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Czyż naprawdł , rC?z~żwi,ki ...

l·

.Słowo· Wileńskie w numerZe 90 z dn. 2 kwietnia
'1938 . r. zamre.kiło . ~ku) wstępny ' Cat'a p. -t.
_Rozdźwięki i ńiedoci19nlęda-. Czę~~ artykułu tego,
ze względu na chara~ł~rystyi::zne -ujł<:ie i oryginalne wnioski, . pozwalamy sobie przedrukoYhić.

'" 7

W Poznaniu toczył.a..: ·się rozprawa apel~cyjna przeciw "Dz. Bydgo!kiemu" oskar,tonemu o zniesławlenie Zwi~~ku Nauczycielstwa Polskieqo.
Pełnomocnik prawny tego' -lwięz-ł<u ' złożył Nr. 8' Głosu Nauczycielstwa jako
dowód, że pr~mi.er odwpłał zarzuty stawiane temulwi~zkowi.
Jak wiadomo w 'dniu 2 października premier Składkowski wydśt
enuncjfmcję, w której ni~tylko sławiał temu Związkowi zarzuty, lecz wprost
oskarżał go o ; uprawianie cięi~ich przestępstw.
Przypominamy raz 'jeszcze niektóre wyj~tki tej znanej enuncjancji:
.
n Wobec wniesionego 9dwołani.a 'PItez b. zarziłd Zwi~zku Nauczycielstwa Polskiego
od decyzji w sprawie maso';"ego -zawies2;enia działalności i wyznaczenia kuratora, słwier.!
dzam ·co następIJje:
Przyczyny zawieszen ia w urzęEłowaniu b. zarzqdu ZNP były naslępuj'łce :
1) polityczne: fole.rowanie i p'opieranie od dłuższego czasu: a) idei i tendencyj
komunistycznych, lub z komunizmem graniczqcych.

Wystarczy.
RZarzut" tolerowania i popierania tendencji' wyraznłe kormmisłycz
nych i to od dłuższego czasu jest os~arżeniem 'o ciężką zbr9dnię.
Dalszę 'wypadki są znane.
Zosłał mianowany kuratorem p. Musioł, potem po . Maciszewski
ogół zwi ą zkowc6w jednak bronił poprzedniego za rzędu, obrał jednogłośą;.
swego dawnego prezesa, a dopiero po jego rezygnacji i .za jeqowskazówkę obrał p. Nowickiego. Obecny zarz~d - ZNP jest dalszym ~~ągiem
tego zarządu, przeciwko kłórelllu wytoczył premier Składkowski łak ciężkie o~karżenie.
.
I oto w "Głosie Nauczycielskim" znajdujemy dotychczas ani skonfiskowany, ani zdemen~wany opis audjencji u premrera przedstawicieli teu
goż zwi~zku "szerzącego tendencje komunistyczne
według pisemnego
określenia premiera z przed .kilku miesięcY- Audiencję uzyskali prezes
Nowi~ki i przewodniczący obrony prawnej p. Jędrusik, którzy przyszli się
skarżyć, że w piśmie Falanga Zwi~zek -był atakowany jako podejrzany o
komunizm. Wynikiem tej audiencji była obietnica premiera, iż każe łen
numer "Falangi" skonfiskować.
. Sam przebieg audiencji opisuje p. Jędrusik w śłowach nasłępuj~cych:
Pan Premier przyjqł nas w gmachu Senatu w gabinecie Rzłdu, przylegajlłC)'m do
: Ioq rz~dQwęj. Skromne .Lm-eblowanie saloniku w stylu Ksręstwa Weruawsk\e9o. Na
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kll!nle bronzowa pl~kjełl! Wiel~iego MlIrsdłkl! oflarowllnll przez Legię Inwl!lidów
w rocznicę 1918-1918.
Jest godzina 16.30.
Do , uszu naszych dochodzi głos senl!łora Kleszczyńskiego, który referuje Senatowi budż~t Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W pewnym momencie do saloniku wcho
dzi Dyrektor Departamentu Ministeutwa Spraw Wewnętrznych p. Żyborski. -Kilka chwil.
rozmowy informacyjnej.
Otwieraję się drzwi loży rzędowej, Ubrany w zielony mundur, na którym błysz
czy jedynie wVirtut VMiiitari", wychodzi ku nam Generał Sławoj-Składkowski. Poważna
skupiona - a jednak stroskana twarz Pana Premiera. Uścisk dłoni i... wsiadajcie panowie". Pan Premier notuJe w podręcznym notatniku- księdze nasze naźwiska. Z pod
szerokich, siwiejęcych brwi patrzę spokojne oczy.
.
Kolega Prezes Nowicki zaczyna mówić. Mówi p naszej moralnej krzywdzie, o
niemożności obrony, o szarpaniu dobrego imienia ZNP., o znanej decyzji Pana Premiera. Mówi od serca, z ogniem, z głębokim odczuciem tragedii nas wszystkich. Łuny
wzruszenia przebiegaję przez nasze twarze i odbijaję się w oczach Pana Pręmiera.

I Jego odpowiedź - zapewnienie. Że zna patriotyzm członków
państwowotwórcze nastawienie jego "góry", że będzie dobrze,
że przecież nikt nie jest wolny od zarzutów i ataków ugrupowań politycznych, że "powi"nniście walczyć w obronie swych założeń ideowych,
a za jaskrawe wybryki przeciwko wam - to już ja ukarzę".

ZNP i

Mówi długd'. Spokojnie. Stary Premier z młodym Prezesem ...w-jak sam powiada.
Szybko mija 40 minut audiencji. Czas Pana Premiera drogi - bo Senat obraduje.
Kilka zarzędzeń wydanych p. Dyrektorowi Żyborskiemu.
Wstajemy wPan Premier pozwoli, że jednak Prezydium Zwięzku przedstawi się
Panu" - mówię. Żołnierski skłon głowy i .dobrze". wl że osobiście' złożymy nasz głę
boki ho/d Panu Prezydenłowi"-kończy kolega Nowicki. Ponowny skłon- .Tak jest",
Jeszcze raz uścisk dłoni. Audiencja skońc;zona .

. Istotnie pełnomocnik prawny Związku Nauczycielstwa Polskiego ma
lojalnie mu przyznać. Premier Składkowski odwołał
swe "zarzuty" (ściślej mówiąc oskarżenia) z dnia 2 października w taksamo jaskrawej formie,. , w jakiej je był uczyniłł
Uprawnia to jednak opinię publiczną do postawienia . pyłania co mianowicie się stało. ~
Co się stało, że premier Składkowski oskarża wielotysięczną organizację urzędników własnego państwa, że od dłuższego czasu toleruje i popiera tendencje wyraźnie komunistyczne. Dlaczego tak mówił? - Na podsławie jakich danych przez kogo mu dostarczonych.
Co się stało, że w kilka miesięcy poznleJ premier Składkowski
nietylko nie powtarza tych oskarżeń, ale oświadcza, że on już ukarze tych,
którzy dopuszczają się przeciwko Z. N. P. wybryków.
Czy jednak nie nasunie się każdemu ną myśl, że te "w y b ryk iOl
jeśli tak można nazwać wystąpienie wFalangi" były oparte właśnie na oskarżeniach, które wypowiedział premier.
Czy może Głos Nauczycielski przekręcił myśli p. premiera. Ale częrację i to musimy
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muż w takim razie nie by! dotychczas zdeme·ntowany.
Będą się inyli~

ci, którzy będą uważać ten mój artykuł dzisiejszy za
'~ako ob-iwatel tej ' Rzeczypospolite j, muszę wierzyć premierowi swego państwa, wierzyć jego oskarżeniom
i jego zapowiedziom, a· doprąwqy brakuje mi danycb, aqy zrozumieć
jakie elementy stanowiły podstawę -oskarżenia Zwią.zku w · dn i~ 2 paździer
nika zeszłego roku, a rakie przesędziły o całkowitej jego rehabilitacji.· w
marcu br.
"
" ..

wystąpienie.

przeciw

.l. N. P. Bynajmniej.

Obrady '~arządu ~Okręgu ·w dniu i6 marca

1938 r.

Dnia 26 marca 1938 r. obradował Zarzęd Okręgu pod przewodnictwem
Prezesa kol. Jana Kupca. W ob~aduch wzięli udział Prezesi " Oddziałów
Powiatowych i Grodzkich, względnie ich zastępcy, w liczbie 18, wszyscy
członkowie Prezydium Zarzędu Okręgu, ich za'stępcy w" liczbie 10 oraz
Przewodniczący Sekcji Szkolnictwa Średniego - razem 29 osób. .".
Na porządku obrad było:
1) Odczytanie protokułu ostatni ego zebrania · Zarządu Okręgu .
2) Omówienie obecne j sytuacj i Z .N.P.
3) Stan prac Wydziałów i zamierzenia na przyszłość.
4) Wolne wnioski.
Kol. Prezes w dłuższym przemówieniu scharakteryzował obecr.ą sytuację Z.N.P., omawiając przede wszystkim 's tosunek do Z.N.P. Rzędu i Ministerslwa WR. i OP., organizacyj społ ecznych i sam ego społeczeństwa
stwierdzając pewne odprężenie jakie następiło w tych stosunkach.
Lecz sytuacja Z. N. P. za l eżna jest przede ' wszystkim od póśtawy
członków t. j. od uświadomienia sobie przez nauczycieli roli; jakę odg rywają w życiu ośw i atowym i społeczno-kultura lnym Polski. Wyrazem
tego
zrozumienia jest spoistość o rgąnizacji, ktera najmocniej występuje właśnie
w chwilach trudnych.
Nie bez wpływu na losy' Z. N. P. i to wpływu decydujęcego pozostaje sytuacja wewnętrzna kraju.
Wiele oczu patrzy na Z. N. P. wyczekująco, jak gdyby ?rganizacja
nasza dopiero dziś powstąła. Faktem jest, że stanowisko nasże nie zawsze
i nie ~szystkim w Polsce dogadzało. Często . szliśmy wbrew takim czy innym nakazom czy życzeniom - stąd niechęć przeradzająca się w nienawiść .. Droga nasza jest jasna i prosta, a etapy przebyte świadczę, że nie
idziemy ku żadnym nieznanym czy..szkodliwym celom.
Stosunek władz państwowych do Z. N. P. jest wyczekujęcy. Wyraża
się to choćby ni ec hęcię udzielenia 'urlopów kolegom pracującym w 'Za~'łdl;ię Głównym i to nawet za całkowitym zwrotem kosztów zastępstwa .
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Władze daję urlopy, ale bezpłatne, a tych się nie zalicza nauczycielowi"
ani do awansu, ani do wysługi emerytalnej. Jeśli chodzi o organizacje po
litys~:n.e, to ich stc;>sunek do Z. N. P. wyrażał ~ię najcięściej vi 'chęci wdą
gn'ięcia nas w. od~itę swoich oddz iały~a~ .
Trzy zasadnicze problemy wysuwają się dziś na czoło życia we w- •
nętrznego Polski. Są to: przebudowa , ustroju rolnego, zagadnienie bezróboda j , sprawy ośw i atowe.
Otóż Z. N. P. dąży do stworzenia ośrodka zaufania dla spraw oświa
towych w Polsce: tak[m ośrodkiem może , być n~leżycie postawióna i zo\"qanizowana sz koła, wolna od doraź nych , kon iunktur politycznych. Jeśli rozważymy zagadnienie oświatowe w Polsce, to do przykrych
dojdziemy
stwięrdzeń : 5,5 mil. analfabetów dorosłych - co 6-ty obywatel analfabeta.
Okol01 mil. dzieci w wieku szkolnym bez szkoly - to rana, którą trzeba
leczyć gruntowni€ i zasadniczo-plasterki 'tu nic nie pomogę. '
Krzywda szerokich warstw społeczny:::h .pod względem . oświatowym
jest widoczna- świa dczy o niej mały procent dzieci chlops,kich i robotniczych w starszych klasach szkół średnich i wyższych.
Zrozumiałę jest rz~czę dlaczego s~ery zachowawc4e w dziedzinie oś
wiaty stają się reakcyjnymi .- marzy im się 4-ro od:::lziało;""a szkółka ludowa, w której potulny nauczyciel w potulności niewolniczej wychowywać będzie powierzonę mu dziat~ę.
Z tej strony grożą szkole i nal!czycicielowi nowe niebezpieczeństw'a:
oto spokojnie i ci:::ho od~ywa si,~ pa r.:~ I()cja obwodów szkolnych, zespolanie samor ządu szkol"e:lo z san'F>rz1,:bm terytori~lnym, które skończyć
się może podporzędkowaniem władz szkolnych władzom politycznym. Niebezpieczensłwo tkwi w tym, że szkoła wciągnięta w orbitę fluktuacyj politycznych nie będzie mogła spełnić ~w ego naczelnego zadani'a jakim jest
wychowanie młodzieży. Pozbawiona opieki i decyzji niezależnego czynnika fachowego stą.nie się_ przedsionkiem politykierstwa najbardziej s~kod
liwego .
. Następnie .kol. Kupiec, omowił sytuację finanSOWą , Z. N. P., która
chwilo~o jest j~szcze do'ść trudna, a spowodowały ją: 1) równoległe zatrudnieni e , dwóch grup pracowników i 2) wstrzymanie: składek w okresie
zawiesze nia Zarządu Głównego. .
,
Jako środki zaradcze Zarząd G ió~ny zastoś'ował: 1) obcięcie o 20
proc. dotacyj na Zarz. Okręgó.:v, 2) d.~leko !~ęcę oszczędności w całej
,gospodarce agend Zarządu Głównego i 3) wewnętrznę,. pożyczkę w k~ocie 3 zł. od czł onka .
'
Kol. Jędr~sik zreferował przebieg a';Jd;~ncji u P. "Premiera, poąkreśla
, jęc jej aktualn-1 wartość jeśli c;hodzi o z.rnianę nastrojów w stosunku do
Z. N. P. Nad sprawqzdaniami wywiigała .się szeroka dyskusja, którę za<'

,

..
/

~
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końcżono ' następującą uchwałą:

"Zarząd Okręgu, po wysłuchaniu sprawozdania . Pr~ydiu~ Okręgu
i po . wyczerpującej dyskusji nad sprawami aktualnymi, aprobuje dotychczasowe stanowisko i działalnGiść Prezydium, udziela mu nadal swego zaufania i upoważnia . do podjęcia decyzyj, koniecznych dla pracy Związku
na terenie Okręgu, wewnętrznej spoistości Organiz~cji i dobra Państwa B •
Następnie przedyskutowano plany prac wydziałów Zarządu Okręgu:
Wydział Or9aniz-acyjny: realizacja zamierzeń Okręgu w dziedzinie
organizacyjne~ ~ostanowiono urządzić konferencje kursy dla Prezydiów
Ognisk w czasie od poł.owy kwietnia do końca maja r. b: 'o raz poczynić
starania do zwołania w czerwcu' Kongresu Z. N.' P. Okręgu Kieleckiego.
Wydział Peda90CJi~zny: dalsza rozbudowa sieci teatrów kukjełko
wych, organizacja kursu 'ogródków szkolnych" organizacja W. K. N.
. Wydział Pracy Społecznej: zasadnicze punkty to!" 1) współpr-aca z
organizacjami ' pracowniczymi wchodzącymi w skł~d C. K. P., 2) pogłę
bienie współpracy nauc~ycielstwa ze środowiskiem przez a) udział w pracach instytucyj O charakterze gospodarczym jak spółdzielnie, kółka rolnicze i t. p., b) udział w pracach o~ganizacyj młodzieżowych.
Wydział Obrony Prawnej: organizowanie stałych i dorywczych konferencji powiatowych w -.:$prawach obrony prawnej i powołanie do życia referatów obrony prawnej przy Oddziałach Powiatowych.
Wydział FinansowYf uporządkowanie księgow0ści w Od dz. P?w. i
Grodzkich, a poprzez Wydziały Finansowe Powiatów - należyte in'struowanie i uporzędkowanie rachunkowości w Ogniskach.
Po obszernej i wyczerpujacej dyskusji przedłożone plany prac przyjęto jednomyślnie, powieTfając Prezydium ich realizację i upowCłżniaję.c do
wydania specjalnego okólnika w tych ' sprawach.
Zebranię trwało o~ 9odz. 20-tej 26.111 do godz. 4-tej 27.111 193? r.

Audiencja u -Pa,na Wojewody Kiel·eckiego.
W dniu 23 kwietnia ' r. b. kol. kol. Jan Kupiec, Henryk Jędrusik , i Stajako delegClf:i Zar~ądu Okręgu, zosłali przyjęci przez p. Wojewodę Kieleckiego D-ra Władysława Ozil'ldosza.
W półtoragodzinnej -rozmowie poruszone zostały bolęczki i niedomagania nauczycielskie w zwi-ązku z wypł 9tę przez gminy doda'tków mieszkaniowych, gruntów szkolnych, zwrotu kosztów leczenia, skie~?wania na leczenie sanatoryjne, prac sp'olecznych nauczycieli w terenie, jak również
oświetlone zostało stanowisko Okręgu Z. N. P. w szeregu spraw społecz
nych, kulturalnych i oświato;vych na terenie województwa k.jeleckiego~ a
dotyczqcych życia nauczycie~.skje90 .
nisław Chyży,
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Pan Wojewoda z pełnym Zrozumieniem -j przychylnością ustosunkował się do przedłozonych dezyderatÓw, zapewniajac delegację, ze postulały

l. N. P. znajdę · w N~m życżliwego rzecznika: najbliższe zarzędzEmia Pana
Wojewody do podległych Mu urzędów wyjaśnią sprawy sporne i usuną w
krótkIm czasie omówione niedomagania~ - -:,
Ponadłodelegacja w imieniu Z.N.P. podziękowała Panu Wojewodzie
za nadzwyczaj ż'yczliw~ ustosunkowanie' się' d~ sprawy budowy przez Zwią
_ .~ zek sanatorium nauczycielskiego dl& reumatyków i arlretyków w Busku
Zdroju i zaprosiła Pana Wojewodę na otwarcie w dniu 1 maja r. b. sieci te;_ , '" atr6w kukiełkowych, organizowanych"przez -O~r~ Kielecki.

Kursy Prezydiów Ogni:sk.{
Zgodnie z planem organizacyjnym - Zcirz~d Okręgu w roku bie. złCym zakończył pierwszą część pracy pm!mRanra do podstaw. W szeregu
; , J ,miejscowości odbyły się kursy dl,a Prezydlów ~ Ognisk i nadzwyczajne zebra.=""_' nla Ognisk, kt6rych celem było omówienre: ";'
zagadnień świałopoglądu nauczyciela, .
zagadnień ideołogii nauczycielj'l - związkowca,
zagadnień aktualnych i organizacyjnych Związku.
Szczegóły wykonania tych prac pod)iliśmy w okólniku z dn. 1S. IV.
, 1988 r., a owoce ich ,widoczne być winny w niedalekiej przyszłości. Faktem
bezspornym jest, że przeoranie gruntu zwią~kewego na terenie kielecczyzny,
wymaga;łce i zabierające wiele wysiłków pśychicznych i fizycznyth, już obecnie daje widdczne rezultaty: rośnie zrozumie,,?ie zwartości Organizacyjnej i zwiększa się kapitał wzajemnecjó zaufania. Nie chc;.my analizować Akcji Nauczycielskiej Okręgu - z wielu.względów. Wyś4arczy, · gdy
stwierdzimy, że cechami zasadniczymi tej akcji sę: świadoma działalność i
wyr etny kierunek naszej pracy.
Poaając poniiej zestawienie Ognisk, ~tóre wzięły przez swe prezydia
udział w kursach -pragniemy jednak rownocześnie zwrócić uwagę łych
Ognisk, które nte wzięły w nich udziału na zasadniczy błąd organizacyjny: nieobecnośC. Utrudni ona pracę nietylko w zasięgu ich ognisk, lecz
odpowiednich Oddzialów i nawet Ohęgu.
Zrozu~iałym Się stanie żądanie n-aprawienia jego błędu. Zarząd Okręgu
l Oddziały Powiatowe ze swej strony zrobiły · wszystko, co zrobić ńależało:
delegaci Okręgu w osobach kol. kol. Jana Kupca, Stanisława Chyżego,
, Henryka Jędrusika i Romana Ż6łcińskiego brali udzial we wszystkich kursach,
prezydia oddziałów przygotowały również d~brze swe prace.
Wykonanie zamierzonych prac przedstawia się następujęco: (liczby
oznaczaj I} ilość osób z Ogniska),
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pow. opałowski
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- . Czyźów3, Raków . ~1. ~, Wajl1iów,~.. "
'
pow. opoczyński
p:
(22.V Chyży) - Ognis.k S.iał9.l?rzęgj 5, D~~i-PWd 1,
IDrzewica.
3, Klwów ?,. Op~~.1;~O·. ~,':. p'~~~;~yż 2; ':,~rzyOgnisk 9, osób 28·
sucha 4, Sła\YQo 2; lamów 2 1.."
, , ' , . • _. , .
: ..
pow. pińczowski
(22, V. ·, Kupi;~c>.. - 9gt:liska:.! Bejsce-,·6J~,~ thro,be.':ź 5,
' Ognisk 13, osób 48 ICzarkowy Chołel 6, C~arnpc[n Złdta .2,)~~?,żejowi~e '4,
Dzialoszyce 4, Góry 1, Kazimierza 'W~ka 6, Kliszów 2,
Koszyce 5, Opałowiec 1, PińczÓw 4, Skalb~ie'rz 4.
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pow. radomski
Ognisk 8,

osó~

(29.Y
28

Oddział

Kupiec) -

(wykazu osób, które

Powiafowy .. nie

brały udzja~

nadesłał

w kursie .

pow. sandomierski • (5.VI
Ognisk 8, 'osób . 26
,

pow. słopnicki
Ognisk

6;

osób 25

Chyży) - Ogni~ka: Klimontów 2, Koprzywnka 2r
[Samborzec t Sandomierz 5, Staszów 5, Tursko W.lkie 5,
.
. Wilczyce 4, Zawichost 2.

(26.V Kupiec)'-":'" Ogn iska: Busko-Zdrój 5, Chmielnik 6,
ILubnice 2; No~'y Korczy~ 4, Stopnica 4, Szydłów 4,

pow. włoszczowski ~5,VI Jędrusik) Ognisk 8, ?s'ób 26

Ogniśka : Ozierzgów 3, Irzędze 3,
Lelów 3, Moskorze~ 6, Secemir-l 2, Słupia 1, Szcze~
kociny 7, Włoszczowa 1.

I

pow. zawiercianski (26.V
Ognisk '6{ osób 25

Chyż-y) -

Ogniska: tazy 2, Myszków 1, Poraj 6,

ISiewierz 5, Zawlercie 7,

Ogół em w kursach wzięło udział
rządów Ognisk.

165

Żarki 4.

Ognisk oraz
.

568

członków Za-

To właśnie jest wartością realną.

Kukiełki idą w

teren ...

Narodziny.
Myśl ó zorganizowaniu sieci kukiełek urodziła się w listopadzie 1936
Przez kilka miesięcy w dyskusjach stopniowo nabierała kształtów, by wreszcie .przyoblec się w projekt, zreferowany w dniu 9 lutego 1937 na posiedzeniu Prezydiu~ Okręgu , zaakceptowany do wykonimiell w czerwcu
tegoż roku po dyskusji na Zarządzie Okręgu. Trudnością było zebranie
chętny ch współ racowniczek, ożywionych dobrą wolę, zapałem i zdecydowaniem. Ale i to minęło: w sierpniu 1937 odbył sie pierwszy kurs reży
serek i organizatorek teatrów kukiełkowych w Wa~szawie z terenu ki eleczyzny w liczbie 22. Oto nazwiska pionierek, które zbudu j ą zamierzone
dzieło (fotografia na okładce w pierwszym rzędzie, licząc od lewej):
. Marta Zuchow icz (pow. częstochowski), Zofia Kowa,lska (opafowski), Milada
larembianka (będziński), Stan i sław a Jopówna (będziński), Janina Członkow
ska (włoszczowski), Irena Grechowa (włoszczowski), Maria Pankowska (Kozięnick i), Henryk Jędrusik, Jan Wesołowski, Bron i sława Mądrówna. (opoczyński), Janina Rehesówna (jędrzejowski), Irena Kosecka (konecki,) Stefania
Gnoińska (konecki), Zofia Stachowska (konecki), Stanisława Snarska (i/żec
ki), Róża Tatarska (opatowski), Maria Bysłrzanowska (opatuwski) - w drugim rzędzie: Jadwiga Zasępowa (będz iński), Józefa Markowa (kozienicki),
Maria l,.eśniowolska (kozienicki), Kazimiera Rokwis~ówna Citżecki}, Marią
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Płusanka nędrze)owskD, Salomea Thumówna (włoszczowski).

Trudne początki.- Okres, który nastąpił w życiu Z. N. P. - ddbCł
się również bardzo w realizacji planu sieci kukiełkowej. Wszystko, zdawało się, wisiało na włosku. Trudne niemowlęctwo miały kukiełki ale
wraz z pierwszymi - ząb.kami, zaq::ęły krzepnąć i rosnąć. Zre~lizowano budowę 10 łeałrz:ykow, zakupiono 5 kompletó~ do widowisk, rozesłano je
do miejsc przeznaczenia i zac1.ęła się praca. W chwili obecnej teatrzyki
są gołowe
10 punktach ·powiatowych: w Będzinie, \lży, Przedborzu i
Skarżysku, Jędrzejowie, Czę~tochowie i Gnaszynie,. Kielcach, Ostrowcu,
Kozięnicach i Szczekocinach. Dano JUZ przedstawienia: w _ Jędrzejowie,
Częstochowie i Gnaszynie, Kielcach, Kozienicach i Szczekocinach.
Czar kukiełkowy,
W dniach 1, 2 i 3 maja 1938 zespół kukiełkowy dzieci gnaszyńskiej
szkoły powszec~nej, dzięki decyzji Zarządu Okręgu Z. N. P., w obecności przedstawicieli władz . szkolnych i ad-ministracyjnych oraz rodzicó w
i dzieci szkół kieleckich, dał w Kielcach 5 przedstawień oryginalnej sztuki
kukiełkowej, pióra wybitnej pisarki utworów dla dzieci p. Marii Kownac. kiej p. t. .Cztery mile za p iec".

w

O reakcji dzieci i wynikach pracy zespołu - pisały czasopisma stow specjalnym reportażu z tych przedstawień. Dajemy przedruk
Kuriera Porannego z dnia 13 maja 1938 r. p. t. "Osiągalność niebieskich
migdałów"
.
- Boicie się, "czarnego luda"?
Mały czarny człowieczek triumfuje. Grożnie łypie bialkami, wyzywaj~co potrzęsa tomahawkiem j zachęcony panując;<! dokoła ciszą rzuca ponownie wojenny okrzyk:
- Boicie się? Hej, wy!...
Ale publiczność, której czarny dzikus w ten sposób urąga, już od
paru ~hwil ma dość tych bezeceństw. Cóż to? Mieliby się bać owego ludojada, który w żywe oczy kpi . sobie z .ich odwagi, natrząs.a i śmieje się
bezczelnie wobec gromadki starszych, którzy istotnie gołowi s ą uwierzyć,
że armia zuchów drży ze strachu na sam tylko widok groinego przeciwnika.
Zrywa się zbiorowy, zgodny okrzyk protestu:
- Nie, nie!
'R-oziskrzone, szeroko otwarte oczy, rozchylone usta, zaciśnięte kurćzowo pięstki. ..
Siedzę w ten sposób kilka chwil nieruchomo i nagle - zrywają się
ze swys:h miejsc, wskakują na !awki lub biegnę w kierunku sceny, na której wcięż jeszcze stoi straszny, budzący grożę potwór - .. czarny lud".
Wojenny zapał publiczności wzrasta z minuty na minutę. Ktoś tam

łeczne
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bije i szczypie, bezwiednie zreszfą, niewinnega sąsiada. Wszyscy dokoła
znowu wstaję, gwiżdżą, piszczą, śmieją
się i płaczę.
Wojewoda Dziadosz, który w otoczeniu miejscowej starszyzny l pewnym niepokojem podziwia oryginalne widowisko, usiJuje przez krótką
zresztę chwilę utrzymać powagę, ale porwany ogólnym entuzjazmem i
szczerym, beztroskim humorem, wybucha głośnym, długim, serdecznym
śmiechem. Wtórują mu szczerze naczelnicy, prezesi, dyrektorzy, inspektorzy, ponury z natury r:ewidentl...
Paroksyzm śmiechu ogarnął widownię w teatrze kukiełkowym na
premierze uroczej sztuki Marii Kownackiej: "Człery mile za piec".
SiedZąca w pierwszym rzędzie starsza pani, dżiałaczka z koła rodzicielskiego, śmiejąc się i płacząc na przemian, powtarza co chwila:
"Oj-ej-ej, co te nauczyciele tylko nie wyprawiaję".
tupią ; klaszczę ; przewracaję się,

Właśnie.

Przedstawienie, o którym mowa, było inaugu'rację prac podjętych
przez zarzęd kieleckiego okręgu Zwięzku Nauczycielstwa Polskiego w
dz iedzinie organizacji sieci teatrów kukiełkowych - na razie na obszarze
województwa kieleckiego.
Całość pomyślana jest w ten sposób, iż raniy organizącyjne dały
ogniska i oddziały powiatowe, pracę odtwórczą zaś członkowie ZNP, przy
współudziale wychowanków klas siódmych, młodzieży wiejskiej i robotniczej.
Bezpłatne przedstawienia kukiełkowt: odbywaję się pod hasłem:
Związek Nauczycielstwa Polskiego - dzieciom (od lat 4 - 14).
Inicjatyw~ zorganizowilliia sieci teatrów kukiełkowych, których prawzorem jest teatr "Baj", prowadzony w ramach Warszawskiego T-wa Robotniczego Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu, wyszła z msłej, niemniej jednak
słynnej już w Polsce osady Gnaszyn pod Częstochowę. Dzieci ze szkoły
gnaszyńskiej, rekrutujące się ze sfer robotniczych i chłopskich, zaprawiały
się przez dłuższy czas w pracy zespołowej. 'Gest, mowa i muzyka - oto
elementy, które złożyły się na ciekawy warsztat studiów psychologicznych
. i zagadnień socjologicznych.
Według planu, który w tej chwili jest już realizowany, okręg kielecki
do roku 1942 ma dostarczyć wszystkim szkołom trzeciego stopnia (siedmioklasowym) teatrzyków kukj ełkowych.
.
Lwierć miliona par oczu chwytać więc będzie najczarowniejsze dziwy
wymarzone z "tysiąc i jednej nocy", ćwierć miliona serc przeżywać będzie
morał bajek: t y I k o m ę s t w e m i w. y t r wał o ś c i ą p o k o n a ć
mo żna na iwię ksze
p r z e s z k o d y, z d o b y ć
n i e d o ś
c i g n i o n e c e I e, z w y c i ę żyć i n n y c h j s i e b i e.
Tak s~eroko zakrojona praca wymaCiJa dużych nakładów. Alę właśnie
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pieniądze odegrały

tu rolę drugorzędną. Trochę dal zarząd okręgu, trochę
oddzi ały powiatowe. Największym zaś majątki~m okazą/ się szczery zapał
i entuzjazm ' do pracy. Entuzjazm ten 'pozwolił przezwycię"żyć wstępne
przeszkody, a niesfr\Jdzona ofiarność inicjatorów i wykonawców "dokonała
reszty.
Dzieci zaś, najbiedniejsze dzieci w województwie kieleckim, otrzy. mały nOwe źródło radości.
Niechże śmiech łen rozsłoneczni" ciężką dolę ich 'rodziCów, niech "wy" wola radość i wiarę w osi ągalność "niebieskich ' migdałów"n.
"Czasy dzisiejsze nie sę bowtem po' -temu - stwierdza uchwała ekrę
gu kieleckiego Z.N.P. - aby z kimkolwiek i jakiekolwiek rozgrywki o ha. sła tylko przeprowadzać: wartościę naszę będzie i pozostanie realizm pracy i współpracy z tymi, dla których dobro pańs·twa ~ie ogranicza się do
czczych deklamacyj. Realizm pra,cy Z.N.P. uwidoczni się przez podniesie:
nie i usprawnienie życia " organizacyjneg"o oraz przez stworzenie takich
wartości, kłórę będą widomym wkładem na rzecz dobra ogólnego.

Sieć teatrów kukiełkowych, organ izacja kas społdzielczycA, ubezpieczeń 'wzajem nych, kin objazdowych, wycieczek zagranicznych, budovia do-

mów związkowych i muzeow regionalnych, reaktywowanie uniwersytetów
regionalnych - oto fragment pozytywnej pracy- Z ~N. P. na terenie jednego
tylko okręgu. Mówięc o niej, nie można pominęć niesłycnanych " wysiłków
ofiar i istotnych wartości wnoszonych przez 5.800 nauczycieli-związkowców
z województwa kieleckiego i ich ' przewódców: prezesa okręgu J. Kupca
i niesłrudzonego entuzjastę, organizatora i wykonawcę '- - H. Jędrusika. "
P. Martę Zuchowicz wraz z zespolem dzieci gnaszyńskich i ca/ę re- "
wię kukiełkową zapraszamy uprzejmie do stolicy.
"Wżdy niechaj. warszawianie znają , że kielecczanie nie gęsi
tez
swój "rozum mają".
Nie będę przedstawiał jak to było gdzieindziej. Ale ten sam wszę
dzie głęboki, rozumny a szc~ęśliwy śmiechem - czar. "Żywiołem szczę
ścia - jest śmiech mówił Pan Marszałek. Więc dużo, dużo szczęścia
przyniosły kukiełki. nietylko dziec iom. Oto kilka fragmentów.
Kielce. "Mądra" podróż •• Cztery mile za piec". Dnia l maja 1938
dwa przedstawienia: jedno dla rodziców z dziećmi, drugIe - dla przedstawicieli władz administracyjnych i szkolnych (repodaz powyżej przytoczony). Dnia 2 maja "- 3 przedstawienia dla 1500 dzieci szkół kieleckich:
ścisk, pisk i radość , śm i ech i żal, żal, że tak mało i ze dzieci gnaszyńskie,
które "ożywi ały" aktorów widowiska musiały wracać do pracy w~ własnej
szkole, zosławiając wspomnienie radosnej wizji.
Częsłochowa. Te same ryCztery mile ... " 23.Y.- przedstawienie dl a
400 dzieci i nauczycielstwa, 24.V. - 3 przedstawienia dla 1500 dzieci,
n
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25.'1 -3 przedstawienia dla 1800 dzieci szkó~ powśze~hnych,

26.vdla sierot i żołnierzy pułków stacjonujących w Częstochowie. Poranki prawie . dzieci - bezpłatnie. Czar' działał i działa. Wspaniały był widok rozbawionych ,,00 serca" naszych miłych, zaproszonych przez kukiełki, żołnie
rzyków: wróciły im czasy dzieciństwa.
Szczekociny. Nowy sposób pracy. Na miejscu i wyjazd w teren.
Razem 14 widowisk i 2500 widzów, z czego 1350 be.zpłatnych . Kochane
dzieci Rokitna, Irz ą dz, Moskorzewa, Chlewskiej i Czaryskiej Woli, Wilkowa i Słupi, dzieci, któreście aż 12 km. przewędrowały, by uwierzyć w
osiągalność niebieskich migdałów dajci e świadectwo, że warto było zobaczyć te cuda? Prawda?
A to dopiero początek. Pierwsze kroki po usunięciu powijaków. Ale
)llamy gotowy, przemyślany plan dalszej pracy. Od wrzesnła zjawią się
teatrzyki w każdym powiecie. Pow i ększymy ilość kompletów - widowisk
do ·9-ciu, pozosi ate osiem powiatów (O lkusz, Miechów, Opoczno, Pinczów
Stopnica, Zawiercie, Radom i Sandomierz) przyślą swoje pionierki na nowy kurs reżyserski w sierpniu bieżącego roku, wydatną- pomoc dadzę wła
dze szkolne i... praca pójdzie: W początkach w rześnia 1938 r. prześlemy
do każdego Ogniska plan widowisk, wskażemy jak tworzyć zespoły aktorów,
jak utrzymać łą czność " kukiełk a rzy " z wł as n ej szkoły i innych, pójdziemy
tam,.. gdzie radosny płomień _śmiechu jest tak rzadki, tak bardzo rzadki
. i często ow iany troską.
Pojdziemy, koch'ani, na wieś poisk'ł z up ł o m i e n i e m Ił w duszy
"płomykiem" w ręku.
Naprawdę! uwierzcie: prom;enne i płom i enne kukiełki idę w teren ....
I przekonacie s ię: zawojuję Was i "wasze dzieci" !

Wyniki sprawności organizacyjnej.
I.

Uchwały

protestacyjne.

Za rządzenie Wfadz Państwowych, zawieszające działa l ność Zarządu
Głównego Z. N. P., wywołałó silny oddźw i ęk w t. zw. "dołach" Zwić,lzku.
Szereg zebrań protestacyjnych, zapoczątkowanych zebraniem pełnego Zarzędu Okręgu w dniu 7. X 1937 r. i nadzwyczaj licznym Zjazdem Prezes9 w Ognisk w dniu 10 X 1937 r. w Kielcach, był wyrazem stosunku udołów do "gÓry" Z. N. P. Protestacyjne uchwały podpisane przez członków
Ognisk (treść podaliśmy w Nr. 1-2 " Głosu Kieleckiego") przesłane zosłały
do Pana Premiera i Pana Ministra WR. i OP. Poniżej wyszczególnione są te
Ogniska, które w dn iach ciężkich dla Zw ią~ku , zrozumiały konieczność Mzacieśnienia" więzów organizacyjnych.
Oddział

powiat.

Będziński. Ogniska: Blidzin, Porębka, Wojkowice Komorne,
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Oddział powiatowy Częstochowski. Ogniska: Częstochowa, Blachownia,
Gnaszyn, Kamienica Polska, Kamyk, Krzepice, Lipie, Miedżno, Mst6w, Olsztyn, Panki,
Pofok Złoty, Przystajń, Przyr6w, Rędziny, Wrzosowa.
.
Oddział powiatowy Iłżecki. Ogniska: Lipsko, Kazanów, Iłża, Solec n/Wisłę
Sienno, Skarżysko-Kościelne, Rzepin, Węchock.
Oddział powiatowy Jędrzejowski. Ogniska: Jędrzej6w, N a war z y c e,
Nagłowice, Małogoszcz, Przęsła w, Sędziszów, Sobków, Wodzisław, Węgleszyn
Oddział powiatowy Kielecki. Ogniska: Bieliny, Chęciny, D a I e s z y c e,
Dębrowa k! Klełc, Dyminy-Morawica, Łopuszno, Mniów, Niewachlów, S a m s o n ó w,
Suchedniów, Zagnańsk .
Oddział powiatowy Konecki. Ogniska: Borkowice, Fałk6w, Gowarczów,
Niekłań, Skarżysko-Kamienna, Stiilporków, Szyd/owiec, Radoszyce.
Oddział powiatowy Kozienick i.. Ogniska: Garbatka, Góra Puławska,
Głowaczów, Janowiec n /Wisłą, Kozienice, Magnuszew, Pionki, lczów, Zwoleń.
Oddział powiatowy Miechowski. Ogniska: Goleza, Igołomia, Iwanowice,
Książ Wielkj, Luborzyca, Miechów-Charsznica, Proszowice, Słcibaszów.
Oddział powiatowy Olkuski. Ogniska: Cianowice, Ogyodzieniec, Skała,
Olkusz, Wolbrom, Żarnowiec.
Oddział powiatowy Opatowski. Ogniska: Lasocin, Opatów, (,żarów
Czyżów, Raków.
Oddział powiatowy OpoC%yński. Ogniska: Białobrzegi. Opoczyńskie,
Dębrowa n /Czarrię, Drzewica, Klw6w, Opoczno, Owczary, Przysucha, Sławno, lamów.
Oddział powiatowy Pińczowski. Ogni~ka : Pińczów, Bejsce, Chroberz,
Czaykow~-Chotel, Czarnocin, Działoszyce, Góry, Kazimierza Wielka, Koszy.ce, Kliszów,
Pińczów, Skalbmierz.
Oddział powiatowy -Radomski. Ogniska: Radom, Białobrzegi-Radomskie,
Blotnica, Jedlińsk, Kuczki, Potworów, Przytyk, Radom, Stromiec, Wierzbica.
Oddział powiatowy Sandomierski. Ogniska: Sandomierz, Wilczyce.
Oddział powiatowy Stopnicki. Ogniska: Busko - Zdrój, Chmieln ik, Łubnice,
Nowy-Korczyn, Stopnica, Szyd/ów.
Oddział Powiatowy Włoszczowski.
Ogn iska: D z i e r z g 6 w, I~ządze, 
Kluczewsko, Kurzelów, Lelów, Moskorzew, Secemin, Szczakociny.
Oddział Powiatowy Zawierciański. Ogn iska: Kozie.głowy, Poraj, SiewierzLarki.
Oddział

Oddział

Grodzki Częstochowa.
Grodzki Sosnowiec.

II. "Matura" finansowa

c.złonków.

W dnfu 10.X.1937 r. na zebraniu kol. kol. Prezesów Ognisk w Kielcach Zarzęd Okręgu wezwał Koleżanki i Kolegów do ~płacania dobrowol nych ofiar na prace Zarzędu Okręgu i Zarządów Oddziałów Powiatowych, które z chwilę mianowania kuratora w Z.N.P. przestały otrzymywać
dotacje z Centrali.
Zebranę wśród członków dobrowolne ofiary należało przesIać na
r~ kcl. E. Wojłaszka w Kielcach.
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Zarząd 6kręgu poniżej podaje wykaz ofiar dobrowolnych nadesł~
nych w tym ciężk im okresie na rzecz Okręgu ZNP. w Kielcach dla naszej
organizacji.
.
Wykaz obejmuje t y I k o t e k w o t y, które zostały nadesłane
w czasie o d dn. 15 p a ź d z i e r n i k a 1937 r. d o d n i a 31 grudnia 1937 r. w I ą c z n i e.
U wag a: obowiązują daty przekazów pocztowyc;h lub dały kwitów
wpłat dokonanych bezpośrednio na ręce kol. E. Wojtaszka.
Nie są uwzględnione w tym wykazie a) wpłaty ci 3 zł. od członka,
choćby data nadan ia pocztowego opiewała 31.X". 1937 r. i później, b)
wszelkie ofiary dobrowolne przesłane na
rzecz Okręgu po l-ym
slycznia r. b.
.
Wykaz pqniższy podany do publicznej wiadomości ma być rodzajem pokwitowania dla kol. E. Wojlaszka, na którego ręce bezpośrednio
większość kwot wpłynęłą·
Ewentualne reklamacje, dcfyczące nieumiesze,zenia w poniższym wykazie kwot, nadesłanych przez Ogniska na rzecz Okręgu lub też niezgodnych z podanym wykazem należy kierować pod adresem Zarządu
Okrę9u Z.N.P. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 38, wziąwszy jednak pod
uwagę podalle wyżej rodzaj i daty (15.X.-3 1 .XII. 1937 r.) przesłania kwot.
W piśmie reklamacyjnym podać ścisłe dane:
a) datę nadania pieniędzy i nazwę Urzędu Pocztowego,
b} wysokość kwoty przesłanej,
c) dokładn'y adres, . wig kiórego zostały przesiane pieniądze,
d) kto n adał pieniądze.
Dane te sę potrzebne do ewentualne j reklamacji w urzędach
pocztowych.
Powiał B ę d z i n ski.
złotych

O g n i s k a:

1:

Będzin

34,30
20.40
10.67

2. Bobrowniki
3. Czeladz

Powiał

L
2.
3.
4.
5.

Blachownia
Gnaszyn
Gnaszyn
Grabówka
Dąbrowa k ;Częstoch.

6. Kamienica Polska
7. Kamienica Polska

4. Dąbrowa Górnicza
143.00
5. Łagisza
11.50
6. Wojkowicę Komorne
9.55
229.42

Częstochowski.

17.50
6.30
6.30
18.90
14.70
8.40
6.30

8. Kamyk
9. Klobuc k
10. Krzepice
11. Lipie
12. lipie

13.

Miedźno

14. Miedźno
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22.40
'.80
17.50
12.60
12.60
12.60
11.90

-

-'

16
15.
16.
17.
·18.
19.
.20.
21.

6.01 ,

Mykanów
'Mstów
Opatów Częstoch.
Panki
Popów
Potok iłoty
Przyrów

31,50
2.10
7.85
9.10
12.60
10.50

Chodcza
Iłża

Sienno
Skarżysko-Kościelne

8.20
26.60
16.80
9.10

Powiał

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jędrzejów

Małogoszcz

Nawarzyce
Przęsła w
Raków
Sędzisów Kielecki
Bieliny
Chęciny

Daleszyce
Dąbrowa

k{Kielc
Dyminy-Morawica
Dy~iny-Morawica
Dyminy-Morawica
Kielce
Kielce

11.90
3.60
46.50
18.20
- 4.90
3.50
1.40
59.00
36.30
Powiał

1. Gowc:. rczów
2. Końskie
3. Końskie

4.

Niekłań

5. Radoszyc~
6. Radoszyce

7.70
14.35
6.52
6.30
8.80
18.90
Powiał

1, Brżeźnica
2. Gni-eweszów

23.
24.
25.
26.
27.

Rędziny

Rędziny

Węglowice

Wrzosowa
Wrzosowa

9.8Ó
12.40
11.20
32.47
6.3.0
4.20

I ł i e c k i.
5. Rzepin
6. Rzepin
7. Rzeczniów

3.97
8.17
7.00
79.84

Ję~r2ejowski.

28.97
5,60
36.95
16.57
8.17
16.60
Powiał

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

Przysłajń

333.89

Powiał

1.
2.
3.,
4.

22.

7.70
9.10

7,
8.
9.
10.
11.

Sobków
Oksa Węgleszyn
Wodzisław
Wodzisław

Sędziszów

K i e I e c ki.
10. Mniów
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Niewachlów
Łopuszno

Suchedniów
-Suchedniów
Zagnańsk
Zagnańsk
Zag n ańsk

13.30
11.90
23.10
23.10
17.50
201.76
4.50
18.20
26.60 .
19.60
19.37
8.87
0.70
'1.30

284.44
K on
7.
8.
9.

ec ki.
Stęporków

Ska rżysko-Kamienr-;a
Skarżysko-Kamienna

10. Ska rżysko-Kamienna
11. Szydłowiec

22.40
40.00
49.70
47.60
32.20
254.47

K o z i e n i c ki.
3. Głowaczów
4. Góra Puławska
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5. Gó
Puławska
6. Jan~1/ł jet
7. Jan I/łi e:
8. Pio rl.<i

10.50
12.60
8.40
15.00
Powiał

1. GO?ha
2. Ig~rnia
3. Lu ~rZ)'Ca
4. LulvJl"z )'Ca

Zwoleń

11.

Zwoleń

M i e c h o w ski.

9.80
17.70
7.00
14.70
23.10

5. Mi ..<c;hó.....

7.70
32.90
32.20
51.60

9. Tczów

10.

6. Pałecznica
7. Proszowice
8. Słaboszów
9. Słaboszow

13;05
28.70
5.25
5.25
121.55

Powiat Olkusk i.
1.
2.
3.
4.

8.40
13.30
18.20
7,00

Ci#'1t)\r(<<:e

OIIJ~Z:
Sk~.a

Sł~I/~6~

5. Sułoszowa
6. Sułoszowa
7. Żarnowiec

11.20
9.80
14.00
81.90

P ow i at O p o C z· Yń ski.
1.
2.
3.
4.
5.

Bi /:90b J'! egi n/ Pilicą
D ~joro ;;a n!Czarną

Dr'l#w ir a
KI 'If/J w
O JOCZ/I.o

19.60
15.40
11.90
31.50
26.60

Powiał

1. 1~(J'li ska
2. L~:oci n
3. O ~tlłolł'

29.40
14.77
30.80
Powiał

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

O pa

Opoczno
Przysucha
Sławno

Żarnów

łowsk

i

4, Raków

B ~~t e

9.80
7. Koszyce
11.20
8. Kazimierza Wielka
20.60
9. Pińczów
18.90
10. Skalbmierz
~'Y
11.90
6. Kn.irnerza Wielka
35.70
p o w i a t R a d o m ski.

1. B'llt>b:zegi Radomskie 8.40
3.
4.
5.
6.

B .l-yłnica
B ,!-yłnicB

J~l ińlk
J~l jńllo<

11.20
11.20
13.30
12.60

86.10
161.07

Pińczowski

C tr'~hr:z:
C lc1,.. kc~y - Chotel
D .ałC\Q)'ce

2. B l-40b2egi Radomskie 9.10

21.70
40,20
13.30
18.90
199.10

7. Kowala
8. Kuczki
9. Przytyk

10. Radom '
11. Radom
12. Radom
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23.80
35.70
25.50
23.00
216.10

10.50
6.77
16.80
38.50
12.64
7.00
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-

13. Skaryszew
14. Stromiec
15. Wolan6w

Powiał

1.
2.
3.
4.

Busko - Zdrój
Chmieln'ik
Chmielnik
Nowy Korczyn

Powiał

1. Dzierzgów
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Słopnicki.

5. Stopnica
6. Szydłów

Sandomierski.
4. Wilczyce
- 5. Zawichost

Wł o

Irzędze

Kurzelow
Kurzelów
Lelów

pow ia
1. Koziegłowy
2. Siewierz

ł

7.00
12.60

62.30
S% C %

6.30
5.90
6.30
13.77
7.70
7.00
12.60

Dzierzgów
Dobr'omierz

31.50
4.30

175.24

28.70
7.00
7.00

1. Staszów
2. Wilczyce
3. Wilczyce

11.90

211.68

36.00
42.27
41.57
19.60

Powiał

1.1d

16. Wieniawa
17. Wierzbica

iO.27
11.20
12.60

Zaw i

8.
9.
10.
11.
12.
13.

o

W

ski.

Lelów
Lelów
Moskarzew
Moskarzew
Sz'czekociny
Szczekociny

14.00
14.00
12.60
12.60
15.40 .
15.87

144.04
e r c i a ń ski.

15.17
1.40
Oddział

16.51

Grodzki Sosnowiec

45.90

45.90

Pow
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Częstochowski

Kielecki
Konecki

zł.

"
"

Będziński

.

"

Pińczowski

Radomski
Jędrzejowski

Opoczyński

11

"

Stopnicki
Opatowski

(-) EUgeniusz

"
"

333.89
284.44
254.47
229.42
216.10
211.68
201.76
199.10
175.24
161.07

Wojłaszek

Zastępca Przewodniczęcego

Wydziału

Finansowego

a

ł

y:

11. Włoszczowski
zł. 144.04
12. Miechowski
121.55
"
13. Kozienicki
151.60
"
14. Olkuski
81.90
"
15. Iłżecki
79.84
16. Sandomierski
62.30
"
17. Zawierciański
16.57
"
18. . Oddz. Grodzki Sosnowiec 1 6.57
II

razem zł. 2.910.87

(-) Jan Kupiec
Prezes
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IU.Opłafy

specjalne.

W czerwcu 1937 r. Zarząd Okręgu, celem zwiększenia swoich moż
finansowych postanowił odwołać się do ofiarnuści i zrozumienia
konieczności prac związkowych w terenie, przez to, ża poszczególne Ogniska podejmę uchwały o przekazanie gr. 50 od każdego członka na
prace specjalne Okręgu i Oddziałów Powiatowych. Podany został wówczas
plan prac i szkic wydatków. Zjazd Sprawozdawczy i następnie zebrania
Zarzędu Okręgu potw ierdziły ~słuszność i ko ,ieczność opłat specjalnych.
Na wezwania te odpowiedziały następujące Ogniska, uchwalając po groszy
20 na potrzeby Oddziałów i po groszy 30 na potrzeby Okręgu.
liwości

Oddział

Powiatowy

Będziński. Ogniska: Czeladź, Łagisza, Porąbka, Łosień.

Oddział Powiatowy Częstochowski. Ogniska: Gnaszyn, Grabówka', Klobuck,
Kamienica Polska, Lipie,

Miedżno,

Mykanów, Mstów, Opatów, Panki, Potok

Złoty,

Przyrów, Przyst~jń, Rększowice, Kamyk, Wrzosowa.
Oddział

Powiatowy

lłżecki. Ogniska: Lipno, Rzeczniów, Sienno.

Oddział Powiatowy Jędrzejowski. Ogniska: Jędrzejów, Przęsła"w, Imielno,
Nagłowice, Nawarzyce, Węgleszyn, Raków, Sędz iszów, Sobków, Wodzisław: Małogoszcz.

Oddział Powiatowy Konecki. Ogniska: Chlewiska, KOński~, Miedzierza
Niekłań,

Radoszyce,

Oddział

Pionki,

Skarżysko

Kamienna, Przedbórz, Falków, Gowarczów. .
Ogniska: Garbatka, Janowiec n/Wisłę

Powiatowy Kozienicki.

Zwoleń .

Oddział Powiatowy Kielecki. Ogniska: Bodzentyn, Dyminy-Morawica, Kielce
Łopuszno, Niewachlów, Samsonów, Słupia-Nowa, Suchedniów,
Zagnańsk, Dębrowa.
Daleszyce, Mniów, Bieliny.
Oddział Powiatowy Miechowski. Ogniska: Kozłów (indywid. wpłacił kol,
Nowak Roman) Miechów-Charsznica.
Oddź.iał Powiatowy Olkuski. Ogniska: Bolesław, Jangrol, Olkusz, Pilica,
Sławków, Wolbrom, Żarnowiec, Sułoszowa.
.
Odcłział Pow-iałowy Opoczyński. Ogniska: S ł a w n 0, KIwów, Dąbrowa
n lCzarną, Drzewica, Opoczno, Przysucha, Zamów.
..
Oddział Powiatowy Opałowski. Ogniska: Ćm iel ów (indywid. wpłata przez
kol. Szymańskiego Wł.) ~asodn, Opatów. Raków.
Oddział Powiatowy Pińczowski. Ogniska: Bejsce, Dzialoszyce, Chrobefz,
Góry, Kazimierza Wielka, Koszyce, Pińczów, Drożejowice, Kliszów, Czarkowy-Chotel.
Oddział Powiatowy Radomski. Ogniska: Błotnica, G z o w i c e, Jedlińsk,
Kuczki, Potworów, Przytyk, Radom, Radzanów, Rogów, Skaryszew, Wolanów, Więniawa,
Wierzbica, Zakrzów.
Oddział . Powiatowy Stopnicki. Ogniska: Stopnica. Łubnice, Busko-Zdrój.
Oddział Powiatowy Sandomierski. Ogniska: Tursko Wielkie, S t a s z ó w,
.
Wilczyce, Zawichosi.
Oddział Powiatowy Włoszczowski. Ogniska: I r z ę d z e, Kluczewsko.
Moskarzew, Secemin, Słupia, Szczekociny,
leszno, Krasocin (indywid. kol. Jędruszek
J6%el.)

o
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Reflektorem po sprawach ' służbowych.
I. Uchwały i rozporządzenia w sprawach szkolnych i nauczycielskich
wydane po 1 stycznia 1938 r. (układ treściowo-alfabetyczny.)
Awans automatyczny.
Ok61nikiem z dnia 5/ 11 1938 r· - Dz. Urzęd. Min. W. R. i O. P. Nr. 2.
poz. 40 - Ministerstwo W.R.iO.P. usta li/o, iż nauczyciele, którzy uzyskali
kwalifikacje zawodowe lub dodatkowe, ukończyli siudia wyższe, odzyska li
przez przywrócenie p rawa nabyte pop rzedn ią s łużbą lub przeszli do innego typu szkół awansu ją na zasadach określ onych dla nauczycieli mianowanych po 1 lutego 1934 a przy tym- jeśli przed dniem uzyśkania kwalifikacji zawodowych lub dodatkowych lub ukończen i a ' studiów wyższych
lub też otrzymania decyzji o przywróceniu poprzednich p raw, względnie
zal iczeniu czasu służby przed przerwę lub p rzejścia do szkół innego typu,
ukończyli ok reśloną ilość lat służby nauczycielskiej otrzymują uposaże
nie grupy wyższej od dnia pierwszego miesiąca następujęce~o po d niu
danego zda rzenia.
Budżet państwowy.

Ustalony ustawę z dnia 29/ 111 1938 r. (Dz. Ust. Rz. P. nr. poz. 161)
na rok budżetowy 1938/ 39. Ustaw ę tę obn iżon o z dniem 1 kwietnia 1938,
podatek specjalny (patrz również Dz. Urzęd. M in. W. RiO. P. Nr. 2.
poz. 45 z roku 1938)

"Celibat" nauczycielek.
W woje~ództwie śląskim został zniesiony z dniem 20 kwietnia 1938.
ustawą z dnia 9/ IV 1938. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 27, poz. 242 i Dz. Urzęd .
Min. W. R. i O. P. Nr. 5, poz. 116).
Dodatek na mieszkanie.
Z dniem 1 kwietnia 1938 wypłatę dodatku na mieszkanie dla nauczycieli, p racujących w gminach wiejskich, przejął Skarb Państwa na mocy
Ustawy z dnia 29/ 111 1938. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 21, poz. 172 i Oz; Urzęd.
Min. W. R. i O. P. Nr. 4, poz. 76). Szczegółowe informacje w tej sprawie
podane zosiały w .Głos i e Nauczycielskim" Nr. 13 z dnia 1O/ IV 1938 r . .
Dyscyplinarki.
Okólnikiem z dnia 17/ 11 1938 r. (Dz.Urzęd. Min. W. R. i O. P. Nr. 2,
poz. 32). Minister W. R. i O . P. wyjaśnił, - że w przypadkach udzielania
p'rzez Władze na piśmie wytknięcia \.ub zgar;'ienia z powodu niewłaściwości
w zachowaniu się oraz uchybień i niedbalstwa w wykonywaniu obow i ąZ
ków słu żbowych - nauczyciel nie ma odwołania do władz bezpośrednio
wyższych. To wyjaśnienie jest zgodne z postanowieniem art. 67 pragmatyki
nauczycielskiej.
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Bllle11ltura.
.
Ustawę z dnia 12/ 111 1938. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 17, poz. 125)
a) zmieniono dotychczasowe brzmienie art. II ,-!sfawy emerytalnej z dnia
z dnia II/XII 1923 r. w tym sensie, że doliczenie 10 lat z tytułu ufraty
95% zdolności do zarobkowania następuje z mocy samej ustawy tylko
w wypadku stwierdzenia związku przyc2!Yr1.owego między utratę tej
zdolności a służbę państWOWą.
b) przywrócono zaliczanie czasu służby zaborczej w .100% , a pracy zawod.owęj, uwzględnionej przęz Komisję Weryfikacyjną w stosunku za każ
dyrok służby w · Państwie Polskim jeden rok pracy zawodowej - od
1 lipca 1938 r.
c) ustanowiono specjalne opłaty dla otrzymujących zaopatrzenie emerytalne .wymierzone według zasad obowiązujących do 1 lutego 1934.
d) _ ograniczono przenoszenie na emeryturę nauczycieli z urzędu z powodu trwałej niezdolności do służby tylko do ' przypadków, gdy nauczyciel utracił conajrnniej 50% ogólnej zdolności do ·zarobkowania.
Fundusz Pracy.
Okólnikiem z dn. 30/1 1938 r. (Dz. Urzęd. Min. W. R. i O. P. Nr. 2,
poz. 39) Ministerstwo W. R. i O. P. wyjaśniło, że opłaty na F. P. n31eży
pobierać od dodatku mieszkaniowego i od wartości czynszowej mieszkań,
dostarczonych nauczycielom przez gminy i że opiaty te należy. potrącać z
uposażenia wypłacanego przez; Skarb Państwa.
Instytut Nauczycielski (Państwowy).
Warunki przyjęcia na studia w roku szkolnym 1938.'39 (Dz. Urzęd.
Min. W. R. i O. P. Nr. l, poz. 16 z r. 1938).
Insiytuty Sztuk Plastycznych (Państwowe)
Zostały ulworzone w Krakowie, we Lwowie i w Poznaniu zarządze
niami Ministra W. R. i O. P. z dnia 14/ 1V 1938. (Dz. Urzęd. Min. W. R.
i O. P. Nr. S, poz. poz.: 123 -128). Studia na tych Ins~ytutach mają trwać
5 ' lat.
K""atolicki Uniwersytet Luhelski
Nadano mu pełne prawa państwowych szkół akademickich Ustawą z
dnia 9/ IV 1938 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 28, poz. 242 i Dz. Urzęd. Min. W.
R. i O. P. Nr. s, poz. 115). Ma on obecnie prawo nadawania stopni nau- kowych magistra i doktora.
K,valifikacje zawodowe.
1)
Według rozporządzenia Ministra W. R. i O. P. z dn. 24 XII 1937 r.
(Dz. Urzęd. Min. W. R. i O. P. Nr. l, poz. 1 z r. 1938) kwalifikacjami zawodowymi do nauczania religii rzymsko katolickiej w szkołach powszechnych są świadectwa na nauczyciela szkół powszechnych lub gimnazjalne
świadectwo dojrzałości oraz świadectwa ukończenia kursów katechetycz-
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nych a do ustalenia wymagany jest egzamin praktyczny. Duchowny rzymposiada kwalifikacje do nauczania na podstawie świadectwa
ukończenia studiów teologicznych.
2) Ustawą z dnia 2ą/ IV 1938 r. (Dz. Urzęd. Min. W. R. i O. P. Nr. 5,
poz. 117) określono kwalifikacje zawodowe do nauczania w państwowych
pr,~emysłowych szkołach wyższych nie akademickich.
3) Kwalifikacje do nauczania techniki, reklamy, stenografii i pisania na
maszynach w szkołach zawodowych, zostały ustalone rozporzędzeniem Ministra W. R. i O. P. z dn ia 14/ IV 1938 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 37, poz. 312).
Liceum ogólnoktszałcące przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
Z dniem 1 lipca 1938 r. zostaje utworzone zarządzeniem Ministra W.
R. i O. P. z dnia 8/ IV 1938 r. (Dz. Urzęd. Min. W. R. i O. P., Nr. s, poz.
129). Jest to nowość w órganizacj i szkolnictwa ogó/nokszłałcęceg'o. Nadzór
pedagogiczny nad tym liceum będzi e sprawował rektor Uniwersytetu, który
podlegać będzie w tej mierze bezpośrednio Ministrowi W. R. i O. P. KuratoT Okręgu Szko ln~g o będzie miał tylko nadzór nad sprawami adminisko-,~atolitki

stracyjno-g~spodarczymi.

Medal za

długoletnią służbę

' Ustawą z dnia 8/ 1 1938 r. '(Dz. Ust.

Rz. P. Nr. 3, poz. 11) ustanowiono

wyżej

wymieniony Medal bręzowy za 10 lat służby, srebrny za 20 lat, a
za 30 lat służby państwowej polskiej.
Nazwy szkół
_
Minister W. R. i O . P. zarzęd:zeniem z dn. 9/ IV 1938 r. (Dz. Urzęd.
Min. ' W. R. O. P. Nr. 4, poz. 87), określił zasady ustalania brzmienia
nazw szkół.
Nauczyciele wyzncinia grecko-katolickiego i prawosłauinego
sę wolni od zajęć szkolnych w święta ' według kalendarza starego stylu
(Dz. Urzęd. Min. W. R. i O. P. Nr. 3, poz. 68 z roku 1938).
Obowiązek wojskowy
Ustawę z dn. 9: rV 1938 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr 25, poz. 220) ustanowiono nowe zasady i zakres powszechnego obowięzku wdjskowego.
Organizacja:
1) Szkolnictwa zawodowego (częściowa zmiana dotychczasowego rozporzędz enial Dz. Urzęd. Min. W. R. i O . P. Nr. 4 poz. 78.
2) Państwowego Seminarium dla Wychowawczyń przedszkoli - - Dz. Urzęd.
Min. W. R. i o. P. Nr. ,4, ,poz. 79.
3) Państwowego Zakładu obejmującego kilka szkół zawodowych (Dz. Urzęd ,
Min. W. R. i O . P. Nr. S, poz. 122).
4) Roku szkolnego 1938/39
a) w szkolnictwle średnim ogólnokszłałcęcym i zakładach kszłałcenia
kandydatów na l1E1uczyc;ieIH!z. l)rz1d: Mi.". Y(R: i OtP. Nr: 4, p. 97;
złoty
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w szkolnictwie p.owszechnym - Dz. Urzęd. Min. W. R. i O. P.
Nr. 4, poz. j 00.
c) w szkolnictwie zawodowym - Dz. Urzęd . Min. W. R. i O. P. Nr. 5,
poz. 139.
b)

Programy nauki
1) W trzyletnich liceach administracyjnych na wydziale
pocztowym
Dz. Urzęd. Min. W.R.iO.P. Nr.
2) na dwuletnich kursach gorseciarskich
~
3) n rocznyc h
"
kwiaciarsko-piórkarskich
4)
zabawkarstwa
n
n
"
"
5)
galanterii skórz.
n
"
"
"
6) n
modniarstwa
"
"
"
7)
ślusarstwa maszynowego
"
samochodowego, tokarstwa
maszynowego stolarstwa
modeJowego
8) w gimnazjach graficznych
stolarskich
9)
"
"
"
koronkarsko-hafciarskich
10)
11) w szkołach ogrodn iczych
"
dokształcających zawo12)
"
"
dowych dla ęlektryków
"
"
dokszfalC3jęcych ogólnozawodowych
13)
14) na dwuletnich kursach dokształcających
dla czeladników krawieckich
II

II

/I

II

II

II

II

1/

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

"

II

2, poz. 33' rok 1938
2
34
n
II

2
2
2
2

35
36

/f

"
"
37
"
"
38
"
"

"

\

89
4
5 " 131 n
5
132
"
"
5
133
5
134 n
II

II

"
.,

II

II

1/

II

5
5
5

" 135 "
136

"

" 137

II

1

"

"

II

/I

Przerwy w nauce w czasie trwania m70ZÓIV
Okólnikiem z dn. 25 11 1938 r. (Dz. Urzęd. Min. W. R. i O . P. Nr. 1
po. 10) Ministerstwo W.R.iO.P. ustaliło w jakich warunkach należy zarzę 
dzić przerwę w nauce w czasie trwania mrozów.
Regulaminy:
1) Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego - Krzyża (Dz. Urzęd. Min. W,. R.
i O. P. Nr. l, poz. 9).
2) Hufców szkolnych - (Dz. Urzęd. Min. W.R.iO.P. Nr. 2, poz. 30).
3) Przyjmowania uczen ie do państwowych seminariów dla wychowawczyń
przedszkoli (Dz. Urzęd. Min. W.R.iO.P. Nr. 4, poz. 88).
4) Przyjmowanie uczniów do państwówych liceów zawodowych (Dz. Urzęd.
Min. W.R.iO.P. Nr. 5, poz. 121).
Sale gimnastyczne i boiska szkolne
Wytyczne w zakresie wyposażen i a i urządzenia ich zosłały określóne
okólnikiem Min. W. R. i O. P. z dn. 30111 1938 r. (Dz. Urzęd. Min. W. R.
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i O. P. Nr. 4, poz. 95).
Stafuty
Biblioteki Narodowej im Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Dz~ Urzęd.
Min W.R.iO.P. Nr. 2, poz. 90).
2) Wyższych Kursów Ziemiańskich im. Jerzego Turnaua we lwowie (Dz.
Urzęd. Min. W.R.iO.P. Nr. 4, poz. 90.)
3) Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie (Dz. Urzęd. Min. W. R.
i O. P. Nr. 4, poz. 91, 92.)
Szkoły akademiCJzie
Jednolity tekst ustawy z dnia 15/111 1933 r. ogłoszony w Dz. Urzęd.
Min. W'.R.iO.P. Nr. 1, poz. 4.
Władze szkolne
1) Nowy podział okręgów szkolnych- na obwody szkolne został dokonany
rozp. Min. W.R.iO.P. z dnia 8/11 1938 r. z ważnościę od 1 kwietnia b.r.
(Dz. Urzęd. Min. W .R.iO.P. Nr. 2, poz. 26).
2) Organizacja wewnętrzna inspektoratów szkolnych została ustalona 'nowym zarzędzeniem Ministra W.R.iO.P. z dnia 8/111 1938 r. (Dz. Urzęd.
Min. W.R.iO.P. Nr. 3, poz. 58).
3) Roższerzenie kompetencji kuratorów okręgów szkolnych i inspektorów
szkolnych, kierowników i dyrektorów szkół państwowych i publicznych
w zakresie udzielania nauczycielom urlopów zosłało dokonane rozporządzeniem Ministra W. R. i O. P. z dnia 101111 1938 r. (Dz. Urzęd. Min.
W.R.iO.P. Nr. 3, poz. 62).
Ulgi w podatku dochodowym i specjalnym
1) Dla nabywców nowych pojazdów mechanic~nych i statków powietrznych
(samochody, motocykle, samoloty) ustawą z dnia 911V 1938 r. (Dz.
Ust. R. P. Nr. 26, poz. 224), zostały przyznane ulgi na okres czasu
od 1 stycznia 1938 r. do 31 grudnia 1939 r.
Tą samą ustawą rozszerzono ulgi z tytułu budowy nowych domów
również w zakresie podatku specjalnego począwszy od 1 stycznia 1939.
Zaliczki na ,uposażenia
mogę być przyznawane również nauczycielom kontraktownym o ile umowa
o pracę jest zawarta na czas nie określony (DL. Urzęd. Min. W. R. i O. P.
Nr. 1, poz. 6 i Nr. 4 poz. 99).
Zniżka godzin
Nauczycielowi prowadzącemu w szkole zajęcia z zakresu przysposobienia wojskowego młodzieży męskiej (w charakterze komendanta hufca
szkolnego) liczy się do wymiaru godzin nat;czi:mia po 3 godziny za każdą
klasę, w której prowadzi te zajęcia a w której przysposobienie wojskowe
jest przedmiotem obowiązkowym (Dz. Ur::ęd. Min. W. R. i O. P. Nr. 4,
poz. 77), a nauczycielce prowadzącej te zajęcia przysługuje zniżka po 2 godz.
lekcyjne tygodniowo na każdą klasę, w któryj prqwadzi ~ma te zajęcia. -.
1)
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, II. Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Administracyjnego w sprawach nauczycielskich za rok 1937.
D~datek na miesżkanie
1. ' Odwołani a od decyzji związków komunalnych, odmawiających nauczycielom szkół powszechnych praW3 do dodatków mieszkan iowych, podlegają rozpoznaniu wladz nadzorczych nad samorządem, nie zaś władz
oświatowych (Wyrok N.T.A z dn. 1211V 1937 r. I. rej. 8090'34 - Zbiór
Wyroków N. T. A. Nr. 1340 A z r. 1937).
2. Obowiązek gmin wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycie lom
szkół powszech '1 ych nie został uchylony rozporządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej o uposażeniu funkcjona ri uszów państwowych z 28:X
1933 r. Dz, Ust. poz. 663. (Wyrok N. T. A z dn. 12/IV 1937 r. I. rej.
'9343/34 - zbiór wyroków N. T. A Nr. 1345 A) Teza ta oczywiście
ma zastosowanie do okresów czasu przed przejęciem wypłaty dodatku
- ' na mieszkanie przez Skarb Państwa.
Emerytury
1. Jei~1i w sprawie o świadczenia uzależn i one' według prawa o ubezpieczeniu pracowników umysłowych (Dz. Ust. poz. 911 z r, t 927) od niezdo lności ubezpietzonego do wykonywania swego zawodu, zachodzi
sprzeczność między świadectwem lekarza zaufanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też lekarza urzędowego a świadectwem lekarza prywatnego,-instancja odwoławcza jest uprawiona do rozfrzyg nięcia sprzeczności według swobodnej oceny materiału dowodowego,
. (Wyrok N. T. A z dn. 25,'V 1937 r. I. rej. 541145 - zbiór wyroków
N. T. A Nr. 1377 A . z r. 1937).
2. Złożenie egzaminu dającego w b. zab6rze austriackim uprawnienia do
nauczania w liceach, ustanowionego rozporządzeniem z dn. 301V11I1897 r.
Nr. 220-Dz.P.P., nie może być uważane za zakończenie studiów wyższych
przepisanymi egzaminami, wymaganymi przepisem ust. 2 p. 3 art. 37
ustawy emerytalnej z dn. 11/XII 1923 r. (Wyrok N. T. A z dn. 11IVI
1937 r. I. rej. 839437 - Zbiór wy roków N.T.A. Nr. 1388 A. z r. 1937).
3) Odbywanie praktyki, chociażby nawet wymaganej do przyjęcia do
publicznego lub mającego prawo publiczności zakładu naukowego,
nie stwarza w myśl art. 28 rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24!XI 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych Dziennik Ustaw poz. 911 z roku 1927 - prawa do renty sierocej po
ukończeniu przez danę osobę osiemnastego roku życia. (Wyrok N.T.A
z dn. 25tVI 1936 r. I. rej. 3778/35 - zbiór wyroków N. T. A Nr.
1395 A z rakli' 1937.
4) Funkcjor.ariusze prowizoryczni (nauczyciele tymczasowi mianowani po
/ 1 stycznia 1927) nie podlegali przepisom art. 4, ust. z dn. 1a1/1 I 1932 r.
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Dz. Ust. poz. 239 z roku 1932, - a w szczególności nie byli obodo zgłaszania swoich praw emerytalnych, nabytych z tytułu
służby zaborczej, podlegającej zaiiczeniu do wysługi ,emerytalnej na
zasadzie art. 81 i 84 ustawy emerytalnej z dnia II/XII 1923 przed 1
stycznia 1934 r. (Wyrok N. T. A. z dn. 3/IX 1937 r. I. rej. 6962,'34 Zbi6r wyroków N. T. A. Nr. 1397 A. z r. 1937).
Według tej tezy niezgłoszenie służby zaborczej przez nauczyciela
tymczasowego przed 1 stycznia 1934 r. nie pozbawia go prawa zaliczenia czasu służby zaborczej do wysługi emerytalnej.
Żądanie osoby skazanej orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli na karę zwolnienia ze służby, wymienioną w p. 7 art. 37
pra'gmałyki nauczycielskiej - Dz. Ust. poz. 873 z roku 1932,- przedstawienia jej komisji lekarskiej celem ustalenia warunków, ' 'określo
nych w ust. 2, art. 9 ustawy emerytalnej z dn.II/XII 1923 r. nie- podlega uwzględnieniu wobec przepisu p. 7 art. 73 pragmatyki nauczycielskiej oraz ust. 3 art. 30 ustawy emerytalnej-(Wyrok N. T. A. z 'dn.
4/X 1937 I. rej. 2404/35 - Zbiór wyroków N. T- A, Nr. 1412 A. z roku 1937). Z tej tezy wynika, że nauczyciel skazany dyscyplinarnie na
karę zwolnienia ze służby z zachowaniem prar' do emerytury ma
prawo do emerytury tylko w przypadku ukończenia 15 lat służby bez
względu na to, czy utracił zdrowie czy nie.
Dyrektorowi szkoły powszechnej i szkoły wydziałowej na $Ięsku Cieszyńskim pobierającemu dodatek za kierownictwo tych szkół, przysłu
guje w myśl art. 18 ustawy emerytalnej z dn. 11 /XII 1923 r. Dz. Ust.
poz. 380 z roku 1931 - po przeniesieniu go w .stan spo'czynKu prawo
do dodatku także" za kierownictwo szkoły wydziałowej, niezależnie od
przyznania już dodatku za kierownictwo szkoły powszechnej (Wyrok
N.. T. A. z dn. 14.'IX 1927 r. I. rej. 590/33 - Zbiór wyroków N. T. A.
Nr. 1492 A. z ~oku 1937 r.) Teza ta ma znaczenie dla tych dyrektorów, którzy otrzymują emeryturę wymienionę w punktach, czyli na zasadach, obowiązujących do dnia ' 1 lutego 1934.
Postępowanie administracyine
Władza odwoławcza ma obowiązek odrzucenia odwalania spóźnionego
(Wyrok N. T. A. z dn. 19111 1937 r. I. rej. 8340/34 - zbiór wyroków
N. T. A Nr. 1309 A. z roku 1937).
wiązani

5.

6.

1.

Uposażenie

1.

2.

Prawo do zasiłku wyrównawczego, przyznanego z dniem ll11 1934 r.
ulega tylko zawieszeniu na czas otrzymywania dodatku funkcyjnego
(służbowego) przyznanego po 1/11 1934 r. (Wyrok N. T. A. z dn. 11 IX
1937 r. I. rej. 8149:34 - zbiór wyroków N. T- A. Nr. 1461 A. z r. 1937).
Nauczyciel, który uzyskał wydane na podstawie postanowień rozp.
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Ministra WyznłJń R.eligijnych i Oświecenja Publicznego z dn. 29il 1923 r.
Dz. Ust. poz. 255 z roku 1923 świadedwo egzaminu państwowego na
nauczyciela szkół średnich, winien być uważany za posiadającego studia wyższe, zakończone przepisanymi egzaminami w rozumieniu art. 43
ustawy uposażeniowej z dn. 9/X 1923 r. Dz. Ust. poz. 924 z roku 1923
(Wyrok N. T, A. z dn. 27/XI 1937 r. I, rej. 5322/34 - Zbiór wyroków
N. T. A- Nr. 7475 A). Teza ta ma obecnie znaczenia przy określaniu
wysokości dodatku na mies~kanie.
Zaliczenie czasu służby, spędzonej w charakterze siły pomocniczej
państwowych szkól akademickich (Ust. 2art. 99 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej o stos!lnku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i sił pomocniczych z dnia 24!1\ -'928 r. Dz. Ust. poz. 551
z roku 1933), następuje w razie bezpośredniego mianowania na stałe
już z mpcy samego prawa i winno być uwzględnione przy pierwszym
wymiarze uposażenia, dokonanym na żasadzie nominacji (Wyrok N.T.A.
z dn. 13/XII 19af r. I. rej. 5396135-zbiór wyroków N.T,A. Nr. 1481 A.
z roku 1937).
4. Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia funkcji kierownika szkoły, instruktora i t. p,) służy już od dnia powierzenia nauczycielowi odnośnych
czynności, a nie dopiero po upływie 2 miesięcy pełnienia obowiąz
ków. (Wyrok N. T. A. z dn. 13/XII 1937 r. I. rej. 5307/35 - zbiór wyroków N. T. A, Nr. 1482 A. z 1937 r.
5. Nauczycielowi, mianowanemu Inspektorem Szkolnym (podinspektorem)
w drodze konkursu (art. 51 pragmatyki nauczycielskiej), służy prawo do
kosztów przesiedienia( Wyrok N. T. A. z dn. 28/1 1938 r. I. rej. 792/36
- zbiór wyroków N. T. A. Nr. 1506 A. z roku 1938).
III. D;o d a t k i m i e sz k a n i o wedla nauczycielek - mężatek, żon
nauczycieli.

Wobec częstych nieporozumień w sprawie uzyskiwania dodatku mieszkaniowego dla nauczycielek - mężatek, żon nauczycieli - podajemy
wzory podań, które można wykorzystać w odpowiednich sytuacjach.
Wzór I - może być wykorzystany przez koleżankę, która już ma
wyrok NTA w sprawie otrzymywania dodatku mieszkaniówego.
(Uwaga. o ile wyroku N. T. A. nie ma - w podaniu należy opuścić
osłatnie zdanie.)
Wzór II-Odwołanie w sprawie nieprzyznania dodatku rnieszka·n iowego
od 1.IV. 1938 r. z powołaniem się na wydane już decyzje w tej sprawie.
Wzór III - odwołanie w sprawie nieprzyznania dodatku mieszkaniowego od l.łV. 1938 r. bez powołania się na wydane de~yzje.
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WzÓr

óo

KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO :...... ................................. .
nauczycielki publicznej
szkpły' "'pow~zechnej w .. ..... .......... .
PODANIE
Proszę o przyznanie mi ze Skarbu Państwa dodat ku na mieszkanie w wysokośc i
określonej dla samotnych począwszy od 1 kwietnia 1938 r.
Uzasad nienie.
.
.
Zajmując posadę etatowej nauczycielki publicznet szkply powszechnej w ....... ........ .
.... .. _ . ....._. mam prawo otrzymąć od gminy oddzielne bezpłatne mieszkanie służbowe na
_ zasadzie ustępu 3 art. 11 ustawy z dnia 17 lutego f 922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu
publicznych szkół powszechnych (Dz. U. R. P. Nr. 18 poz. 1'43) w brzmieniu rozporzę·
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudn ia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86. poz . .
662) względnie ot r zymywać ' dodatek na mieszkanie ze Skarbu Państwa na .podstawie ustawy z· dnia 29 marca 1938 r. o przejęciu przez Skarb Państwa wypłaty dodatku na
mieszkanie d la nauczyci ele li publicznych szkół powszechnych (Dz. U. R. P. Nr. 21' poz.
172) VI wysokości określonej rozporzędzeniem Rady Ministrów z unia 30 lipca 1924 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 69 poz. 673.)
.
Wobec tego, że gm ina nie dostarczyła mi przed wejściem . w życie wymienionej
wyżej ustawy z dn. 29 marca 1938 r. oddzielnego mieszkan'a w budynku szkolnym lub
w innym budynku · stanowiącym własność gminy, obowięze k wypłacania mi dodatku na
mieszkanie ciąży na Skarbie Państwa . Ta okoliczność, że miesżkam przy mężu, który
korzysta z , bezpłatnego mieszkania służbowego względnie otrzymuje dodatek na mieszkanie, nie może mieć ujemnego wpływu na moje uprawnienia w powyższym zakresie,
gdyż mieszkam przy mężu nie z tytułu własnej służby, lecz z tej racji, że jestem człon
kiem jego rodziny.
Nadmieniam, że N ajwyższy Trybunał Administracyjny wyrokiem z dn ........... ............
przesędzH już powyższę kwestię na moję korzyść.
/ Rej.
Data..............................................

(Podpis) .
Wzór /I

KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO ......................................... ..
nauczycie/ki publicznej szkoły
powszechnej w ....................... ......
ODWOŁANIE

Decyzją z dn ......................................... Nr......................... doręczon ę mi dn ia .................. .

lnspekto~ Szkoły w........................................odmownie załatwił prośbę mojii! do Kuratorium
Okręgu

Szkolnego....................... w sprawie przyznania mi dodałku na mieszkanie ze Skarbu Państwa począwszy od 1 kwietnia 1938 r. powoluji.;jc się ' na r.zek bmo prawomocne
decyzje w tej sprawie . .
Przeciwko powyższej decyzji wnoszę odwo/anie .z następujęcych powodów:
Zajmując posadę etatowej nauczycielki publicznej szkoły powszechnej mam pra-

http://sbc.wbp.kielce.pl/

29
wo otrzymywać dodatek na mieszkanie ze Skar bu Państwa poczęwszy od 1 kwietnia
b. r. ' na podstawie ustawy z dnia 29· marca 1938 r; o pr zejęciu przez Skarb Państwa
wypłaty dodatku na mieszkanie dla nauczy«;:ieli publicznych szkół powszechnych (Dz. U.
R. P. Nr. · 21: poz. 172) w wysokości określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30
lipca ' 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 6.9 poz. <'73), ponieważ nie zajmllję oddzielnego mieszkania dostarczonego .mi bezpłatnie przez gminę w budynku szkolnym lub innym budynku
stanowięcym własność gminy. Oko liczność, że męi: mój zaj muje bezpłatne mieszkanie
lub·· otrźymuje dodatek na mieszkanie z. tytułu własnej s łu żby, nie może mieć wpływu
. n~ m0je" ~ prawnienia, gdyż mieszkam przy mężu nie z tytułu mej służby, lecz z tej racji
że jestem członkiem jego rodziny.
Wprawdzie decyzję ~ z .dnia .......................Inspektorat Szkolry wstrzymał mi wypłatę
dodat ku na mieszkan ie z funduszów gminnych, a Kuratorium orzeczeniem z dn.
193 ..... Nr. ............... ję zalwiertłził0, to jednak decyzja ta nie może mieć wpływu na przyznante mi praw'a do dodatku na mieszkanie ze Skarbu Pa ństwa, albowiem w stosunku do
gminy mogłam zrzec s i ę swoich · uprawnień, a natomiast nie rezygnuję z tych uprawnień
w stosunku do Skarbu Państwa. Przy tym wówczas była inna podstawa p rawna otrzym ywania ' dodatku na mieszkanie. Wobec zmiany stanu prawnego decyzja wymieniona w
niniejszym ustępie nie może być żadni;] przeszkodę w przyznaniu mi dodatku na mieszkanie 'z e Skarbu · Pa ństwa.
W reszcie władzę właściwę do orzekania w niniejszej sprawie w pier wszej instancji
jest Kuratoriljm Okręgu Szkolnego, . ponieważ nie Inspektora t Szkolny lecz Kuratorium
asygnuje. naucz'y~ielom publ icznych szkó ł po ws zechnych uposażenie.
Wobec powyższego proszę o uchylenie wyżej wymienionej decyzji Inspektoratu
Szkolnego, jako niezgodnej z obow ię zujęcymi przepisam i p rawnymi i wydanej przez
przez władzę niewłaściwę.

Dn'i ą ........................................... .

(Podpis)
Wzór III

KU RATORiUM OKRĘGU SZKOLNEGO . ........................................ ..

(Imię i nazwisko)
nauczycielki publicznej szkoły
powszechnej w ......................... ..

ODWOŁANIE

Decyzję z dn ...................... N r........................ , którę otrzymałam dn ia ..................... ..
Inspektorat Szkolny w .......... ............................. odmownie załatwi! prośbę moj ę do Kuratorium
Okręgu Szkolnego ..................... vi sprawie przyznania mi dodatku na mieszkanie ze Skar-

bu Państwa poczęwszy od 1 kwietnia 1938 r.
Przeciwko powyższej decyzji wnoszę odwoła n i e z następujęcych powodów:
Jako nauczycielka publicznej szkoły powszechnej mam prawo otrzymywać dodatek
na mieszkan ie ze Skarbu Państwa poczęwszy od 1 kwietn!a b. r. na podstawie ustawy
z dnia 29 marca 1938 r. o przejęciu przez Skarb Państwa wypłaty dodatku na mieszka. nie dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych (Dz. U. R. P. Nr. 21 poz. 172) w
wysokości określonej rozporzqdzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 69 poz. 673), albowiem nie zaj mu j ę oddzielnego mieszkania sł użboweg o dostarc'zonęgo mi bezpłatnie p rzez gminę w budynku szkolnym lub innym budynku stanowję 
cym własność gminy.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

30

11

l"

O ~oliczność zaś, że męż mój zajmuje bezpłatne mieszkanie służbowe łub otrzymuje do~atek na mieszkanie, nie może mieć żadnego wpływ u na moje uprawnienia
w powyżsź"ym zakresie, gdyż mieszkam przy mężu nie z tytułu służby, lecz z tej racji,
że jestem członk i em jego rodziny.
Wreszcie władzę właściwę do orzekania w niniejszej sprawie w I Instancji jest Kuratorium Okręgu Szkolnego, pon i eważ nie Inspektorat Szkolny, lecz Kuratorium ' asygnuje
nauczycielom publicmych szkół powszechnych uposażen ie, to też podanili moje w tej
sprawie może być rozpatrzona w I"'stancji tylko przez Kuratorium.
Wobec powyszego proszę o uchylenie wyżej wymienionej decyzji Inspektoratu
Szkolnego, jako niezgodnej z obow i ęzu j ęcymi przepisami prawnymi
wydanej ·.przez
wł adzę niewłaściwę .

(Podpis)

Dnia .............. ........................ ...... .

Dodatek

służbowy

za

kierow..,ic.łwo szkoły

Najwyższy Trybunał

Administracyjny wyrokiem z dn. t3. XII. t937 r.
usta,lił, że nafuczycialom, pełniącym obowiązkI kierownika szkoły, należy
SIę dodatek służbowy od dnia powierzenia im kierownictwa szkoły.
Wobec tego ci nauczyciele, którzy dodatek taki otrzymywali dopiero
po upływie 2 miesięcy od daty powierzenia im obowiązków kierownika
szkoły - mogą wnieść podanie o przyznanie im dodatku za ten czas, za
ktÓry nie został lm wypłacony O ile Kuratorium odpowie odmownie, należy wr1i eść odwołanie w terminie t 4-dniowym do Ministerstwa W. R. i O. P.
ewentualnie następnie do N. T, A. za pośrednictwem Zarządu Głównego.
Chcąc ułatwić koLkoL załatwienia tej sprawy-podajemy wzór podania.
Do KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO KRAKOWSKIEGO
przez INSPEKTORAT SZKOLNY w ..................................................:................ .
Imię i nazwisko
nauczyciel publicznej szkoły
powszechnej ..... stopnia w... _.................. .

PODANIE
Na podstawie zarz~dzen ia Inspektoratu Szkolnego w ............................... .............. .
z dniem 1 wrześn i a 1937 r. objęłem funkcje p. o. kierownika publicznej szkoły
powszechnej III stopnia (ew. II stopnia) w ..... ............................ pow........................................ .
Funkcje te pełniłem do 30 maja b. r., t. j. do dnia udzielenia kierownikowi szkoły
p ............................................... urlopu.
Wobc tego proszę o przyznanie mi na podstawie § 40 rozporzędzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. nr. 102 poz. 781) dodatku służbowego
z racji pełnienia wyżej wymienionych obowięzków stużbowych poczęwszy od dnia 1
wrżeśnia 1937 r.
Nadmieniam, że Najwyższy Trybunał Administracyjny wyrokiem z dnia 13 grudnia
1937 r. L rej. 5307,35 - Zbiór wyroków N. T. A. nr. 1482 A z r. 1937/ ustalił tezę, że
dodatek służbowy w takich przypadkach przysługuje od dnia powierzenia danych

obowiqzk6w.

W ........................................,

dnia ....... ... .,.......;........... ;.;
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Ośrodki zainteresowań.
Korespondencyjny

Wyższy

Kurs Nauczycielski.

W dniach od 20 do 23 kwietnia 1938 r. przystąpiło do egzaminu
z grupy A przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Kielcach - 27
słuchaczy, którzy studiowali na W.K N. w Kielcach w ciągu roku 1937138,
biorą/i: udział W kursach letnim i zimowym oraz wykonujęc obowiązujące
prace.
Wyniki egzaminu były następujące: 1 słuchacz pomimo złożenia podania, nie zgłosił się wogóle do egzaminu, rezygnując z próby, 5 słucha
czy - nle dopuszczono do egzaminu ustnego, wobec niedostatecznych
ocen prac pisemnych, 2 słuchaczów - nie zdało egzaminu ustnego. Świa
dec;łwa zdania egzaminu z grupy A otrzymało 19, z czego ' dwoje z wyni:
~iem bardlO ~obrym. Wrażenia ogólne oraz opinie egzaminujących i pro-fesor-ów kursu wskazują, że praca słuchaczy była rzetelną i że wyniki 0 sięgnięte zachęcić mogę do dalszyc;h studiów.
_
ZarZąd Okręgu organizuje w czasie feryj letnich w miesiącu lipcu
nowę grupę słuchaczy W. K. N . Ponieważ istniały i, sądzimy, istnieję
tendencje zorganizowania W. K. N. w terenach dalszych od ośrodków
np. w Sandomierzu, Ostrowcu - Zarząd Okręgu postanowił uwzględnić
jeszcze tych kol. kol. którzy po terminie ogłoszonym - zwrócą się o przyjęcie na W. K. N. bowiem w myśl statutu W. K. N. może być organizowany tylko w siedzibach Okręgów.
Słuchacze grupy A po miesięcznym kurs ie wakacyjnym i tygodniowym
w czasie fe ryj zimowych w 1938139, po wykonaniu obowiązujących prac,
przystąpią w miesiącu kwietniu 1939 r. do egzaminu. Opłaty za korzystanie z W. K. N. wynoszą: wpisowe zł. 2, jednorazowo zł. 20 za kurs letni
przez 10 miesięcy po zł. 7.

Instytut

Wyższej

Kultury

Umysłowej

Z. N. P.

Nauczyciel, jako człowiek inteligentny, musi orientować się w cało
kształcie dotychczasowego dorobku cywilizacji współczesnej. Jeżeli chce
być świadomym współtwórcą polskiej rzeczywistości, winien zdobyć "ogólną
kulturę umysłOWą. W tym celu musi zdobyć wykształcenie ogólne na wyż
szym pozomie, musi zdobyć ogólny trening umysłowy, który umożliwi mu
wytworzenie sobie własnego światopoglądu lub przyjęc;ie obcego, lecz
należycie uzasadnionego. 'Tak wyposażony będzie mógł skutecznie przeciwstawić się fali prostactwa umysłowego i demagogii.
Zadania te spełnić m0że, studiująC na Instytucie Wyższej Kultury
Umysłowej Z. N. P. organizowanym jako kurs normalny (dla nauczycieli
z pobliża Warszawy) i kurs wakacyjny (dla nauczycieli z prowincji) - w
przeciągu lat trzech. Materiał programowy Instytutu ułożony jest w 6 dział
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łów: 1) podstawowe nauki

o

śWIecie " zewnętrznym, 2) kenkrełne nauki
przyrodnicze, 3) nauki psychologiczne, 4) nauki spełeczne, 5) nauki o cha-

rakterze normatywnym . (pedagogika i zagadnienia pracy umysłowej .oraz
i drogewskazy naczelne życia) 6) sztuka i literatura . .Słucha
czów .obewiązuje ząpeznanie się z całością programu, w myśl wskazówek
profesorów. Czesne za I rok studiów na wakacyjnym kursie wynosi zl. 32,
płatnych w .dwu ratach: zl . 25 do dnia zgłos;~tiia się na ku rs (2. VII) 1938),
zl. 7, - w dniu 1. XII. 1938. Kurs pierwszy odbędzie się w Warszawie
w czasie od 2 do 31 lipca 1938 r. Zapisy należy zgłaszać pod adresem
'vVydziału pedagogicznego Z. N. P. "Warszawa; Smulikowskiego 1, a pieniędze "wpłacać na konto czekowe P. K. O. 435 (Zwięzek Naucz. PoJsk.)
z zaznaczeniem celu wpłaty.
światepoglądy

Kurs kukiełkowy.

W sierpniu bieżęC::lgo roku odbędzie się w Warszawie' II kurs reży
sere"k i organizatorek teatrów kukiełkowych dla pewiatów: .olkuskiego,
miechowskiego, opoczyńskiego, pińczowskiego, stopnickiego, radomskiego
i zawierciańskiego. Zarząd Okręgu " przyjmuje zgroszenia koleianek, które,
w myśl wskazówek Okręgu, podejmę się pracy, "kukiełkarskiet "w swoich
miastach powiatowych. Z tego względu uczetniczkami obecnego k<ursu
mogę być koleżanki, zamieszkałe w powyżej wyliczony~h miastach powiatowych. Zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem Zarządów Od9ziałów Powiatowych do Zarządu Okręgu w Kielcach ul. Sie"nkiewicza 18.
Zarządy Powiatowe proszone sę o przedstawienie swych kandydatek "najpóźniej do dnia 1 sierpnia b.r. Koszty organizacji kursu poniesie Okręg,
przejazdy pokryję Oddziały Powiatowe, a ewentualne dopłaty do kosztów
wyżywienia (najwyżej po zł. 1.50 dziennie) poniosłyby same uczestniczki.
Za rzęd Okręgu .apeluje do koleżąnek z powyżej wymienionych powiatów
o przesy.łanie swych zgłoszeń bowiem praca kukiełkowa, poza wartościami
natury ogóino - wychowawczej, · otoczona będzie opiekę wladz.
Termin i miejsce kursu będę podane zgłoszonym kandydatkom.
Kurs ogródków szkolnych.

Staraniem Zarzędu Okręgu i przy życzliwym współudziale p. inż.
Anastazji Glińskiej, instruktorki ministerialnej, odbędzie się w sierpniu b. r.
w Warszawie kurs ogródków szkolnych. Uczestnicy, którzy już nadesłali
zgłes~enia swego udziału, zostanę powiadomieni o terminie, miejscu i pianie pracy. Ponieważ kurs prowadzić będzie p. inż. Glińska, która wyraziła
gotowość opracowcnia planu i praktycznego jego wykonania -=- fęrmin
kursu przesunięty został na drugę połewę sierpnia r. b. Doiychcza~ zgłosili
się uczestnicy 7 powiatów:
częstochowskiego,
iłżeckiego, kieleckiego,
pińczowskiego i włoszczowskiego.
Ponieważ nie przewiduje się w najbliższych dwulałac
nie podobnego kursu - Zarząd Okręgu prosi Oddziały
kol. kol. z innych powiatów o szybkie zgłaszanie kandyd
ganizacji kursu będ~ regulowane podobnie, ja~ koszty kur
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Nakładem

Wydawnictwa Polskiego R. Wegnera w Poznaniu

wyszło wspaniałe dzieło

Aleksandra Patkowskiego

GORY SWIĘTOKRZYSKIE

SANDOMIERSKIE -

o którym recenzję zamieścimy we wrześniu.
Ukazała się

w druku niewielka objętością, ale bardzo ciekawa, praca kol.
Stanisława Suchorowskiego, znanego zbieracza pieśni ludu Świętokrzyskiego.
Jest to widowisko obrzęd owę, oparte na materiałach zbieranych przez
cały prawie rok wśród ludu na przestrzeni
od Małogoszcza do Nowej Słupi p. t.

WESELE

•
SWIĘTOKRZYSKIE

Poszczególne odsłony, złożone jako całość z 12 cięści, wskrzeszają i chronią przed zapomnieniem zwyczaje i obrzędy ludu $więtokrzyskiego a dla
miłośników piękna obrzędów naszego regionu i źródeł poznania wielu
zwyczajów - stanowią prawdziwą ucztę.
Piękna

oprawa sceniczna, obfitość oryginalnych piosenek i melodyj, nadzwyczajne wprost wyczucie przez autora istoty rzeczy i umiejętne sharmonizowanie zwyczajów ludowych z odtworzeniem ich w druku - stanowią
o nieprzemijającej wartości pracy kol. Suchorowskiego.
Dla szkół, którym nie obce są sprawy polskiego folkloru, dla nauczycieli,
znawców wsi polskiej - te perły poezji, muzyki i tańców ludowych jakie
daje kol. Suchorowski w swej pracy, będą bodźcem
do ich urzeczywistniania i realizacji.
"Wesele $więtokrzyskie" jest "do końca" wysiłkiem kol. Suchorowskiego i
dlatego znajduje się w sprzedaży tylko u autora i w księgarniach kieleckich.
Nabywać je można u autora, wpłacająC przez P.K.O. Nr. 143738, na imię kol.
Stanisława Suchorowskiego w Kielcach-zł. 3,25 za egzemplarz wraz z nutami.
Zarząd Okręgu również bardzo chętnie pośredniczy
w nabyciu książki kol. Suchorowskiego.
Zarząd Okręgu rozpoczyna wydawanie biblioteki regionalnej
pracą kol. Sylwestra Kowalczewskiego

KIELCE

•

1

p. t.

OKOLICA

którą w początkach września roześle do wszystkich Ognisk w terenie.
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Z dniem 1 września 1938 roku, na skutek zmian w Statucie Z. N. P., nie
będzie doręczany członkom Z. N. P. bezpłatnie organ okręgowy. W ten
sposób przestanie wychodzić jako bezpłatny dodatek

GŁOS
przesyłany
Chcęc

KIELECKI

dotychczas każdemu członkowi ZNP z terenu kielecczyzny.

czasopismo okręgowe, jako wyraz opinii i
oraz członków ZNP, zwróciliśmy się w poprzednim
numerze z wezwaniem o nadsyłanie zgłoszeń prenumeraty załączonymi
wówczas "zamówieniami księgarskimi:"
jednak nadal

utrzymać

zainteresowań Okręgu

Iżby

organ okręgowy mógł istnieć i rozwijać się trzeba conajmntej tysięc
i to w terminie przed wrześniem, bowiem tylko w oparciu o prenumeratorów można ułożyć plan pracy i przystąpić do jego realizacji od
września, względnie października b. r. Dlatego to określiliśmy bardzo niską
prenumeratę złotych 4 rocznie, płatnę ratami półrocznymi za iD numerów miesięcznika

zgłoszeń

GŁOS
Kto

więc

KIELECKI

pragnie otrzymywać to czasopismo, zasilane
ciekawie redagowane.

artykułami

wybitnych

zwięzkowców,

Kto pragnie wiedzieć o rozlicznych przejawach życia społecznego i oświa
towego, o nowych torach pracy zwięzkowych. Kto chce mieć dobrego doradcę i być dokładnie poinformowany
wach służbowych i szkolnychn ie c h

z g ł o si
na

prenumeratę

załączonym

poprzednio

O

spra-

.zamówieniem

księgarskim"

GŁOS
W interesie własnym -

"'dałcłor

Henryk

i wydall/ca w imieniu

KIELECKI

nie zwlekaj! zamów prenumerafę natychmiast!

Zarządu Okręgu

KielecItiello Z,ltP. -

Jędrusik. Pnewodniczący Wydziału Ped~ogicznego.
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Druk. • Pows~echnQ',

Częstochowa, Katedralna

16.

