Stanisław Ho j ok



w



Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział Grodzki

Krak 6x7
Rynek Gł« 29.IIp. Tel.177-11

TO IE£ZK AJT£A£O£N ĄW Cg**

Oddział Grodzki Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie 
urządza za zgodą Inspektoratu Szkolnego Miejskiego w Krakowie- 
7-dniową wycieczkę krajoznawczą w drugiej połowie maja b.r. dla 
uczniów i uczenic’szkół powszechnych krakowskich i 8.klas 
z następującym programem:

Program wycieczki ogólny:

Po znańjGd ańsk, Oliwa,Gdy ni a,Hel,Wars z awa s/Ozę sto chowa/.

Program szczegółowy;
•r— -sr-s r—' «"*  *" “• c— O-f ’ c— ł—•

1-szy i drugi dzień: Pobyt w Poznaniu,— zwiedzanie 
zabytków tago miasta i Zwierzyńca.

3-ci;4-ty i 5—ty dzień:Pobyt w Gdyni: Złożenie wieńca 
na grobie ś.p.generała Orlicz Dreszera, zwiedzanie 
motorówkami portu handlowego i wojennego oraz statków

uczestnicy: Muzeum miejskie,Katusz, Dwór Attusa?Kosciół
P .Marii,port, "J Oliwie kościół oliwski.z pamiątkami 
historycznymi
Przejazd statkiem pasażerskim do Helu.Zwiedzanie Latarni 
i zapoznanie się z budownictwem.

6-ty i 7—my dzień:Pobyt w Warszawie.Zwiedzanie Zamku 
Król.^Belwederu,Łazienek,Parku Ujazdowskiego,Katedry3 

Saskiego Ogrodu,Starego Miasta i Hali Targowej.
W drodze do Krakowa przypuszczalny postńj v.r Często

chowie i wycieczka na Jasną Górę.

Siedmio dniowy koszt wycieczki z pełnym utrzymaniem 
nocleg&mi, biletami wstępów , środkami lokomocji ,wynosi 

26 zł 50 gr«
Dzieci funkcjonariuszy kolejowych,w czynnej służbie 

i na emeryturze,oraz dzieci wojskowych nie będą mogły 
korzystać z posiadanych ulg kolejowych.

Rodzice i opiekunowie nie mogą braó udziału w po
wyższej wycieczce.

17 wycieczce biorą udział lekarz i higienistka. 
Regulamin wycieczki,bliższe dane o wyekwipowaniu ucznia 

dokładny dzień i godzinę wyjazdu podamy na 2 tygodnie 
przed wyjazdem.

Bezwrotjry“zadatek w wysokości 5 zł ewentualnie całą 
należytosó przysyłają dzieci lub rodzice blankietem P.KcOe

. Nr. 400 769
adresując: związek Nauczycielstwa Polskiego

Oddział Grodzki
Kraków

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do dnia 18.kwietnia br„
'Tpłaty uskuteczniać można również 77 lokalu Oddziału

Grodzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Rynek Główny 29 
II p. między godziną 11 a 13 i 17 a 19.

Za Zarząd:

Prz ew . Wyd z, Org . Prezes:

Zygmunt Barta Stanisław Hojak





Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Grodzki

Krakom Bynek G--« 29.
•Sel. 177-11. PK.O. 400.769

Kraków, dnia 6 kwietna 1937

Do

P.T. Kierownictw Szkół Powsz./ Delegatów/.

w Krakowie

‘7 załączeniu, przesyłamy program 7-’dniowej wycieczki organizo
wanej przez tutejszy Oddział Grodzki dla uczniów i uczenie uz^ół 

krakowskich, — z uprzejmą prośbą o zachęcenie młodzieży do wzięcia 
udziału w powyższej wycieczce.

Bównoczesnie prosimy o udzielenie pomocy młodzieży u 
pełnianiu blankietów C celem dokonywani a wpłat do Oddziału 

Grodzkiego.
Prosimy zwrocie uwagę dzieciom na nieprzekraczalny termin 

zgłoszeń, który kończy się z dniem 18. IV. b.r.
Bono simy,że w bieżącym tygodniu przeslemy P.T. Kierownictwom 

Szkół drukowane programy wycieczki, które prosimy rozdać uczniom 
tamtejszej szkoły.

Na programach drukowanych znajdują się deklaracje.
Deklaracje wypełnione i zaopatrzone podpisami rodziców prosi 

my przesyłać do Oddziału Grodzkiego.

Za Zarząd:

Przew. Pydz. Org.

zygmunt Barta

Prezes:

S t ani sław Ho jak





Wycieczka krajoznawcza.
Oddział Grodzki Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Krakowie.
urządza za zgodą Inspektoratu Szkolnego Miejskiego w Kra
kowie. siedmiodniową

Wycieczkę krajoznawczą 
w drugiej połowie maja br. dla uczniów i uczenie szkół po
wszechnych krakowskich, z następującym programem:
Program ogólny:
Poznań, Gdańsk, Oliwa, Gdynia, Hel, Warszawa, 
(Częstochowa)
Program szczegółowy;
1-szy i drugi dzień: Pobyt w Poznaniu, zwiedzanie zabytków tego 

miasta, Zwierzyniec i tp.
3-ci 4-ty i 5-ty dzień: Zwiedzanie Gdańska, Oliwy, Gdyni, i Helu. 

Uczestnicy złożą wieniec na grobie śp. gen. Orlicz 
Dreszera. Motorówkani zwiedzą port handlowy i wo
jenny, statki handlowo pasażerskie i wojenne.
W Gdańsku Muzeum miejskie, Ratusz, Dwór Artusa, 
kościół P. Marii i Port. W Oliwie kościół oliwski 
Na Helu Latarnię, miejsca kąpielowe, budownictwo.

6-ty i 7-my dzień Warszawa: Belweder, Łazienki, Park Ujazdowski, Sejm, 
Zamek, Katedra, Ogród Saski, Stare miasto.

Koszt wycieczki z pełnym utrzymaniem, środkami loko
mocji noclegami, biletami wstępów wynosi 26 zł 50 gr 
Dzieci funkcjonariuszów kolejowych w czynnej służbie i na emery
turze oraz dzieci wojskowych, nie będą mogły korzystać z posia
danych ulg kolejowych.
Rodzice lub opiekunowie nie mogą wziąć udziału 
w tej wycieczce.
Opieka nad dziećmi zapewniona. Uczestnicy wycieczki będą podzieloni na 
grupy, po 25 dzieci. Nad każdą taką grupą pełni opiekę 1 nauczyciel. 
W wycieczce bierze udział lekarz i higienistka.
Regulamin wycieczki, bliższe dane o wyekwipowaniu ucznia, dzień i godzinę 
wyjazdu z Krakowa i powrotu, podamy na 2 tygodnie przed wyjazdem.
Bezwzrotny zadatek w wysokości 5 zł. ewentualnie całą należytość należy 
przesyłać blankietem P. K. O. Nr. 400-769 adresując: Związek Nau
czycielstwa Polskiego Oddział Grodzki Kraków.

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO DNIA 18 KWIETNIA b. r.

DEKLARACJA.
Zgłaszam udział syna (córki) (swój) w wycieczce do Poznania, Gdańska, Oliwy, Gdyni 
Helu, Warszawy, (Częstochowy).
Równocześnie wpłacam tytułem zadatku bezwrotnego zł. ---------------- -----------------------------

całą należytość zł ---------------- -------------------
Kraków, dnia ------------------------------------ 1937

Podpis ojca, matki lub opiekuna
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Związek Nauczycielstwa Polskiego Kraków, dnia 17 noro a 1937 r.
Oddział Grodzki. Kraków, 

Synek Gł0 29 a
Tel.177-11, P.K.O. 400.769.

Do

P.T. Kol. Delegatów.

Prosimy o powiadomienie wszystkich Członków Oddziału., 

że we środę dnia 24 marca b.r. odbędzie się

BEZPŁATNA .7 Y C I S Ć Z K A KRAJOZNAWCZA 
- »-■ i mw w me——M1H i—f*  »wmi ilu jMwriiiiillijIMi n ■ r-wwf —i ir ir—*i  — j» ■imwim *m>»

oparta na programie naukowym.

Cel wycieczki:

Kościół Mariacki i stare domy gotyckie i barokowe w Rynku® 
Ł-sc—,<—'C^ r-x- -X-—■ c—5 r • —*■-> Ł ■ ■ MW*  C!a* m «m cr»r><irMn> MS*'——*-1t- 5<->«-* MP»r-w«T*erai «-*£■->  —«-*» —• c-irr-•«— e—,c—>ę—,«-.«==»<-»«—)•»• C~W*»  —rs-»

Zbiórka w lokalu Oddziału o godzinie. 15-tej /trzeciej/ .

Udział w Wycieczce bezpłatny

Następne wycieczki urządzane będą ęr« środy o godzinie 15-tej. /trze 

ci ej/ każdego tygodnia. 
<*

Za Zarząd;

Przew. Wydz. Org* ; Prezes:

Stanisław Ho jakZygmunt Barta





Związek Nauczycielstwa Pilskiego
Kraków,dnia 31 marca 1937

” Z 2 W "

Chor i Orkiestra Oddziału Grodzkiego 
w Krakowie,Rynek Główny 29. II. p.

KOMUNIKAT

Zawiadamiam uprzejmie,iż z początkiem maja b. r. odbę
dzie się koncert naszego choru w sali Saskiej z następu
jącym programem:

Część I. /chor mieszany/.

1/ M.K.Prosnak - Na cześć wiosny.
2/ St.Lipski - Z kwiatami.
3/ St.Kazuro - Gra fal.
4/ M.K.Prosnak - Wesele Sieradzkie.

Część II. /chor mieszany/.

1/ H.Opienski - Wieczna wiosna.
2/ K.Szymanowski - "A chtoz tam puka"./Kurpiowska pieśń ludowa/. 
3/ M.K.Prosnak - Burza morska.
4/ B. Wallek-Walewski - Krakowiak.

Część III. /chor mieszany z akomp.orkiestry/.

1/ Chopin - Munchheimer - Polskiej pieśni cześćl Polonez.
2/ St.Moniuszko - Żegluga. /Z Sonetow Krymskich/.
3/ St. Moniuszko - Burza. ” ’’ "

Część IV. /chor mieszany z akomp.orkiestry/.

1/ St.Moniuszko - Chor niedzielny z op."Halka".
2/ J. Ki sza - Z nad Olzy. /Pieśni śląskie/.
3/ F.Nowowiejski - Zalecanka.

Próby odbywają się - jak następuje: 
poniedziałek - od 7 do 8, 30/wieczór - chor mieszany, 
wtorek - od 7 do 8.30 wieczór - orkiestra, 
czwartek - od 7 do 8.30 wieczór - chor mieszany.

Z początkiem czerwca ,b. r. odbędzie się - podobni^ jak 
ubiegłego roku - Wielki Festival Śpiewaczy na Wawelu,w który bie- 
rze udział i nasz chor.

O regularne uczęszczanie na próby uprzejmie prosi:

Jan Kiszą, 
dyrygent.

ODDZIAŁU GRODZKIEGO

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 
w Krakowie, Rynek Gł- 29. II p. 

Telefon Nr. 177-i l





Związek Nauczycielstwa-Polskiego
Oddział Grodzki Kraków Kraków,.dnia 3 kwietnia 1937.

Rynek Główny 29O ”
Tel.I77-ńXs P5Kc0ń4p0i769.

K 0 SI O N I K ń S Ir *10.

1/ Zebranie Członków /Nadzwyczajne Walne Zebranie/. 
t'ii —— !=<=>• ł-=>r~i—<—w cr-słuumf1* «=n mr-> t.- w. cr.cn «—x-r» «r—«ł~.mi » m<mrr-<cs c—ę.— c-ren*. 1 mi j«w» mm inn«rv<r>

Dnia,. 10 kwietnia 1937r,o .godz.17—te j .ewent .w drugim terminie "' ' 
o godzil8—tej odbędzie się Zebranie .Członków tutejszego Oddziału 
z następującym porządkiem dziennym:

a/ Odczytanie protokołu.
b/ Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Z3Jf, 

w Warszawie, »dbytego w dniu 24 marca 1937 r, „ 
Sprawozdanie złożą Delegaci.

c/ Wnioski i interpelacje. >. .

2/ Koszty wyjazdu Delegatów na Zjazd do Warszawy#
c---**o>c  -:c--M=.T! c -dc} imr:cnc-T c-rc—» c~:t— rac-' c-tm. mu: jer,-. e^Me=w«r><—> -r"%s—»e-iCTcrwc-r rac-ir'*  r-icr->cn<mc»c-ł~

Nadzwyczajne„Walne Zebraniowezłonków.-Oddziału.Grodzkiego Z<»P® 
odbyte dnia 13 marca 1937 r. uchwaliło opodatkowanie Członków 
tutejszego Oddziała na pokrycie kosztów wyjazdu Delegatów na 
Zjazd do Warszawy kwotą 1 zł, płatną w czterech ratach po 25 gr, 
począwszy od ?l kwietnia 1937.

3/ Ruch Członków o . '
e:ac.~r-^c~ł<ncc:ca co

a/ Na_Członka.tutęjśzego Oddziału został przyjęty : 
KoljTornos Franciszek od lc'11^1937 ...

b/ Zgłosiły wy stąpienia ze Srjiązku.
1/Kol.Hubischta Matylda z dniem 1.YII.1936.
2/ ” Januszówna Józefa ” H 1.VII ,.1936.

4/ Kurs i kolonia wakacyjna.
c:5t-:m<r-»c-nr-«m.<r)crr.--'f.-)C'-r..-' _ _c;-. u c->-» c=rxr=>»c»«m«v»c-MTMn Cwrr

Wydział "Pedagogiczny Oddziału.. Grodzkiego Z.N.P. w Krakowie 
organizuje'w Olczy koło Zakopanego

1/ kurs o'charakterze wypoczynkowym, 
2/ kolonię 'wypoczynkówą

w czasie "od dnia 4 lipca do 15 sierpnia b.r.
Tak miejscowość jak i niska opłata za kurs i kolonię da możność 
dobrego odpoczynku w górskim terenie.

Program naukowy kursu obejmie:
Polskie - historię - śpiww.

Opłata...za kurs wynosi 17Q zł.
Opłata za kolonię wynosi 150 zł,

Wpisowe dla Członków 5 zł, dla nieczłonków 10 zł.
Bliższych informacji udziela Kol.Dr .Jawłowski Mieczysław
w poniedziałki, piątki i soboty między godz.19 - 20.30 w lokalu 
Oddziału.

5/ Odczyty dla rodziców,
<r":: cor--*  c~»c—- c-.tsc—• c—r<~5 n

Dalszy cykl odczytów.dla.rodziców zorganizowanych przez Wydział 
Pedagogiczny odbywać się będzie co czwartek od dnia 15 kwietnia 

następujących o,środkach szkolnych:
1. Szkoła imUit>Sienkicw icz a w • Podgórzu.
11. . "r Winoęniego Jola w Dębnikach,
111. św„Bronisławy na Zwierzyńcu^
IV#., ■*'  im,ks.piotra Skargi na Krowodrzy.



Szkoła imoK.Ujejakiego na Grzegórzkach..
VXa *'  ® J*Kraszewskiego  ul .Miodowa 36.
VII. •« 53 swe,Mikołaj a ul. Lubomirski ego _ SI.
VIIXa " “ Śniadeckiego ul*  J.Sarego 27.

Broslmy Koleżanki i Kolegów o zachęcanie rodziców do uczęszczania 
na odczyty0
Program odczytów poda Wydział Pedagogiczny Kierownictwom szkół 
w najbliższym czasie.

6/ Wieczory rozrywkowo-dyskusyjne..
e-K—»c-!sr-rc—J«rtmr-x— <^r ^ir^r-.~r»Łrrłc---»c-»3C-rr^-t i-tić-w* ł-.‘t.ił«3rr» CTweweificTr-,

KydziałPedagogi.ożn^ zorganizował wieczory rozrywkowo-dyskusyjne, 
które 'będą śię odbywały w lokalu Oddziału w soboty o godz*19-tej * 
Pierwszy taki"wieczór odbędzie się 17 kwietnia o godza19-tej: 
przy herbatce*  Zematem dyskusji będzie:“Środowisko w nauce jęz. 
polskiego'» rs-fn.br,M*Pawłowski.  ;.V^
Referat ~15<r-20 minutowy -.po-czyn dyskusja przy herbatce®
Następne posiedzenie 24 kwietnia o godz.l9~tej*

“Sprawa przyszłych liceów pedagogicznych rt’ /ciąg dalszy/ 
refZ'wizytator szkół K.O.fl.K. Michał Sidor.
Następne posiedzenie l.nąją Q godz.l9‘-tej

•Łukasiewicz ,!lNauczyciele" ’ 
Brzoza “Dzieci

ref? Kol.Mgr.Lewiński Mieczysław i Mgr.Grzech Józef.

7/ Kurs rysunków.
tt-zt—*> t—irrn^ct-ncne.iCJr-tcrłłn

Ognisio metodyczne Wydziału Pedagogicznego zorganizowało kurs ry~ 
sunków.-. na którym będzie omawiany materiał z dąg.ego przedmiotu 
począwszy od klasy pierwszej. ."' ' *
Zapisy do 20 kwietnia. Po zakończonym wpisie podany będzie dzień 
rozpoczęcia -kursu <> . .. . /

8/ 'Ucieczki a
c. -»e- x- •» tr* c-j/iut- »«-> »wwr*»  r—,

Wydział Pedagogiczny kontynuuje dalszy ciąg wycieczek.
T/s środy każdego tygodnia, odbywają się wycieczki krajoznawcze
po Krakowie oparte na programie '.naukowym.

Zbiórka o gódzG15 /3-ciej/ w lokalu Oddziałuo
70nt.> Stare domy gotyckie i barokowe w Rynku*
14. IV. Zabytki- romańskie « - .
21.IV® Basżty i nury Krakowa.
28.IVO Dzielnica kanoniczna. .. ,

Za Zarząd;

PrzeWo KydZnOrgo ■?. ■

Zygmunt Barta

Prezes:

Stanisław Hojak*



Oddział Grodzki Związku 
Nauczycielstwa Polskiego 
w Krakowie- BynekGł. 29.lip.

Kraków, dnia 11. kwietnia 19’37,

KOMU K I K A T Kr. 11.

wydział pedagogiczny Oddziału -Grodzkiego Ż.K.P., organizuje 
czwarty cykl pogadanek dla rodziców z dziedziny wychowania i naucza 
nia.

Odczyty odbjwaó się będą we czwartki w następujących, ośrodkach

1/ Szkoła im. Sienkiewicza - podgórze— ul. Szkolna 5.

15.IV,37.

22.IV.37.

29. IV.37.

13. V.37.

Włóczęgostwo u dzieci.
Mgr. Grzybowska Anna.

Typy dzieci.
nr. Pawłowski Mieczysław.

Trudności wychowania rodzinnego. 
Mgr. Lewiński Mieczysław.

0 kłamstwie u dzieci.
P. Gąwżyuska Teofila.

2/ Szkoła y.Poia

15.IV.37,

22.IV,37.

Cł 29.IV.37.

13,IV.37.

- Dębniki ul.Barska 45.

Typy dzieci.
Dr. Pawłowski Mieczysław.

Włóczęgostwo u dzieci. 
Mgr. Grzybowska Anna.

Gd czego zależy równowaga w życiu.
Dyr. Niweliuski Aleksander,

Trudności wychowania rodzinnego.
Mgr. Lewiński Mieczysław.,

3/ Szkoła KS.Piotra Skargi- Krowodrza —ul. Mazowiecka Ul,

22.IV.37. Q kłamstwie u dzieci.
P. Gawżyńska Teofila.

. 29.IV.37. Włóczęgostwo u dzieci.
Mgr. Grzybowska Anna.

13.V.37, Gd czego zależy równowaga w życiu.
Dyr. Kiweliaski Aleksander.

4/ Szkoła K. Ujejskiego - Grzegórzki - ul Żółkiewskiego 15.

15.IV.37. Wiek przejściowy .
Dr. Skrzeszewski Stanisław.

22.IV.37, Trudności wychowania rodzinnego.
Mgr. Lewiuski mieczysław.
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29<JV< <37.

13. V.37 t

Typy dzi-eci. 
Dr. PawłoWBki Miaozysław,

włóczęgostwo u dzieci, 
Mgr, Grzybowska Anna.

5/ Szkoła im.J, Kraszewskiego. - ul. Miodowa 36, 
Trudności wychowania rodzinnego.

15. IV. 37. v ’................ .-a
... . . • ..ł , ' r.Mgr, Lewiński M.

22.IV.37. Od czego zależy równowaga w życiu.
Dyr. Kiweliuski Aleksander.

29.IV.37. 0 Kłamstwie u dzieci.
P, Gawźyuoka Teofila.

13. V. 37. Typy dzieci.
Dr, Pawłowski Mieczysław,

6/ Szkoła śwe Mikłaja ul, Lubomirskiego 21.

15.IV.37,

22.IV.37.

29.

13.

IV, 37.

V. 37,

O przejściu ze szkoły powsz, do gimnazjum,
D yr. Chrzan B r on i sł aw e

O poradnictwie zawodowym.
Dr, Biegeleisen Bronisław, Kier, inst^ps.

Dzisiejsza Bułgaria . / Przeurocza/, 
Mgr. Towpasz Stefan,

Dzisiejsza Bułgaria. / ciąg dalszy/.

7/ Szkoła, Śniadeckiego - ul, Burego 27.

15.IV. 37e Od czego zależy równowaga w życiu. 
Dyr, Biweliński Aleksander,

22. IV, 37, ’7iek przejściowy.
Dr. Skrzeszewski.Stanisław,

29.IV.37. Zagadnienia społeczne w realizacji programu szk 
P,Tymcz ak An toni.

Prosimy p. kier, o otwarcie cyklu pogadanek i powitanie rodzi 

ców w imieniu organizacji.

Początek odczytów odbywać się będą punktualnie o godz. 18, 

6wieczór,

Za Zarząd •
Przeu. "Zydz. Pedagog.; Prezes:

Dr: Pawłowski Mieczysław, Ho jak Stanisław.,



Spraw o z d a n i e

ze zwyczajnego żebrania llelegatów, które odbyło się 

dnia 14 marca 1937 r. w sali kameralnej Starego Teatru 

w Krakowie, 

/Streszczenie ./

Po powitaąiu obecnych na sali delegatów 10 Towarzystw i 
stwierdzeniu prawomocności Zebrania przez prezesa Związku, ucz
czono przez powstanie pamięć zmarłych członków Tow. Śpiew. "Lu
tnia" w Wieliczce. Nazwiska ich: śp# Baran Franciszek, Dybc-zako- 
wa Eugenia, Karciński Władysław i Kozubski Albin.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania Delegatów 
przedstawiły Towarzystwa sprawozdania ze swej działalności. Naj
lepiej opracowane sprawozdanie nadesłało Tow ą Śpiew, "Lutnia" w 
Wieliczce, wyczerpująco opisały swą działalność Towarzystwa: 
"Echo" - Nowy Sącz, "Hasło" - Kraków i "Zew" - Kraków. Delegaci 
Towarzystw, które Sprawozdań nie nadesłały, lub nadesłały nie

dokładne, przedstawili je ustnie, obiecując przesłać w najbliż
szym czasie dokładne sprawozdania pisemne.

W dalszym ciągu złożyli sprawozdania poszczególni członko
wie Zarządu Związku w następującej kolejności:

Sprawozdanie p r e z es a 
za czas od 10 listopada 1935 r. do 14 marca 1937 rg.

Zebranie delegatów 13 towarzystw śpiewaczych i muzycznych,, 
które na zaproszenie Komitetu obchodu 50—ciolecia krakowskiego 
Chóru Akademickiego odbyło się 10 listopada. 1935 w sali Towarzy
stw^ Muzycznegor uchwaliło wznowić działalność Związku Towarzystw7 
Śpiewaczych i Muzycznych Woj. Krakowskiego, Związek ten, założo
nym czerwcu 19 27 r. pracował przez dwa lata. Potem w skutek we
wnętrznych tarć i złych warunków bytowania miejscowego społeczeń
stwa śpiewaczego rozpadł się, a wsżelkie próby przywrócenia go 
do życia w ciągu sześciu lat marnowały się bezowocnie w specyfi
cznej atmosferze, cechującej życie ogółu śpiewaczego ziemi kra- 

^kowskięj - jedynej, która w tym couoie stała zdała od potężnej 
stale rozwijającej się organizacji, skupiającej w Zjednoczeniu 

polskich Związków Śpiewaczych i Muzycznych świadomą i celową 
działalność sp ołecaeństwa w tym zakresie kultury.

Wybrany na zebraniu delegatów Zarząd ukonstytuował się 
w następującym składzie; prezes - mjr. Hniłko Antoni, wiceprezes— 
inż, Niżyński Marjlnn, sekretarz - Szczepański Karol, skarbnik - X 
Włodarczyk Władysław, bibliotekarz - mgr. Ptasiński Karol, go
spodarz - Pater Józef, członkowie Zarządu: Nigrin Mieczysław, 
Rzymek Marian, dr. /// Święch Czesław /ustąpił w lutym 1936/ 
Sobieniowski Szczęsny / od marca 1936/

Komisja Artystyczna: naczelny dyrygent Bolesław Wallok - Wa
lewskie członkowie: dr, Zyczkowski Józef i Kicza Jan / od marca 
1936/

Komisja Rewizyjna: Bienias Marian, Kowalski Józef, Krucz
kowski Łukasz.

Delegat do Rady Naczelnej Zjednoczenia: Zawiłowski Cezar.

Jedną z pierwszych czynności Zarządu było rozesłania do
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18 towarzy t.. komunikatu z zawiadomieni om o reaktywowaniu Związku 
i wezwaniem do przystąpienia. Ostatecznie po różnych zmianach w 
skład Związku weszły następujące Towarzystwa:

1.
2.
3.
4.

5e
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Chór Cucyljauski - Kraków - męski i chłopięcy,
" To w. Urzędników Gminy m« Krakowa - męski,
" Związku R.zerwietów " Hejnał", - Za ćpane - męski 

Sekcja Śpiewacza Związku Pracowników Skarbowych - Kra
ków - męski

Ton, b. członków Krak. Chóru Akademickiego,
Towarzystwo Muzyczne Kraków,
Towarzystwo 0 wirowe - Kraków,
Tow. Śpiew . " Scho” Kraków - męski,
Hob. Tow. Śpiew. "Zaho" - U wy Sącz,- męski i mieszany, 
Tow . Śpiew. “JScho Tatrzańskie" - Zakopanumieuzany

" •• “Hasło”  Krakó;.- męski,
« " "Lutnia" - Kraków - męski,
" " "Lutnia" - Miuliczka - męski i mieszany,

"Zew", Chór Oddz. Grodzkiego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego - Kraków - mieszany, 

Małopolski Związek Teatrów i Chórów Ludowych - Kraków.

■;;i zytkie te towarzystwa, z wyjątkiemi Mało p. Za. Teatrów i 
Chó :ó Ludowych, który stanowi organizację o odrębnym charakterze, 
liczą ogółem około 500 członków, czynnych.

grupie Związków- krajowych, należących Jo Zjednoczenia Pol^ 
skich Związków Śpiewaczych i Muzycznych, których jeet 10, zaj
muje na: z Związek pod względom ilości towarzystw ó s m e miej
sce przed Związkiem Lubelskim i Wileńskim.

dla lepszego przed stawienia organizacji kultury muzycznej 
ziemi kr .ko w ski e j należy w upomni a ó o towarzystwach, które do Zwią
zku nii r leżą; Towarzystwo Oratoryjna, która brało udział .■. ze
brani’.. oe-ganizacyjnum, nie przystąpiło z'powodów organizacyjnych, 
bliżej nieznanych, cakstimo Chór Legjonbwy^ który początkowo przy
stąpił, ■. pot..m odwołał r.wych prz cl etanie leli t Chór Pocztowców 
/Pocztowego Przysp. Yojsk,/ zapowiedział swojo przy::: tąpie nic , ale 
to się nie stało, taka ario "eyphonia", której przedstawicie 1 Wi-zcdł 
do Komisji Rewizyjnej, iw okazała żadnego zainteresowania opra
wami Związku. Związe?: Ohórów Kościelnych w myśl obietnicy awego 
przedstawiciela zachowuje życzliwą neutralność.

szczególnie ce-n.ą jest ścisła współpraca z Eał opolu kim Zwifą^ 
zkiam Teatrów i Chórów Ludowych, której rezultat ujawnił się w 
cżawio festiwalu Wawelskiego. Uregulowanie współdziałania z tą /~s 
organizacją w województwie Krakowski om ma duże znaczeniu. ogólne 
i może przyczynić się do ustalania zasad współpracy na całym ob
szarze Polski, co jeszcze nie zostało do zon en e, pwdobnio rozwią
zano tę sprawę we Lwowie, Gd .a i o indzie j stosunki między obydwoma 
Związkami są luźniejsze.

'.7 a ź n i v j s z o w y d. a r s o’ n i a w działal
ności Związku:

1. i7 grudniu 1935 r. ZarząJ Miejski przyznał Związkowi sub
wencję .■ wysokości 100 zł. Życzliwo stanowisko Pruzydjum miasta 
ujawniło się później w xzasic festiwalu, w sprawie organizowania 
wycieczki do Krakowa Polakó. z zagranicy, oraz w bezpłatnym od
stąpieniu cali Starego Teatru na. konaort ku czci Niewiadomskiego.

2. Festiwal na Was ulu 14 Czerwca 19 36 r, i Nadzwyczajno 
zebraniu Delegatów były najważniejszym wydarzeniem, które wykaz- 
ło żywotność Związku tak pod względom organizacyjnym, jakotuż ar
tystycznym.

3. Udział delegacji Z.iązku w ogółn.o - polskim Zlocie Spio — 
wakó'.. w- ./irezawiu w czerwcu 1935 r. Mimo wysiłków Zarządu nie 
udało się zor^andusowaó chóru reprezentacyjnego, a także żadne 
towarzystwo nie mogło 'ziąśe ulsiału .. Zlocie z powodu braku fan~ Sussów.
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4. Wycieczka chórów polskich z zagranicy do Krakowa po 

zjaździe warszawskim pozostawiła przykro wspomnienie, ponieważ 
wskutek nieporozumienia z Tow. pomocy Polonii Zagranicznej na tle 
dyrektyw z Jar ssawy co do urządzania koncertu gości, Związek nie 
mógł wziąść udziału w urządzeniu tej imprezy. Ha koncert przyszło 
kilka osób, w tum członkowie Zarządu, a słuszność stanowiska Za
rządu uzasadniono w sprawozdaniu do Bady ■naczelnej i podczas ze
brania delegatów Związkó . w Jarszawi-o 6ąXII.1936, w którera to 
zebraniu brał udział także przedstawiciel Zarządu Światowego 
Związku Polaków.

5. Jubileusz Stów. Śpiewaków Śląskich w K.C.owifiach i "Echa  
Macierzy wu L. owie 31.V. i 1.71. 1936. 7 pierwszym reprezontowa- 
Związek Członkowie Zarządu Hniłko i Ili./rin, w drugim dyr. Walewski.

*

6. 35-lecie R b. Tow. Śpiew. "Echo" w Nowym S^czu dnia 14 
listopada 1936 r, było jednam z najmilszych wydarzeń w życiu wew
nętrznym Związku. 7 roczystości tuj wziął udział dyr. j .lowski 
jako delegat Zarządu.

7. 7 Zjaździe delegatów Z iązków w ’7wrażanie, który odbył 
się 6 grudnia 1936 wziął udział prezes Związku,

8. Koncert ku czci Stanisława N iowiadonsk io go , który odbył 
się 2 lutego 1937. 7 czasie koncertu wręczył prezes zasłużonym 
instytucjom i osobom odznaki honorowo Zjednoczenia.

9. 7/. wieczka do Krakowa chóru Estońskiego "Tartu Mccslaulu 
Sito " :5 lutego 1937. Z w?. ąd zawiadomił odpowiednio czynniki 
w Jąlszawie o miejscowych warunkach i możliwościach, a przyję
ciom gości zajął się Zarząd Miasta i Tow. Polsko - Estońskie.

Członkowie Zarządu brali udział w ważniejszych wydarzeniach 
życia wewnętrznego ton ar zystw należących do Związku, a zebrano 
w ty i s k r .-.i ? spostrzeżenia pozwlają stwierdzić, ość
towarzyska najsilniej ujawnia się w "Zowie", a dobrze przedsta
wia się w Chórze Tow. Urzędników Miejskich, Lutni r/ialickiej i 
Krakowskiej, w "Echu" nowosądeckim i "Haśle". 0 innych towarzy— 
sta ach brak dokładniejszych wiadomości.

Linją wytyczną działalności Zarządu była dążność do wytwo
rzenia w miu jscowem sp ołecz ońst wie śpiewaczym poczucia zbiorowo
ści, karności i właściwego stosunku do organizacji wyższego ruę- 
du , jaką jest nasz ^Związek oraz Zjednoczenie. Dlatego też Zarząd 
starał się zwalczać objawy wybujałego indywidualizmu czyto jed
nostkowego, czy też poszczególnych towarzystw, a równocześnie 
wysuwał na pierwszy plan sprawy, mogące wzbudzić ogólne zainte
resowaniu, a więc zbiorowe imprezy, wspólne zebrania, udział w o— 
gólnom życiu śpiewaczym i utrzymywał stałą łączność z towarzy
stwami głównie przez liczne komunikaty informacyjne.

Praca Zarządu odbywała się w nader ciężkich 'warunkach, toteż 
tom większa wdzięczność należy się instytucjom i osobom, które 
okazały życzliwe poparcie jego działalności oraz idei, której 
służył, prz odewszystkiem więc należy wyrazić gorące podziękowa
nie Towarzystwu Muzycznemu, od którego Związek otrzymał lokal 
i wszystkie związane z nim świadczenia - Prezydjum Zarządu Miej
skiego i jego Wydziałowi Kultury, Sztuki i Propagandy za życzli
we stanowisko wobec poczynań Zarządu i za tosomo prasie miejscowej 
a w szczególności Redakcji II. Karjoro. Codziennego, ogórowi "Zew"



za pomoc w pracach sekretarskich, p. Łukaszowi Kruczkowskiemu 
za sporządzenie kroniki i księgi odznaczonych.

Ii a tle szczegółowego sprawo z d.ani ą Zarządu oraz jogo pół
torarocznej obserwacji życia śpiewaczego i spraw z niem związa
nych nasuwają się pewne uwagi ogólne, mające znaczenie na przy
szłość. najważniejszą z nich jest stwierdzenie, żo przyczyny, 
któro doprowadziły do upadku Związku przd 6-ciu laty istnieją 
nadal i mogą wywołać ten sam skutek. Niektóre z nich mają cha
rakter ogólny, inne są specyficzną właściwością środowiska kra
kowskiego. Do pierwszych zaliczyć należy ogólne obniżenie się 
kultury intelektualnej i artystycznej na korzyść t. zw."kultu
ry fizycznej", o ozem się obecnie coraz częściej mówi i pisze, 
oraz urabianie w tym kierunku psychiki młodego pokolenia, wre
szcie ciążąca na wszystkich, a podniesiona do bezwzględnego na
kazu chaotyczna i rozproszkowana t. zw . "praca społeczna", in
flacja towarzystw, do których należc ć trzeba, wypada, opłaci się, 
a w związku z tern inflacja prezesów i innych dygnitarzy, polo
wanie na ludzi zdolniejszych lub okazujących więcej dobrej woli 
i nakładania na nich nadmiernej ilości obowiązków. Skutek jest 
ten, że to, co dawniej dawało człowiekowi zadowolenie, płynące 
z poczucia dobrowolnej służby dla umiłowanej' idei, dzisiaj od
czuwa się jako przykrą konieczność.

Specyficzną właściwością krakowskiego środowiska muzycz
nego f wynikającą z wymienionych poprzednio przyczyn natury ogól
nej i mającą związek z ambicjami miejscowego społo czenstw a co 
do przodownictwa w rozwoju kultury, polskie j , ■ je st pewna zaścian
kowość, niechęć do udziału w większej Zbiorowości i do podporząd
kowania się związanym z tern obowiązkom i dyrektywom, wreszcie 
przecenianie ważności poszczególnych instytucji, czy też osób. 
Tu wspomnieć należy , że w’Krakowie istnieje stosunkowo duża 
ilość towarzystw'śpiewaczych, których racja bytu niema głęb
szego uzasadnienia artystycznego, czy też społecznego..prżed woja 
ną to dwa czynniki pozostawały ze sobą w harmonji. Nieliczne 
a silno towarzystwa śpiewacze opierały się &a warstwach społecz
nych, zbliżonych do siebie zainteresowań iami zawbdowemi i kul- 
turalnemi. Członkowie "Chóru Akademickiego przenosili się po 
skończeniu Uniwersytetu do chóru Towarzystwa Muzycznego, któ
rego spadkobiercą jest w pewnej mierze dzisiejsze «3oho»e Średnie 
mipszczauśtwo miało swoją "Lutnię", rękodzielnik i przemysło
wiec szedł do "Hasła.";. Był chór robotniczy, mający wprawdzie 
markę partyjną, ale sp ełniaj ący . dobrze swe zadanie kulturalne. 
7 obecnych czasach rozmnożyły się .małe "chórki", któro wyra
żają aspiracje artystyczne jednostek, lub poszczególnych inśty-^ 
tucji czy też urzędów,. Obejmujące ograniczoną ilość członków 
i pozbawione możności rozwoju, zatrudniają stosunkowo duży apa-a 
rat administracyjny, a działalność ich uzewnętrznia się co naj
wyżej na dorocznych akademjach i własnych uroczystościach, ślu
bach i pogrzebach. Na najważniejsze.występy "wypożyczają" so
bie lepszych Śpiewaków z innych towarzystw. Zasób pieśni mają 
skromny, a osiągnięcie wyższego poziomu artystycznego, chociaż
by w zakresie łatwiejszych utworów, uniemożliwiają zdekomple
towane prób./. ’.7 ... ,< ób pakując, j.; ej. .te towa
rzystwa pilnie swej odrębności i niechętnie odnoszą się do or
ganizacji wyższego szczebla, obawiając się ujawnienia własnej 
niemocy i słabości. Należałoby dążyć do likwidacji takich to
warzystw, a natomiast łączenia ich w organizmy o większej ży
wotności. Ponieważ jednak duch czasu na to nie pozwala, przeto 
nie pozostaje nic innego, jak tylko powolne uświadamiać ie ich 
o korzyściach pracy w wielki a zespole, chociażby tylko przez 
staranne przygotowywanie występów ogólnych na koncertach Związku.

Jednam ze zjawisk, związanych z tern rozproszkowaniem 
towarzystw śpiewaczych jest wzajemne wydzieranie sobie wybit 
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niej szych śpiewaków, którzy skutkiem tego pracują równocześnie 
w kilku chórach, w charakterze członków, gości lub dorywczo za
praszani. Mniej wyrobione jednostki demoralizują się w tych wa
runkach, nabierają megaloman ji, wygórowanych pretensji i lekce
ważenia obowiązków.3Jytwarza się w nich psychika starej primą- 
donny, wroga ciuchowi koleżeństwa, który powinien byó dominują
cą cechą zespołów śpiewaczych. Na tle małych interesów, a wiel
kich aspiracji i przesadnego mniemania o sobie wytworzył się 
lokalny zwyczaj "obrażania się" o byle głupstwo i w następstwie 
usuwania się od pracy. Te wszystkie warunki składają się na 
traktowanie działalności śpiewaczej jako możności zadowolenia 
bardzo poziomych ambicyjek, lub osiągnięcia pewnych korzyści 
wbrew podstawowej zasadzie pracy amatorskiej, wymagającej po
święcenia. części interesów; osobistych lub własnego stowarzysze
nia na rzecz ogólnego dobra. Sprawy te były'dokładnie rozstrzą— 
sane ha posiedzeniu Zarządu z udziałem, dyrygentów i przedstawio
ne w sprawozdaniu dla. Hady Naczelne j. przyznać należy, że nie
które towarzystwa, jak "Zew", "Hasło", "3 oho nowo sudeckie i 
"Lutnia” wielicka okazują pełne zrozumienie zadań. śpiewactwa i 
obowiązki // z tern, związane spełniają bez zarzutu. Dc zjawisk 
ujemnych zaliczyć jeszcze należy zły s.tan finansowy prawie 
wszystkich towarzystw, wynikający prze.dewszystki.em z małej licz
by członków.

Spostrzeżenia te i uwagi prowadzą do przeświadczenia., że XX 
duża stosunkowo kultura i muzykalność społeczeństwa śpiewaczego 
ziemi krakowskiej, oraz dość silny jego idealizm, umożliwią 
w przyszłości rozwój Związku i osiągnięcie wyższego poziomu 
artystycznego, jeżeli w dalszym, ciągu' będą tępione ujemne 
objawy. Jako wzór może nam służyć bratnie i sąsiadujące z nami 
Stowarzyszenie Śpiewaków Śląskich, które pod wżględęm organi
zacji i karności stoi bardzo wysoko.

Sprawo zdanie sek.re tarza.

po zre aktywowani u Związku okazało się, źc sekretarj.at 
znajduje się w stanie opłakanym, korespondencja z lat ubiegłych 
obejmowała 1 list otrzymany i 3 kopje pism wysłanych w r. 1930., 
a ponadto dziennik.podawczy, czysta książka protokołów zebrań, 
filura.i pieczątka. Dzięki życzliwości p. mgr. Lk.resz a , sekre
tarza Towarzystwa Muzycznego , otrzymał sekretar jat miejsce na //// 
przechowywanie akt i załatwiania korespondencji. Ponadto w zro
zumieniu ciężkich warunków finansowych Związku sprawił p. Ma- 
resz dla niego papier, i .'koperty firmowe. Prace . sekretarskie 
utrudniał brak po czucia obo . iązku ze strony ncektórych towa

rzystw w formie nicnadsyłani a lub opóźniania odpowiedzi na 
pisma i komunikaty, W roku sprawozdawczym wpłynęło do Związku 
83 pism, wysłano 175. tym' czasie odbyło się 21 posiedzeń 
Zarządu. Oo do frekwencji członków Zarządu na posiedzeniach, 
można, powiedz ieć ogólnie, że dwóch członkó' brało udział we 
wszystkich-posiedzeniach , •'dwóch'w więcej, a sześciu w mniej niż / 
połowie ilości posiedzeń. W wyśl uchwały Zorząlu założono 
kronikę, obejmującą mat erjały do historii Związku, oraz księgę 
odznaczonych, ńytworny wygląd' i materjał tych ksiąg zawdzięcza
my ofiarności p. Kruczkowskiego. Związek' prenumeruje czasopisma. 
"Olipr" i "Śpiewak"
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Sprawozdanie skarbnika.

Dochody i wydatki za czas od 10 listopada 1935 do 31ą2lią36 
Dochody: Wydatki;

Saldo kasowe z 1930 r. 7.9»
Książeczka wkładk.

M.K,0,Kraków 45.72
’.7p i so w e i w k ła d ki

towarzystw 153, —
Za nuty 170.65
Koncerty/Festiwal/ 577,50
Subwencja z Zarządu miastłOO,- 
Pożyczka 50,-
Rachunek przejściowy 20,- .
Odsetki od książ, wkład, 1,12

zł. 1.125.97
<w»r-r, —w—, ■ «■» c— — • - - • <r— e • rr*

Do z a p ł a

Mjr. Hniłko pożyczka
Pol. Czerw.'Krzyż za światło 

na Festiwal
Zarząd. Miasta za podatek i świad 

czernią soc. za Festiwal
Młpl, Zr, T. i’ Chą Lud. zwrot za 

ko st jury
3 aczepanski pożycz ka

S p r a w o z d aa i

Za nuty 304. pO
Wydatki sekretar ja tu i

portorja 43,5.9
Wydatki koncertowe /Fe-

stiwal/ 672., 58
Różne wydatki 70ą-
Saldo kasowe i k siąże cz

ka wkładk. . M.K.O 35.50
■■ '■ •--

zł. 1.125.97
H—, - __, .

c e n i a:

er 31.KII.1936 per 12.III.37

zł, 50,- zł. 3'3, —

" 79.63 ii 79.6 3

" 30.- n 30. ■

" 53. n 33. —
n 75,20

■ST'K‘— — ■ -- ..........— e—t— — — --■«—--
zł. 262.63 zł. 305,33

e b i b 1 j ot e k a r za ,

Z chwilą, wznowienia działalności Związku nie było żadnej . 
bibljoteki. Kwestja ta wyłoniła się dopiero w chwili, gdy Zarząd 
przystąpił do prac nad urządzeniem Festiwalu w ezerocu 1936 r. 
Należało bowiem dostarczyć towarzystwom, mającym brać udział 
w zbiorowych produkcjach, odpowiedniego materjału nutowego. Kwe- 
Stję tę rozwiązał Zarząd w ten sposób, że do "Ojczyzny" Nowowiej
skiego sprowadził nuty od Wielkop. Związku Iow, Muz. i Śpiew, 
w tej ilości, jaka zos tała. zamó.. ipna prze z poszczególne towarzy^ 
stwa i odsprzedał je po cenie władnych kosztów. Dwa inne utwory, 
żeleńskiego “Psalm” i Moniuszki “Sonety Krymskie" wydrukował na 
swój rachunek osztera 304, zł.30. Z tego rozsprzedano towarzyst
wom nut za 170 zł.65. Pozostało jeszcze w bibljotece około 100 
egzemplarzy tych utworów. Koszta druku nie opłaciły się zatem. 
Z tego też powodu, gdy wyłoniła się kwest ja urządzenia koncertu 
ku oz ci Niewiadomskiego, Zarząd nie chcąc i nie mogąc ryzyko- 
waó dalszego deficytu, postanowił dostarczenie nut rozwiązać 
w ten sposób, że zalecił towarzystwom zaopatrzenie się w materjał 
nutowy na własną rękę od Chóru Tow. Urz. Magistratu, który podjął 
się wybicia na własne ryzyko dwóch utworów. Zaś Kolendy wypoży
czył Zarząd od Towarzystwa muzycznego.



Sprawozdanie Zarządu wywołało długą dyskusjęj w której 
rozważano głównie możliwości doprowadzenia do lepszej spoistości 
Związku, poczem Komisj a Łewizyjna przedstawiła wniosek o udziele
nie absolutorjam ustępującemu Zarządowi# Wniosek uchwalono przez 
aklainacj ę,

Z kolei nastąpiły wybory Zarządu# Wybrani zostali:do Za
rządu Związku: prez.es - Zawiłowski Cezary wiceprezes - Bielas 
Andrzej } na celny dyrygent - Wallek -> Walewski Bolesław, członko
wie: Borowiejski Kazimierz, Bryt Edward, Gry boś Ludwik, Kowal czyi. 
Adolf /Zakopane/, Lignin Mieczysław /Bieli czka/ Sobieniowski 
Szczęsny# Do Komisji artystycznej: Gemrót Ferdynand, Kiszą Jan. 
Kopyciński Adam, Profić., Do Komisji Rewizyjnej: Mjr, Hniłko 
Antoni, Kruczkowski Łukasz, Szczepański Karol, -Delegaci do Rady 
Maczelnej: Bielas Ahdrzej^, Hniłko Antoni.

Następnie uchwalono następujące wnioski:

Bkładki towarzystw do Związku na roi: -administracyjny 
1937/8 ustanawia się w wysokości 25 zł, dla towarzystw, posiada
jących st atut, zaś 20 zł, dla nie mających statutu. Wkładkę mo
żna wpłacać w dwóch ratach: pierwszą do 1 maja 1937 , drugą. do 
1 października 1937 r.

Związek weźmie udział w tegorocznych "Dniach Krakowa" i 
urządzi w tym czasie festiwal śpiewaczy na dziedzińcu idawelskim.

Zarząd Związku bę.d:.zie wysyłał -dyrygentów związkowych do 
towarzystw z poza Krakowa, w celu przygotowania choro., do udzia
łu w produkcjach zbiorowych.

Przekazano do rozpatrzenia Zarządowi następujące wnioski:

Zarząd Związku zwróci, się do Rady naczelnej z propozycją 
wdrożenia akcji, w kierunku włączenia do programu międzynarodo
wych Igrzysk Olmpij-skich produkcji lub zawodny zespołów śpie
waczych.

Zarząd będzie starał się o uzyskanie dla towarzystw 
śpiewaczych takich zniżek kolejowych, jakie przyznawane są towa
rzystwom s p o r t o w y m,

Zarząd. zajmie się urządzeniem konkursu młodych ?:ompoży
to rów polskich i wykonaniem ich utworów na własnym koncercie,

prez.es


i
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Kraków 20 kwietnia 1937
ZWIĄZEK TOWARZYSTW ŚPIEWACZYCH

I MUZYCZNYCH WOJ. KRAKOWSKIEGO

K O M U 1'1 I K A T Nr. 1.

l.Dnia 14 marca 19 37 r. 
gatów, z które-go sprawozdanie

odbyło się zwyczajne zebranie Bela 
przesyłamy w załączeniu.

2.P o ukonstytuowaniu się nowy Z:. t. i . en j

t ępuj @ : Prezes: Zawiłowski Cez ar Wiceprezes ; Bielas Andtuej, 
Sekretarz: Gryboś Ludwik, Skarbnik: Fryt Edward, Bibliotekarz i 
.gospodarz: Barowiejski Kazimierz. Członkowie Zarządu: Kowalczyk 
Adolf /Zakopane/ Nigrin Mieczysław /Wieliczka/, Sobieniowski 
Szczęshy. Komisja Artystyczna: Naczelny dyrygent: Wal lek- Walewski 
Bolesław, członkowie: Gemrot Ferdynand, Kiszą Jan, Kopyciński 
Adam, Profic. Komisja Rewizyjna: mjr. Hniłko Antoni, Kruczkowski 
Łukasz, S-zc zepańskai Karol.

3. W mysi uchwały Zjazdu Delegatów przystąpił Zarząd do przy
gotowań, związanych z urządzeniem festiwalu na Wawelu-. W porożu— 

<\ieniu z Komitetem Obywatelskim "Dni Krakowa ustalono termin na 
'zP.3 czerwca br. Ponieważ Dni Krakowa mają nosie w tym roku cha

rakter ogólno - polski, przewidziany jest w programie festiwalu 
współudział chórów śląskich, WoberC tego Związek nasz ograniczył 
swój występ tylko do utworów wykonanych z»iorowo, a zaniechał 
produkcji poszczególnych chórów

4.Zjazd delegatów ustalił wkładki na r. 1937/3 - jak wysika 
z dołączonego sprawozdania - na zł. 25 od Towarzystw, posiadają— 
cyh statut, zaś na zł. 20 od Towarzystw, nie mających statutu, 
płatnych w dwóch ratach: pierwsza do 1 maja br. druga do 1 pa
ździernika br. Prosimy zatem o nadesłanie pierwszej raty w' ozna
cz o ny m t errai-n ie .

5, Towarzystwa 
sp rawo zdań, ze chc ą

, które na zebranie delegatów nie 
przesłać je do dnia 1 czerwca.

nadesłały

6. t/ programie 
chóry, należące do 

^o na chór męski z

festiwalu na dziedzińcu Wawelskim wykonają 
Związku naszego wspólnie: Modlitwę Walewskie— 
orkiestrą i Mazura z op. -Goplana Żeleńskiego

na chór mię-szany z orkiestrą. Produkcji poszczególnych chórów 
nie będzie, pozatem wspólnie z chórami śląskimi wykonany będzie 
na chór mięszany z orkiestrą utwór M. Rudnickiego "Hej ty Wisło" 
Zespoły męskie chórów mięszanych biorą udział we wszystkich 
produkcjach ogólnych.

7, Ze względu na konieczność jak najrychlejszego ustalenia 
nakładu nut, jakie należy towarzystwom dostarczyć, z ech cą Towa
rzystwa zgłosić swój udział i minimalne zapotrzebowanie nut 
najpóźniej do dnia 30 kwietnia br. Łączna cena wszystkich utwo
rów w jednym komplecie nie przekroczy 75 gr. Nuty zostaną wysłane 
natychmiast po wydrukowaniu.

8. Zarząd Związku wziął udział w uroczystościach pogrzebowych 
i złożeniu zwłok śp. Karola Szymanowskiego u Grobie Zasłużonych 
na Skałce. Połączone chory krakowskie wjfc ona ły .. czasie nabo
żeństwa w kościele Najśu. M-.-.rji Pąń-ny "Reąuiem. - Berlioza , zaś na 
Skałce "Nad mogiło/' Noskowskiego i Salve Regina - Wal lek - Wa
lewskiego. Na prośbę R-ńy Naczelnej Zarząd reprezentował na uro—



czyst ościach pogrzebowych Zjednoczenie Związków Śpiewaczych i 
Muzycznych w Warszawie i złożył na trumnie wieniec imiehie m 
Z jednoc zenia <

9. 7 przyjęciu, znakomitego Chóru Jugosłowiańskiego "GLilió 
urządzonym przez specjalny Komitet Oby wat e laki } trał udział 
Zarząd Związku,. Podczas koncertu wręczony został gościom wieniec 
od związku. Chór "Obilić obdarzył prezesa Związku godnością 
członka honorowego.

Zarząd Związku przystępuje do pracy z postanowieniem 
nieszczędzenia sił, aby jak najlepiej wywiązać się z nałożonego 

na niego obowiązku, równocześnie zdaje sobie jednak sprawę, że 

wysiłki jego nie odniosą zamierzonego skutku, jeśli nie znajdzie 

poparcia i pomocy u poszczególnych towarzyste ach. Apeluje zatem 

do nich o jak najintensywniejszą współpracę i przyczynienie się 

do tego, by śpiewać tu o Jo je wódz twa Krakowskiego zajmowało w pol

skim życiu kulturalnym stanowisko odpowiadające dawnym jego 

trąd yc jom.

Cześć Pieśnią

Ludwik G-ryboś Óe Zawiłowski

5 ekre tar z pre zes



Oddział Grodzki Związku
Nauczycielstwa Polskiego
w Krakówi e ,Rynek Głc 79 - 2-p■

telef- 177 - 11-
Konto P .IGO- 400 • 769 -

Kraków, dnia 23 kwietnia 1937 r-

I N PORMAO JS

dla rodziców i opiekunów wysyłających dzieci na 7-mio dniową 
wycieczkę krajoznawczą zorganizowaną przez Oddział Grodzki Związ
ku Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie <•

Dzień wyjazdu z Krakowa : 14 maja 19 37 r-
Izieii powrotu : 20 maja 1937 r-

Dok.ładna godzina wyjazdu i powrotu podaną "będzie na,kilka dni 
przed wyjazdem-.

Ponieważ na wycieczkę nie zgłosiła się dostateczna liczka 
dzieci, kierownictwo wycieczki zmuszone jest zapłacić całą hale- . 
żyto.ść za zamówiony już pociąg.- Nie chcąc odwoływać wycieczki i 
Wyrządzać tym samym zawodu zgłoszonym już dzieciom, kierownictwo 

'^wycieczki podwyższa kwotę wycieczki o lc~ zł 50 gr od dziecka.
■■wycieczka zatem będzie kosztowała 28 zł.
Resżtę naleźytości po odtrąceniu wpłaconego już zadatku, 

wyrównać należy w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 4 maja b-rą 
"Ypłat dokonywać można w podobny sposób, jak dokonywano wpłat za- 

. d at ków
Program wycieczki:

Wyjazd z Krakowa 14 maja b-r. /piątek/ 
Pobyt w Poznaniu 14 i 15 maj, 

" '■ Gdańsku 16 maj ,
" " Gdyni 17 maj 
" " Warsząwie 18 i 19 maj,
" " Częstochowie 20 maj

Pierwszy posiłek podany będzie dzieciom po przyjećdzie do Pozna 
nia- Kobee tego prosimy rodziców o odpowiednie zaopatrzenie dzie-

<>ci w żywność na czas trwania podróży do poznania /podróż trwać 
...będzie około 7 godzin/r

Dzieci mają z sobą zabrać :

Ciepły koc, prześcieradło, ręcznik, mydło, grzebień, -szczoteczkę 
do zębów i kilka chustek do nosa. Plecaki i walizki dziecinne 
znajdować się będą na czas zwiedzania miast w strzeżonych wozach 
kolej owych -

Ze względu na reprezentacyjny charakter wycieczki, oraz ze 
względu na to, że młodzież zwiedzając Zamek Królewski w "Jarszawie 
złoży prawdopodobnie hołd Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, - 
wszystkie dzieci zaopatrzą się w granatowe beretki, na których 
przyczepione będą miały małe wstążeczki biało-niebieskie z na
pisem Kraków, odznaki na beretki otrzymają dzieci od swych o- 
piekunów przed wyjazdem-

Uczestnicy wycieczki będą odbywali poddrróż w wozach cztero- 
osiowych, korytarzowych, z przedziałami na cztery osoby- Przedzia
ły będę., tak urządzone, by każde dziecko miało osobne miejsce do 
leżenia^

Uczestnicy wycieczki będą podzielani na grupy po 25 dzie
ci- Każda taka grupa ma swego opiekuna^ 7 pociągu, każda grupa 
ma wyznaczony wóz, a dziecko przynalżne do grupy "będzie miało



wyznaczone miejsce przez opiekuna- ńewnątrz wozów jak i w ustę
pach musi być utrzymana przez dzieci wzorowa C2y sto ść - -Drzwi 
wejściowe do pociągu przez cały czas podróży będą zamknięte,. 
Pociąg szkolny wycieczkowy jest oddany do -wyłącznego użytku 
wycieczki i nikt poza wycieczką z przejazdu w tym pociągu ko - 
rżystać nie może.

Każdy uczeń i każda uczenica musi posiadać szkolną legi
tymację kolejową, które wydają kierownictwa poszczogólnych 
szkół.

Członkowie grupy muszą słuchać wszelkich poleceń swych opie
kunów, Uczniom i uczeni.com nie wolno bez zawiadomienia opiekuna 
opuszczać i odłączać się od grupy, Ewentualne odwiedzanie swych.."' 
znajomych i krewnych w poszczególnych .miastach przez dzieci 
jest niedopuszczalne.

Kupowanie i spożywanie lodów, wody sodowej i innych napój i 
chłodzących bez wiedzy opiekuna jest surowo wzbronione.

Kąpiel w morzu jest bezwglednie zakazaną.

’ 7 wycieczce bierze udział lekarz i higienistka. Miejsce pobytu 
lekarza oznaczone będzie chorągiewka, z czerwonym krzyżem-

7 niedzielę,w pierwszy dziew Zielonych Śyi-ąt wysłucha' msgy 
świętej w Gdańsku, a w drugi dzień ..:..iąt w Gdyni. Mśz-y świętej 
wysłucha r ornie żmS^p.dz-i^ż w Częstochowie na Jasnej Górze w dniu 
20 maj a,

Ze względu na wolną jeszcze ilość miej cc przyjmuje się zgło
szenia na wycieczkę do dnia 4 maja b,r.

Za Kierownictwo 7y ciecz ki-

Przew '.7ydz . Org- Prezes Kie równik

Zygmunta Barta Stanisław Hojak Korzeniowski Aleksahde

uczeni.com


Oddział Grodzki Związku
Nauczycielstwa Polskiego
w Krakówie ,Rynek Gł29,2-p-

telef.177 -11
Konto P.K.O-4O0 - 769-

Kraków;, dnia 26 kuletnia 1957 e

o K 0 — li X K

D o
p. T, Kierownictwa Szkoły Ei'- - -

w Krakowie

1- W załączeniu przesyłamy wykaz uczniów /uczenie/ zgło
szonych na wycieczkę. Prosimy wykaz ten sprawdzić tak pod 
względem ilości zgłoszonych, jak i nazwisk uczniów, imion, oraz 
klas- Poprawiony i uzupełniony wykaz prosimy zwrócić Oddziałowi 
Grodzkiemu do dnia 4 maja ber-

2- Prosimy o wystawienie legitymacji kolejowych wszyst- 
z kim dzieciom hiorącym udział w wycieczce, a to na podstawie 

zarządzenia zawartego w dzienniku urzędowym Kuratorium G-ó- 
Nr. 1. z dnia 30 stycznia 1937 re

3- Ponieważ na wycieczkę nie zgłosiła się dostateczna^ 
liczba dzieci, Kierownictwo wycieczki zmuszone jest zapłacić 
całą należytość za zamówiony juś pociąg- Nie chcąc odwoływać 
wycieczki i wyrządzać tym samym zanodu zgłoszonym już dzieciom, 
kierownictwo wycieczki podwyższa kwotę wycieczki o 1. zł 50 gr
ód dziecka. Ostateczny koszt wycieczki wynosi zatem 28. - zł.

4- 7 załączeniu przesyłamy informacje dla rodzicóx.7 i opie
kunów, które prosimy rozdać dzieciom objętym wykazem. Nadmie 
niamy, że Oddział Grodzki przyjmuje jeszcze dodatkowe zgłosze
nia na wycieczkę.

5- Po tutejszego Oddziału napłynęły zgłoszenia dzieci, 
lecz bez podania szkoły i oddziału- Dla orientacji podajemy 
wykaz tych dzieci z prośbą, by P.T. Kierownictwa Szkół, które 
posiadają w ewidencji podane niżej nazwiska, zechciały łaska
wie zawiadomić tutejszy Oddział Grodzki o przynależności do 
danej szkoły: 
Błażek Adam, Zębalski Lud..ik, Saganiak Stanisław, Kul.eit 
Krystyna, Glitókmann Eleonora, Braus Krystyna, Moskałówna 
Irena, Ertlówna Elżbieta, Nowakówna Janina, Kaleta Henryka, 
Stefański Bartosz, Miłkówna Cecylia, Grabowski Włodzimierz, 
Laskowska Krystyna, Kisielewska Maria, Kuc Maria, Ówierz 
Helena, Kurzydym Elżbieta, Oekiera Stanisława, Rosę Rena, 
Oliiiska Krystyna, Prze bind owaka Bożena^

Za Zarząd ;

Przew.7ydz»Org. Prezes:

Zygmunt Barta Stanisław Ho jak





Związek Nauczycielstwa Polskiego 
"ZEW”

Chór i orkiestra Oddziału Grodzkiego 
w Krakowie.

Kraków,dnia 4 maja 1937.

KOMUNIKAT .

Związek Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznych 

Wojew.Krakowskiego organizuje w roku ■bieżącym w ramach «hni 

Krakowa” /podobnie jak w roku ubiegłym/

Wielki Festiyal 'Śpiewaczy

na Wawelu w niedzielę, dnia 13 czema 1937.

W Festiwalu bierze również udział Związek

Polskich Chórów w Czechosłowacji^

Zjednoczone chóry wojew. Kr akowskie go wykonają:

1/ Walewski : Modlitwa, /chór męski z akomp. orkiestry/ 
dyr. Profic.

2/ Żeleński : Finał z Il^aktu Konrada Wallenroda.
- /chór mieszań?, męski i chór dzieci 

z akomp.orkiestry — dyr.I.Kisz a./

3/ M.Rudnicki : nej,ty WisłoJ Chór mieszany z akomp.
. orkiestry dyr.Bp Talewski.

Termin Festiwalu niedaleki. Próby■chóru
"Zew” odbywać się będą nadal w poniedziałki i czwartki od 
7 <■*  8.30 wieczór, ponadto p r ó b y dodatkowe 
w i soboty od 7 - 8,3C wieczór.
Soboty przeznaczone na próby "z b i o.r O w e .
T'najbliższą sobotę,tj.dnia 8 maja próba naszego choru ód«= 
będzie się w lokalu Ogniska o godz.7 wieczór /zamiast próby 
czwartkowej z 6 bm.
Zaprowadzamy dokładną listę •becności na próbach, 
gdyż chóry,które nic opracowałyby dokładnie pieśni wyzna- 
ozonych, zostaną od udziału w Festiwalu'wykluczone.
Llczymy ,że Członkowie -"Zewu” pilnym uczęszczaniem na próby 
podtrzymają dobre imię chóru naszego,zdobyte w turnieju 
zeszłorocznym.

pieśni OześcJ

Ludwik Gryboś, Jan Kiszą, Andrzej Bielas,
sekretarze ' dyrygent przewodniczący.





Inspektorat Szkolny
Krakowski Miejski 
w Krakowie.

L.11O6.

dnia 11.maja 1937.

Do

Kierownictwa Szkoły Nr...

/Zycie czka krajoznawcza uczniów i uczenie'wyjezdza z Krakowa 
w piątek dnia 14.maja br.o godzinie 7 mej min 10 /rano/ 
z peronu I a po lewej strbńie,wejście z dworca głównego.

Dla orientacji podaję zestawienie-uczniów /uczenie/ złączo
nych w grupy po 25,dzie ci, z wyszczególnieniem kierowników, 
wychowawców poszczególnych grup, z równoczesnym podaniem 
miejsca zbiórek dla poszczególnych szkół.

Szkoła 1.św.Scholastyki :
Wychowawcy: P.P.Domańska Grzesiak Lohn.Zbiórka w szkole.

Szkoła 2.św.Koj ci®cha:
Wychowawcy :/wyznaczy Kierownictwo Szkoły/ >' »

Szkoła Nr,3.św.Mikołaja:
Uczniów 13 plus 6.ze szkoły ewangelickiej plus 15.ze 
szkoły św. ,Zo jcie cha. 7ychorawcy:P.P.Kiszą Jan,Dr.M.
Pawłowski.Zbiórki poszczególnych szkół powyższych w .szko 
łacha macierzystych.

Sokoły Er.Nr.12*Nr *IS.-Nr.42. tworzą. 2<^grupy a 2.5.dzieci.
.Wychowawcy:P.P.Ozajkówna i Jodniakówna..Zbiórka dzieci 
tych -szkół przed frontonem teatru Słowackiego.

Szkoła Nr.18.
Wychowawczyni P. Iwańcówma .Zbiórka w szkole.

Szkoły Nr.20 i Nr.30 tworzą jedną grupę - 25 dzieci. :
'Tychów aw czyni Pani Romans torfer.Zbiórka w szkole Nr. 20 
Rynek Kle parski.

Szkoły Nr. 25.N r. 27.32.i Nr.35. tworzą jedną grupę 25.d.zieci 
'.Zychówawczyni Pani Michalska Janina ze szkoły Nr. 24. 
Zbiórka tych dzieci na dworcu kolejowym koło poczty.

Szkoły Nr. 51 Lrą43. i św.Andrzeja tworzą jedną grupę 26. 
dzieci. Wychowawczyni Pani Sabatówna ze szkoły św.
Andrzeja.Zbiórka dzieci, na Placu Mariackim koło kościo
ła św.Barbary.

S.-koły N r. 10.Nr. 33 .N r .^8.Nr. 40 tworzą jedną grupę 23.dzieci 
Zbiórka-dzieci dyrbrzec kolejowy przy końcowej stacji 
tramwajowej łir.l, Jychowawczyni wyznaczoną będzie nastę- 
nym komunikatem.

Szkoły Nr.4 iiN_‘<7. tworzą 2.grupy. Razem dzieci 51. 
Wychowawcy :Korzeniowski Stanisław i Starczewski. 
Zbiórka dzieci w szkole św.Floriana ul.Szlak.

Szkoła Nr. 6. tworzy 1. grupę dzieci 27. 'Wychowawca P» 
Pietrzyk Karol. Zbiórka w szkole.

Szkoły Nr. 11.10^,16.tworzą jedną grupę dzieci 19.
Wychowawca Pan Łukacz Zbiórka w szkole Nr.lo.ul.Sarego



Szkoły Nr.24 i Nr.30. tworzą jedną grupę,dzieci 23, 
Jyichowawca Pan Pawłowski Bdward .Zbiórka pod Bocztą 
Główną.

Szkoła Nr,21. tworzy l,grupę‘.i)zieci 41. Wychowawca P.Kier*  
Krall.

Szkoły Nr. 26.Nr, 29.Nr.32. tworzą jedną grupę .Dzieci 25. 
Wychowawca Pan Hejmo. Zbiórka dzieci pod pomnikiem 
Grunwaldzkim. ..

Szkoły Nr.33.Nr.35.36.28.44. tworzą 1,grupę.dzieci 21*  
Wychowawca Pan Bryniarski.Zbiórka dzieci pod Barbaka
nem. -

Szkoła 31e tworzy 2.grupy.Dzieci 50.7:;chowawcy P.P. 
Twardosz i Ślusarczyk. Zbiórka w szkole Nr.31.

Zbiórka dla wszystkich grup w oznaczonych punktach zbornych 
ma się odby ć o god zinie 6.rano.Wychowawcy mają stawić, się 
z dziećmi parze d; po ciągiem o godzinie 6 tej min, 30.

Nauczyciele mający dzieci z różnych szkół otrzymają imienne 
wykazy dzieci biorących, udział w wycieczce od Oddziału Grodz
kiego Związku liauc z..polskie go. . . . i:

‘Je środę dnia 12.maja o godzinie 12 tej odbędzie się konferencja 
wszystkich wychowawczyni .wychowawców , błocący ch udział w wycieczce 
W lokalu Odzziału Grodzkiego Z.N ,P. Rynek Główny 29.
N'a^ ^konferencję proszę przynieść imienne wykazy -dzie ci,z wysz
czególnieniem klasy i podaniem dokładny ch: adresów'd zleci.

Kierownictwa szkół zechcą przypilnować,by wszystkie dzieci były 
zaopatrzone w legitymacje kolejowe.

Proszę przypomnieć uczniom.o-ber et.kach.;3hodzi o to ,by dzieci 
prezentowały się jak najkorzystnie j.

.7;chowawcy i wychowawczynie zabiorą z sobą legitymacje urzęd- 
niczeyktore uprawniać będą do przekroczenia terytorium Miasta 

Gdańska. y.........-y ;■ ‘ ' 7 -

7e wszystkich sprawach przed 'od-ejściem pociągu należy udawać się 
do- Pana Szeligi Stefana.

- •’ l • - ’ j : '■ ■ ’•
Proszę Kierownictwa Szkó^,by spowodowały we własnym zakresie 
pouczenie młodzieży o zachowania, się wzorowym... w poszczególnych 
miastach i o bezwględne^ karnościw czasie podróży.

Inspektor Ssz ko lń y ■, Miejski K r ak •
••■‘A:’.’ ; ’’

D-r^M:.rian Cichocki. mcpą



Związek Nauczyciela twa Polskiego
Oddział Grodzki Krakówjdnia 20 maja 1937

Kraków Rynek G&« 29
Tel, 177«11 I’cKeO. 400*769

1)0

paT. Koleżanek i Kolegów 

w Krakowiee 
«”w -arw <—* W*  «w ««• *< t» *W

r-
Oddział Grodzki Z.N.P. w Krakowie urządza w środę dnia

& maja b.r. o godz*  B.ranb żałobne nabożeństwo w kościele

0C0*  Kapucynów za duszę ś.p,Pauli Spławińskiej, emerytowanej 

kierowniczki szkoły powszechnej w Krakowie i Członkini naszego

Związku^

Prosimy uprzejmie o wzięcie udziału w powyższym nabożeństwie, 

o czym został powiadomiony Inspektorat Szkolnys

■Za Zarząd: . -
ta .....

^.p3?«ew,Wdz.arg4 Prezes;

Zygmunt Barta Stanisław Rojek





Związek JTauczycielstwa Polskiego 
Oddział Grodzki

Kraków Rynek Gł.29 lip.
Telc177-11 PK.O. 400.769

Kraków,dnia W czerwca 1937

B O

p.T. Kierownictwa Szkoły Nr. • . • .

w Krakowie

Zarząd Oddziału Grodzkiego Z.N.P. w Krakowie przesyła 

w załączeniu komunikat do Rodziców dzieci,które brały udział 

w wycieczce krajoznawczej,zorganizowanej przez Zarząd.

Ze względu na zbliżający się koniec foku ,prosimy o możli 

Qie natychmiastowe rozdanie go dzieciom.

Za Zarząd:

Przew.Wydz.Org.:

Zygmunt Barta

Prezes:

Stanisław Hojak

Przew.Wydz.Org




Związek Nauczycielstwa Polskiego ’
Oddział Grodzki Kraków,dnia 10 czerwca 1©$*

Kraków Rynek Gł.29 IIp» .
Śel.177-11 P.K.O* 400*769

Do

P.T.Rodziców

W dniach od 14 do 20 maja b.r. urządziliśmy dla uczniów 

i uczenie szkół krakowskich wycieczkę krajoznawczą z uwzględnie

niem miast :P o znani a, Gdańska, Gdyni , War s z awy i Częstochowy.-

Wycieczka ta propagandowa kalkulowaną była na efektywne 

wydatki związane z przejazdami,utrzymaniem i t.d.Ponieważ w czasie 

podróży kosżty te powiększyły się na skutek nieprzewidzianych 

''wydatków } jak dodatkowy przejazd z Gdyni do We jłferowa,następnie 

wskutek licznych uszkodzeń inwentarza dokonanych przez nieumiejętne 

obchodzenie się dzieci z tymże,zwracamy się z prośbą do peT# Ro

dziców o dodatkowe wpłacenie 1 zł na poczet pokrycia kosztów po- 

wyższej wycieczki.-

Uzupełnienie przez p.T.Rodziców ^uż’poniesionych kószt/w 

wycieczki kwotą 1 zł będzie o tyle chętnie spełnione,gdyż wycieczka 

dała dzieciom dużo zadowolenia,korzyści i wrażeń,które na długo 
pozostaną im w parnięci.

Wpłaty 1 zł przyjmuje Oddział Grodzki 3.N.P. w Krakowie 

Rynek Gł. g© oraz wychowawcy,którsy brali udział w wycieczce 
z młodzieżą#

ga Narząd:

^rzew.Wyda.Org. - >rezes;

Zygmunt Barta Stanisław Hojak

rzew.Wyda.Org
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Oduftiuk Grodzki Kraków, dnia la października 1938,w Krakowi >, Rynek Gł,29. Ii,p.
Tel.177-11, Konto P.K.O, 400.769.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

KO M U N I K A.T .Nr, li,

I / Nadzwyczajne gąlne, .Zebranie

W sobotę dnia 22 października 1938 odbędzie się w sali Oddziału 
Grodzkiego Z.N.P. w Krakowie o. g.odz.. 1.7-tej: W pierwszym tcrmi - 
nie ewentualnie o godz.!8-tej w drugim terminie

" NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE «

z następującym porządkiem dziennym:

a/ Odczytanie protokołu

b/ Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Z.N.P. w Warszawie,odbytego 
w dniach 27, 28 i 29 sierpnia 1938.
Sprawozdania złożą Delegaci.

c/ Budowa Ścigacza ”Kraków.

d/ Wnioski i interpelacje.

II/ Wynagrodzenie kierowników szkół powszechnych za czynności admi

nistracyjne przy egzaminach wstępnych do klasy I, 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego pismem z dnia 19.IX, 
1938 Nr.II.-24997/38 zawiadomiło Zarząd Oddziału Grodzkiego, że 
pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia kierownika szkół pow - 
szochnych za czynności administracyjne przy egzaminach wstępnych 
do klasy I gimn. załatwiło pozytywnie.

III/ Wzorce gimnastyczne, :

Nowe’wzorce gimnastyczne opracowane przez Komisję Gimnastyczną 
według najnowszych wymagań będą do nabycia w Oddziel® Grodakim 
z dniem 20 bm.

IV/ Wydział Pedagogiczny,

P.biedzenie Wydziału Pedagogicznego odbędsia się w lokalu Od- 
■'kiiału Grodzkiego w piątek dnia 21 października 193§ o gods. 
19-tej,na którym będzie omawiana praca Wydziału na rok 1938/39.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o liczne 1 punktualne przybycie.

V/ Zjmiany adresów

Wszystkich Kolegów prosimy o natychmiastowo podawania zmian 
adresów, osobiście,piśmiennie lub telefoniczni® kol.Biotrowakiemw 
w godzinach urzędowych,

VI / Ruch .ązłonków^

Na członków tutejszego Oddziału zoetali przyjęci:

1. Kol.Bajborowa Anna z Ogn, Zakopane od 1,1,1938, « • :
2. " Buzała Józef  » 1,IV.1938,

3. ” Grudniewioz Stefan z Ogn.Kieloe 11 1,IX, 1930.
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Kol .inż.Haasowa Zofia Od 1«X, .^38

tt
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Kowićka Ludwika 

Liohtenberg Jan. z Ogn.Lipiny Ś1

Liohtenberg Bronisława ” ”

u

tt

u

1.VI.1938

l.V 1938

l.V. 1938

8 u Przyborowska Stefania z Ogn.Kielce” 1.XI.1937

9 it

ti

Pytliński Bogdan

Sowiński i-i chał

z Ogn.Wodzisław Ś1 1.IV.1938

11 li Suska Stanisława

12 li

Skawina

" Frysztak

Hgr.Strocząhka Janina

it

u

u

1.II.1938

1.1 1938

l.V. 1938
li u 1.IX.1938

14 Worot U cl; xi cl □ Ogn.Dębica l.X. 1938.u n

Zmarli : .

Kol.śp. Klakla Henryk 25 maja 1938.
” ” Henoch Zofia 8 sierpniaml938.

Cześć Ich pamięci!
Za Zarząd:

Przew.Wydz.Org.: Prezes:

Z.-gmunt Barta Stanisław Hc>jak

Przew.Wydz.Org


1909,

w naszem mla.

Niebezpieczeństwo wom

mwlał wpfaad prawdeiwege przebiegu konferencji 1 
wszystkich gorzkich słów prawdy, które muaiał poł
knąć, kazał protokół podpisuj tylko kierownikowi 

,szkoły i protokolantom, a inukm nauczycielom da
wać do podpisu zabronił, cĄjj ustawa oo innego 
powiada. Zatem Inspektor wpr^wadaa w b?ąd wła
dze, ozem dopuszcza się wielkiego nadużycia.

Takie są stosunki w saki 
steoaku.

Kraków. (Tal. wł.). Wczoraj odbył się Ill-ci 
zjazd delegatów kraj. Związku naucz, ludowego 
„Ognisko" pod przewodu? prezesa Stanisława 
Nowaka.

Uchwalono wnioski, skierowane przeciw 
dwitypowoSei s ę m i n a r j ó w szkół 
ludowych, a za .jednolitą naro
dową szkołą i z& wprowadzeniem dwu
letnich wszechnic pedagogicznych. Na
stępnie uchwalono dcmagae się zawodowe
go wykształcania w kierunku rolni
czym i rękodzielniczym oraz^wezwać nauczycieli, 
aby bojkotowali obecne kilkudniowe kursy 
rolnicze.

Dalej domagano się upaństwowie
nia szkoły 'udowej.

Przeciw temu przemawiał prez. m. Kra
kowa dr. .Leo, 'ako poseł sejmowy.

Dalej. uchwalono domagać się zniesie
nia majowych nabożeństw dla ucz
niów oraz zniesienia nakazu co do udziału ucz
niów w procesjach w czasie dni krzyżowych.

Postanowiono pracować nad rozszerzeniem 
organizacji ,...<ś^niska“ i poruzumieć się w tej 
mierze z tow. \auczychli szkół średnich. ♦

W kcńśu dokonano wyboru nowego zarządu, 
rady honorowej i\komisji rewizyjnej.

Dziś udali się\pauczyeiele na wycieczkę do 
Morskiego Oka.
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