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KONKURS NA ODZNAKĉ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA
POLSKIEGO (1932 ROK)
Powszechnie odznakĊ deÞniuje siĊ jako znak graÞczny, który moĪe byü symbolem przynaleĪnoĞci do konkretnej grupy1. Nie inaczej jest z obecną odznaką
Związku Nauczycielstwa Polskiego. W tym roku (2017) przypada osiemdziesiąta
piąta rocznica rozpisania i rozstrzygniĊcia konkursu na odznakĊ Związku, która
obowiązuje do dnia dzisiejszego. Warto zatem przypomnieü, jak wyglądaáa jej
kreacja, jakie pojawiáy siĊ inne projekty, spoĞród których komisja konkursowa
wybraáa tĊ zwyciĊską, którą do dziĞ prezentują siĊ nauczyciele skupieni w strukturach ZNP. Jest to istotne choüby z tego wzglĊdu, Īe wiĊkszoĞü związkowców
noszących dumnie w klapach marynarek, Īakietów czy na ßagach odznakĊ
związkową nie zastanawia siĊ ani nad jej genezą, ani tym bardziej nad symboliką. A szkoda, bowiem warto znaü symboliczne przesáanie znaku, pod którym
skupia siĊ organizacja. To taka analogia jak do herbu paĔstwowego, którego genezĊ i symbolikĊ zna zdecydowana wiĊkszoĞü Polaków, czy do herbu swojego
miasta lub gminy, którego przekaz symboliczny równieĪ wiĊkszoĞci mieszkaĔców jest znany.
KoniecznoĞü kreacji nowej odznaki wynikáa z poáączenia dwóch organizacji
o podobnych zaáoĪeniach programowych – Związku Polskiego Nauczycielstwa
Szkóá Powszechnych oraz Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkóá
ĝrednich i powstania w roku 1930 Związku Nauczycielstwa Polskiego. Samo poáączenie miaáo miejsce dokáadnie 6 lipca 1930 roku. I choü niniejszy tekst nie jest
poĞwiĊcony dziejom Związku, warto w paru zadaniach przytoczyü kilka waĪnych wątków z okresu formowania siĊ organizacji aĪ do momentu zjednoczenia.

1

Zob. np. Sáownik jĊzyka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 570.
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Początki stowarzyszeĔ nauczycielskich na ziemiach polskich siĊgają poáowy XIX wieku. W roku 1848 powstaáo w Poznaniu Towarzystwo Pedagogiczne
Polskie, choü jego okres dziaáania byá niezwykle krótki. Bardziej aktywni – co
zrozumiaáe ze wzglĊdów na wiĊkszą swobodĊ – byli nauczyciele w Galicji. Tam
dziaáaáy miĊdzy innymi takie organizacje jak Towarzystwo Pedagogiczne we
Lwowie, Towarzystwo Nauczycieli Szkóá ĝrednich czy Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne we Lwowie2.
Na ziemiach polskich bĊdących pod zaborami pierwsze próby zrzeszania siĊ
nauczycieli podejmowano juĪ w latach osiemdziesiątych XIX wieku. De facto
udaáo siĊ to zrobiü w roku 1905, kiedy to powstaáy, niezaleĪnie od siebie, dwie
organizacje związkowe. Pierwszą z nich byáo Stowarzyszenia Nauczycielstwa
Polskiego, zawiązane 9 grudnia 1905 r. w Warszawie, a tworzyli je nauczyciele
szkóá Ğrednich oraz nauczyciele skupieni wokóá czasopisma „Przegląd Pedagogiczny”3.
NiemalĪe równolegle powstaáa inna organizacja, która przyjĊáa nazwĊ Polskiego Związku Nauczycielskiego. Skupiaá on przede wszystkim nauczycieli
szkóá elementarnych. Rozwój Związku byá bardzo dynamiczny. JuĪ w początkach
dziaáania powstaáo siedem sekcji zajmujących siĊ róĪnymi aspektami pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zainicjowano takĪe dziaáalnoĞü wydawniczą4.
W roku 1917 doszáo do poáączenia obu organizacji, przyjmując ogólną nazwĊ
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. W jego skáad nie weszáy jednak niektóre z oddziaáów terenowych, a takĪe nauczyciele szkóá elementarnych. Ci ostatni utworzyli wáasną organizacjĊ o nazwie Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich
Szkóá Początkowych5.
Ta ostatnia organizacja, juĪ w warunkach niepodlegáoĞciowych, poáączyáa
siĊ w roku 1919 ze Związkiem Nauczycieli Ludowych w Galicji i w ten sposób
doszáo do powstania Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkóá Powszechnych
(ZPNSP)6.
W roku 1919 zawiązaá siĊ teĪ związek skupiający nauczycieli szkóá Ğrednich,
który przyjąá nazwĊ Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskich Szkóá ĝrednich. Ideologicznie byá on daleki od Towarzystwa Nauczycieli Szkóá ĝrednich.
BliĪej mu w tym zakresie byáo do ZPNSP. Nic wiĊc dziwnego, Īe po jedenastu latach dziaáalnoĞci owych organizacji w roku 1930 doszáo do ich poáączenia. W ten
sposób powstaá Związek Nauczycielstwa Polskiego, który rok póĨniej skupiaá juĪ

2
F. Filipowicz, Narodziny ruchu, w: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905–1985,
red. B. GrzeĞ, Warszawa 1986, s. 29–55.
3
TamĪe, s. 77–81.
4
M. Szulkin, Polski Związek Nauczycielski (1906–1917), w: Szkice z dziejów Związku Nauczycielstwa
Polskiego, Warszawa 1939, s. 53–58.
5
F. Filipowicz, Narodziny…, s. 85.
6
M. Szulkin, Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkóá Powszechnych (1919–1930), w: Szkice z dziejów
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939, s. 91.
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ponad czterdzieĞci tysiĊcy czáonków, liczyá ponad tysiąc szeĞüset ognisk i prawie
sto siedemdziesiąt oddziaáów powiatowych7.
Nastąpiáa wówczas koniecznoĞü opracowania nowego wzoru odznaki związkowej. Konkurs na odznakĊ zostaá rozpisany na początku roku szkolnego 1932/33
i byá skierowany do wszystkich czáonków Związku. W regulaminie zaznaczono,
Īe projekty powinny nawiązywaü do dotychczas obowiązującej odznaki, ale zawarte w niej litery Z.N.P.S.P. naleĪaáo zastąpiü nowym skrótem: ZNP. Kolejnym
elementem regulaminu byáo nadesáanie prac w zamkniĊtych kopertach oznaczonych godáem. W kopercie z projektem miaáa znaleĨü siĊ druga koperta, równieĪ
zamkniĊta, w której naleĪaáo podaü swoje dane osobowe. Zarząd Gáówny zamierzaá nagrodziü najlepsze prace i przewidziaá dla pierwszej nagrody gratyÞkacjĊ
w wysokoĞci 50 zá, dla drugiej – 35 zá, a trzecia wyceniona zostaáa na 20 zá. RównoczeĞnie wszystkie prace projektowe przechodziáy na wáasnoĞü Związku. Czas
na przesáanie nie byá zbyt dáugi, bo wyznaczono termin do 20 listopada, a wiĊc
zaledwie dwa miesiące 8.

Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkóá
Powszechnych.

7
8

S. Michalski, Pierwszy okres dziaáalnoĞci, w: Związek Nauczycielstwa Polskiego…, s. 103–106.
Konkurs na odznakĊ związkową, „Gáos Nauczycielski” 1932, nr 4, s. 74.
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Trzeba nadmieniü, Īe dotychczasowa odznaka Związku Nauczycielstwa
Polskiego Szkóá Powszechnych miaáa ksztaát owalu o barwie báĊkitnej, na której
stylizowanym krojem liter zapisano: Z.N.P.S.P. W górnej, dolnej oraz po prawej
i lewej stronie owalu odchodziáy trójkąty w ksztaácie srebrnych páomieni.
W kolejnym numerze „Gáosu Nauczycielskiego” pojawiáa siĊ krótka informacja korygująca nieco jeden z warunków konkursu. Zapisano wówczas: Nadsyáane
projekty odznaki mogą takĪe nie odpowiadaü pod wzglĊdem ksztaátu i koloru dotychczasowej odznace Związku. Uchylając ten warunek, pragniemy daü moĪnoĞü
lepszego rozwiązania projektu 9.
Ta drobna, ale niezwykle istotna korekta regulaminu sprawiáa, Īe na konkurs
zaczĊáy napáywaü naprawdĊ interesujące projekty. Warto przybliĪyü kilka ciekawszych rozwiązaĔ, tym bardziej Īe zachowaáy siĊ one w Archiwum Zarządu Gáównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przeprowadzona kwerenda wskazaáa,
Īe zachowaáo siĊ ich ponad 300. Nie wszystkie znalazáy zainteresowanie i uznanie
komisji konkursowej, o czym Ğwiadczyü mogą nieotwarte koperty z danymi osobowymi i teleadresowymi autorów.
Jednym z ciekawszych projektów przedstawionych komisji konkursowej byá
ten autorstwa ZoÞi z Taszkiewiczów KuliĔskiej, nauczycielki trzyklasowej szkoáy powszechnej w Koáokolinie w powiecie rohatyĔskim (woj. stanisáawowskie).
Przedstawiaá on srebrnego oráa w czerwonym polu (w jednej wersji pole byáo
owalne i otoczone promieniami sáonecznymi, w drugiej przybraáo ksztaát obróconego rombu, obwiedzionego záotą obwódką, w naroĪnikach zaĞ zakoĔczone
czymĞ w rodzaju páomieni). Orzeá ten na piersiach umieszczoną miaá srebrną
tarczĊ herbową, a w jej górnym naroĪniku wyobraĪone byáo promieniste sáoĔce.
W dolnej czĊĞci tarczy umieszczono dodatkowo trzy záote maáe tarcze, uáoĪone
w rozstrój, a w kaĪdej z nich zawarto czerwoną stylizowaną literĊ, czyli skrót
nazwy Związku10.
Poza ciekawym projektem graÞcznym warte uwagi jest uzasadnienie napisane
przez autorkĊ tego wyobraĪenia, dla której kreacja odznaki związkowej miaáa wymiar bardzo emocjonalny. Pisaáa wówczas: Pracując nad projektem naszej odznaki miaáam na myĞli w pierwszym rzĊdzie wolną, miáą i drogą nam OjczyznĊ, której
ziemia jest obÞcie zlana krwią naszych braci, wiĊc uwaĪam za stosowne czerwony
kolor táa. Oráa biaáego uwaĪam za ducha, który zjednoczyá nas, bo wszak byliĞmy
pod trzema zaborami – i Związek nasz poáączyá siĊ ze Związkiem szkóá Ğrednich;
zaĞ mając na myĞli trzy Zabory umieĞciáam litery Z.P.N. na trzech páytkach. Natomiast za godáo nasze uwaĪam sáoĔce, jako najwiĊkszy i najbogatszy skarb Ğwiata
– i najszlachetniejsze rozrzucające swoje promienie w najdalszy i najmniejszy
kącik Ğwiata. Tak teĪ oĞwiatĊ uwaĪam za najwiĊkszy i najbogatszy skarb, rozrzucającą swoje jasne promienie nie tylko w najmniejszy i najdalszy kącik wolnej Oj-

9

Konkurs na odznakĊ związkową, „Gáos Nauczycielski” 1932, nr 5, s. 87.
Archiwum Zarządu Gáównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Projekty, sygn. 547
(dalej: AZGZNP).
10
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czyzny, ale i caáego Ğwiata. […] Pracowaáam w ImiĊ BoĪe, caáem sercem i duszą
z myĞlą dla dobra naszego Związku. W konkursie biorĊ udziaá nie dla otrzymania
nagrody, ale stajĊ do szeregu, jako Īoánierz gotowy na kaĪdy zew, by garĞcią swej
pracy dopeániü miary naszego plonu zbieranego przez nasz kochany Związek 11.
PodkreĞlaáa takĪe, Īe nie jest teĪ „wyszkoloną artystką”, ale przystąpiáa do
konkursu z potrzeby serca. Co wiĊcej, napisaáa takĪe utwór poetycki, zatytuáowany Do herbu naszego…, który zamieĞciáa w zaáączniku. Brzmiaá on nastĊpująco:
Przejasne sáoĔce to nasz herb / Nasz znak i orzeá biaáy / W sile rąk i w sile gáów
/ Duch Związku nie wygasáy. Niech rzuca jasne blaski sáoĔca / Po ziemi caáej od
koĔca – do koĔca / Z sercem gorące, z duszą oÞarną / W ciemne umysáy sieje záote
ziarno. Rozpalmy w rĊce narodu pochodniĊ / W zboĪnym swym trudzie Ğwiadomie i godnie / Pospieszmy braciom, jak oĪywcze rosy / I zrazu poĪywnych dajmy
peáne káosy. Krzepmy moc w dusze, miáoĞü káadĨmy w serce / By bratnia jednoĞü
nie znikáa w rozterce / W jednoĞci siáa – w rozpalonym ogniu ducha / W jasnoĞci
i sáoĔcu Ğwiatáo páonie wybucha. Niech prawdy sáowo báyĞnie wiedzy promieniami
/ I w krąg rozproszy wszystkie urocze cienie / A w lat pokoleĔ obszary / Wyáoni
siĊ z ducha bez miary. By w tonie oráa powstaá duch zwyciĊstwa / co nie wygasa,
a páonie / I w blasku swym tonie, / A wchodząc szlakiem swej drogi / W Polski
wskrzeszonej znów progi / W jednoĞci z okrzykiem do nas woáa: „ĝwiatáa!”. WiĊc
posiew Ğwiatáa, co z darów czerpany / Niech spáywa jasnoĞcią do záocistej czary /
ĩywi nas w sáoĔcu wolnoĞci i chwaáy / Ozáaca swym blaskiem triumfy i sáawy / By
w áasce BoĪej znajdując zapáatĊ / MogliĞmy krzewiü dobro i oĞwiatĊ 12.
Skoro pojawiá siĊ juĪ wątek oráa, to trzeba podkreĞliü, Īe motyw ten zostaá
wykorzystany w kilku jeszcze projektach, a wizerunek tego waĪnego dla narodu
polskiego ptaka wyobraĪany byá w sposób niezwykle róĪnorodny i urozmaicony. Dla przykáadu w projekcie nieznanego autora wzór odznaki nawiązywaá do
tej uĪywanej przed zjednoczeniem, jednakĪe w báĊkitnym owalu pojawiáo siĊ
konturowe wyobraĪenie sáoĔca z promieniami skierowanymi ku doáowi, w które
wpisany byá biaáy orzeá, wzorowany na ówczeĞnie obowiązującym wizerunku. Na
piersi oráa srebrzyá siĊ inicjaá nazwy Związku „ZNP” z literami nakáadającymi siĊ
na siebie13.
Ten sam autor przedstawiá podobny projekt, jednakĪe tym razem orzeá w stylu
staropolskim wypeániaá caáe owalne báĊkitne pole odznaki. Srebrne litery uáoĪone byáy obok siebie, przy czym miaáy one ukáad 2 1 3 – N Z P. Litera „Z” byáa
umieszczona na Ğrodku i byáa dwukrotnie wiĊksza od liter „N” i „P” poáoĪonych
odpowiednio po lewej i prawej stronie litery „Z”14.
Z kolei jeden z projektów zaproponowanych przez autora, który swoje prace
opatrzyá godáem „Artur”, przedstawiaá srebrnego oráa o doĞü geometrycznych

11

AZGZNP, Korespondencja, sygn. 548, List ZoÞi z Taszkiewiczów KuliĔskiej z 11 listopada 1932.
TamĪe.
13
AZGZNP, sygn. 547, opis na podstawie projektu.
14
TamĪe, opis na podstawie projektu.
12
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ksztaátach, który na skrzydáach miaá záoto-czerwone przepaski. Jego ogon obramowany byá lamówką w identycznych barwach, a na piersi widniaá czerwony
trójkąt obwiedziony záotym konturem. W takich samych barwach pojawiáy siĊ na
skrzydáach i piersi (pod wspomnianym trójkątem) litery ZNP. GáowĊ oráa zdobiáa
záota korona15.
Ciekawym kompozycyjnie projektem wykorzystującym motyw oráa byá ten,
w którym królewski ptak ukazany byá w pozycji wzbijającej siĊ do lotu, z gáową
w koronie pochyloną ku doáowi. W szponach trzymaá áaĔcuch, który przymocowany byá do przedmiotu przypominającego lampĊ; na górze tego przedmiotu
wyobraĪone byáy ogniste páomienie. KoĔcami skrzydeá podtrzymywaá od doáu tĊ
lampĊ, która na boku miaáa wypisane litery ZNP. Wedáug autora projektu orzeá
byá symbolem paĔstwa polskiego, páomieĔ symbolizowaá oĞwiatĊ, a áaĔcuch zwyciĊstwo16. Inny projekt tego samego autora nawiązywaá do poprzedniej koncepcji,
jednakĪe orzeá wyobraĪony byá z rozpostartymi skrzydáami. W szponach trzymaá
lampĊ z páomieniem, a litery Z N P rozmieszczone byáy nastĊpująco: „Z” na
lampie, „N” na lewym a „P” na prawym skrzydle17. Autorem obu projektów byáa
osoba, która swoje prace opatrzyáa godáem „Jaskóáka”.
Motyw oráa w swoich projektach wykorzystaá równieĪ autor, który kryá siĊ
pod godáem „LuĞ”. Jednak jego przedstawienie tego ptaka miaáo charakter karykaturalny. W pierwszym projekcie wieĔczyá on górną czĊĞü rombu, a jego skrzydáa wystawaáy poza obszar tej Þgury geometrycznej. W drugim z kolei wykorzystana zostaáa kwadratowa tarcza podzielona w pas na dwie poáowy – czerwoną
i biaáą. Na polu biaáym umieszczono napis ZNP, a orzeá zostaá postawiony na
polu czerwonym, górnym. Jego szpony opieraáy siĊ na linii podziaáu pola, a gáowa
i skrzydáa wystawaáy ponad tarczĊ18. Wizerunek oráa, jak juĪ wspomniano, byá
bardzo karykaturalny i moĪna Ğmiaáo stwierdziü, Īe wybór takiego wzoru odznaki
mógá naraziü Związek na kpinĊ ze strony przeciwników, których tej organizacji
nauczycielskiej nie brakowaáo w tamtym czasie.
Oráa wykorzystano równieĪ w innych projektach, z których kilka jest godnych uwagi. Jeden z nich zostaá opracowany przez autora ukrytego pod godáem
„Ogniskowiec I”. Odznaka przedstawia oráa piastowskiego, srebrnego, który
w szponach trzyma tarczĊ herbową Ğredniowieczną, poáoĪoną na piersiach. Od
doáu tarcza podtrzymywana jest przez koĔcówki skrzyĪowanych skrzydeá. Tarcza
barwy báĊkitnej z krzyĪującymi siĊ literami tworzącymi skrót nazwy Związku,
czyli ZNP. Z czego pierwsza litera jest wiĊksza od pozostaáych i poáoĪona centralnie na tarczy. Litery mają barwĊ srebrną19.

15

TamĪe.
TamĪe, opis na podstawie projektu.
17
TamĪe, opis na podstawie projektu.
18
TamĪe, opis na podstawie projektu.
19
TamĪe, opis na podstawie projektu.
16
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Bogaty kompozycyjnie byá projekt nieznanego autora, który wyobraĪaá záotego oráa trzymającego w szponach wieniec z liĞci dĊbowych. Wewnątrz tegoĪ
wieĔca na záotym polu umieszczono czarne, doĞü nieporadnie wykreĞlone litery ZNP. Za oráem, który równieĪ daleki byá od poprawnej stylizacji graÞcznej,
umieszczono dwie skrzyĪowane biaáo-czerwone chorągiewki20.
Za równie ciekawą naleĪy uznaü inną kreacjĊ z oráem jako jednym z godeá.
Niestety z dzisiejszej perspektywy czasowej trudno ustaliü jej autora, praca nie
jest podpisana ani opatrzona Īadnym godáem. Projekt jest jednak doĞü ciekawy.
Na podstawie w ksztaácie czerwonego prostokąta ze srebrnymi literami – skrótem
nazwy Związku posadowiony jest stylizowany srebrny orzeá w koronie. Po jego
obu stronach umieszczono dwa kaganki o czterech stylizowanych páomieniach
siĊgających górnej krawĊdzi skrzydeá oráa21. Projekt ten jest doĞü interesujący,
bowiem áączy w sobie kilka symboli, jak oráa – symbol paĔstwa i kaganek oĞwiaty
– symbol niesienia edukacji do najodleglejszych zakątków.
Kaganek oĞwiaty to symbol doĞü czĊsto wykorzystywany przez osoby projektujące odznakĊ związkową. Pojawiá siĊ on miĊdzy innymi w wykonanym
w oáówku projekcie nieznanego autora. Kaganek umieszczony jest w górnej czĊĞci projektowanej odznaki. Od páomienia odchodzą promienie, a pod nim zawarty
jest stylizowany inicjaá Związku22.
W jednym z projektów, których autor ukryá siĊ pod godáem „Kruk”, równieĪ
wykorzystano motyw kaganka. Autor umieĞciá go w dolnej czĊĞci krzyĪa kawalerskiego i dodaá odchodzące od niego promienie. Inicjaáy Związku umieszczone
byáy centralnie, od lewego do prawego ramienia krzyĪa23.
Kaganek pojawiá siĊ takĪe w projekcie wykonanym techniką oáówka. W odznace w ksztaácie kwadratu umieszczony zostaá w górnej czĊĞci, wypeániając tĊ
strefĊ jej pola. Stoi on na inicjaáach Związku24.
Nieznany jest autor innego projektu, w którym równieĪ wykorzystano kaganek oĞwiaty. OdznakĊ wyobraĪono w ksztaácie záotego koáa ze srebrną obwódką.
W górnej czĊĞci zawarty jest skrót nazwy Związku wyraĪony literami ZNP barwy
czarnej. PoniĪej widoczne są trzony czterech ksiąĪek barwy biaáej. Przed nimi
wyobraĪony jest czarny kaganek, z którego unosi siĊ biaáy páomieĔ25.
Poza kagankiem odwoáywano siĊ równieĪ do innego symbolu, jakim byáa
pochodnia. „Emka” tak opisaá(a) jeden ze swoich projektów, który graÞcznie byá
doĞü skromny, bowiem przedstawiaá pochodnie z umieszczonymi na páomieniach
literami ZNP: pochodnia i literki záote – páomieĔ srebrny 26.
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Motyw pochodni wykorzystaá w jednym ze swoich projektów „LuĞ”. W odznace w ksztaácie rombu, na polu podzielonym na cztery czerwono-biaáe pasy,
umieĞciá záotą pochodniĊ z czerwonym páomieniem, od której odchodziáo siedem
promieni. MiĊdzy promieniami zawarte zostaáy inicjaáy nazwy Związku, przy
czym „Z” i „P” byáy biaáe, poáoĪone na czerwonym pasie, a „N” czerwone, poáoĪone na biaáym pasie 27.
Symbol ten staá siĊ takĪe motywem dwóch projektów przedstawionych przez
„Ogniskowca I”. W pierwszym z nich srebrna pochodnia z páomieniem znalazáa
siĊ w biaáo-czerwonym polu odznaki. Oplataáa ją litera „Z”, na której „zawieszone” byáy litery „N” i „P”. Odznaka ma ksztaát rombu otoczonego stylizowaną
ramką z motywami roĞlinnymi28. Z kolei drugi projekt byá zgoáa odmienny. Miaá
ksztaát koáa wykonanego ze splecionego wieĔca laurowego. W jego dolnej podstawie znajdowaáa siĊ otwarta ksiĊga, a nad nią skrzyĪowane pochodnie, których
koĔce wychodziáy poza obrĊb koáa, podobnie jak gáowice z páomieniami, które
równieĪ znajdowaáy siĊ poza obrĊbem wieĔca. PomiĊdzy pochodniami umieszczono inicjaáy związku, zaczynając od góry, czyli tzw. „godziny dwunastej”29.
Pochodnia znalazáa siĊ takĪe w projekcie odznaki zaproponowanym przez
„Wuluta”. W tarczy herbowej umieszczone byáy litery tworzące skrót nazwy
Związku oraz wáaĞnie pochodnia. Sam autor opisaá ją nastĊpująco: Odznaka
srebrna. Táo liter emaliowane bordowe. Obwódka i litery srebrne. Na caáoĞü naáoĪona brązowa pochodnia 30.
W projektach zgáoszonych do konkursu przez „Znicza” wykorzystana zostaáa
równieĪ pochodnia. Autor przedstawiá ją na tle wschodzącego (zachodzącego?)
sáoĔca. Odznaka miaáa ksztaát rombu o zaokrąglonych wierzchoákach31.
SáoĔce pojawiáo siĊ w kilku projektach, ale jak wspomniano wczeĞniej, byáo
ono wykorzystywane doĞü czĊsto. Nieznany autor swoim projektem nawiązaá do
wczeĞniejszej odznaki Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkóá Powszechnych.
W báĊkitnym polu tarczy umieĞciá otwartą ksiĊgĊ, a za nią wyobraĪone zostaáo
sáoĔce o piĊciu promieniach. Na tym wyobraĪeniu poáoĪone zostaáy inicjaáy
Związku, ale nie są zbyt czytelne32.
„Dyletant” równieĪ wykorzystaá motyw sáoĔca w swoim projekcie odznaki.
Miaáa ona owalny ksztaát. W niebieskim polu wyobraĪony zostaá doĞü schematycznie i jak na owe czasy doĞü futurystycznie fragment sáoĔca w kolorze srebrnym. Na poprzecznym pasie barwy báĊkitnej umieszczono inicjaáy Związku 33.
SáoĔce staáo siĊ motywem przewodnim takĪe w innym projekcie „Dyletanta”.
Umieszczono je w prostokącie posadowionym na póákolu, na którym „wyryte”
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byáy litery ZNP 34. Trzeba dodaü, Īe pod godáem „Dyletant” skrywaá siĊ Stanisáaw
SkowroĔski, czáonek ogniska w Oszmianie. W sumie przedstawiá on do konkursu
piĊü prac 35.
Analizując poszczególne projekty, moĪna stwierdziü, Īe niezwykle rzadko
zdarzaáo siĊ, aby projektanci opisywali swoje rysunki pod wzglĊdem merytoryczny, ale takĪe pod wzglĊdem ostatecznego wykonania odznaki. Wyjątkiem
moĪe byü jeden z projektów autorstwa „Excelsiora”, który daá opis nastĊpującej
treĞci: Tarcza w Ğrodku powinna byü z czerwonej emalii (promyki takĪe) i symbolizuje sáoĔce wolnoĞci, wzglĊdnie promieniującą oĞwiatĊ, na tle której wybijają
siĊ inicjaáy: Z. N. P. Inicjaáy te powinny byü z biaáej emalii i pozostaáe pole biaáe
moĪe byü srebrne lub z biaáej emalii. […] moĪna obwódkĊ urozmaiciü w barwach
narodowych 36. Trzeba zauwaĪyü, Īe projekty te byáy niezwykle proste w swojej
kreacji. Odznaka miaáa jakby ksztaát rombu o wygiĊtych nieco krawĊdziach.
W centrum umieszczona byáa okrągáa, czerwona tarcza, od której odchodziáy promienie. Na tarczy poáoĪony byá napis ZNP. NaleĪy podkreĞliü, Īe autor zostawiá
pewną swobodĊ interpretacyjną odnoĞnie wykorzystanych przez siebie symboli.
SáoĔce mogáo byü albo symbolem wolnoĞci, albo promieniującą na spoáeczeĔstwo oĞwiatą.
Swój projekt, doĞü ciekawy graÞcznie, umotywowaá równieĪ autor, który kryá
siĊ za godáem „Ponad ĝnieg”. Przedstawiá on bardzo prosty, a zarazem ciekawy
pomysá, który opisywaá nastĊpująco: 1. Elementy skáadowe: inicjaáy Związku
i symboliczny „kaganiec oĞwiaty”. 2. Materiaá i barwa: metal biaáy; moĪe byü
– kaganiec z drzewcem barwy záotej lub tylko górna czĊĞü z páomieniem. 3. Wykonanie: litery oplatają ĪerdĨ kagaĔca lub są naĔ nadziane, albo teĪ tylko naáoĪone
po jednej stronie. Robota aĪurowa (bez táa i obramowania)37. I dalej motywowaá
swój wybór w ten sposób: Nie wstydĨmy siĊ symbolu swej funkcji, którą peánimy
w spoáeczeĔstwie i przed narodem nieĞmy oĞwiaty kaganiec. Nasza rola w spoáeczeĔstwie jest teĪ wybitnym znamieniem Związku, jest jego treĞcią Īywotną – dajmy wiĊc temu wyraz w oznace. 2. UáoĪenie inicjaáów Związku w formie nieprzerywanej linii nie zaciemnia treĞci liter, a jednoczeĞnie uzmysáawia wiĊĨ związkową
oraz nierozerwalnoĞü pojĊü: Związek (organizacja związkowa) [Z] – nauczyciel
(oĞwiata) [N] – Polska (paĔstwo) [P] 38.
Pod wzglĊdem graÞcznym projekt byá niezwykle ciekawy. Problematyczne
wydawaáo siĊ jego wykonanie, a ĞciĞlej rzecz ujmując jego uĪytkowanie. Jego
konstrukcja mogáa powodowaü odáamywanie siĊ poszczególnych, cienkich elementów. Tak wiĊc byá raczej niepraktyczny, choü – jak to wczeĞniej podkreĞlono
– ciekawy graÞcznie.

34

TamĪe, opis na podstawie projektu.
TamĪe, opis na podstawie projektu.
36
TamĪe, opis na podstawie projektu.
37
TamĪe, opis projektu i jego umotywowanie.
38
TamĪe, opis na podstawie projektu.
35

KONKURS NA ODZNAKĉ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO (1932 ROK)

131

Za równie interesujący graÞcznie naleĪy uznaü projekt wykonany przez autora
opatrzonego godáem „Bajka”. Czerwona, okrągáa odznaka byáa otoczona záoto-srebrno-záotym otokiem. W jej centrum uáoĪono w dwóch liniach inicjaá Z.N.P.,
który zostaá otoczony generalskim wĊĪykiem. Sam autor opisaá odznakĊ w nastĊpujący sposób: Kolor Īóáty = záoto lub metal je imitujący. Kolor biaáy, szary
i czerwony = emalia. Przytwierdzenie odznaki za pomocą koáka. […] WielkoĞü
naturalna, Ğrednia 2 cm 39.
Pojawiáo siĊ równieĪ kilka projektów, które w swej skomplikowanej graÞce
nie mogáy uchodziü za odznaki. Przypominaáy one bardziej ekslibris niĪ projekt
odznaki związkowej. Pierwszy z nich wykonany jest wáaĞnie taką techniką.
Przedstawia on u doáu rozwiniĊtą kartĊ papieru, na której zapisano hasáo: WIEDZA TO POTĉGA. Nad tą kartą widoczne jest promieniujące sáoĔce, otoczone
z dwóch stron stylizowanymi (jakby Ğwierkowymi) gaáązkami. W górnej czĊĞci
znajdują siĊ inicjaáy Związku40.
Do tego samego typu projektów naleĪaáoby zaliczyü ten przedstawiający niewiastĊ w stroju antycznym, leĪącą pod rozáoĪystym drzewem. Na kolanach ma
otwartą ksiĊgĊ, a w prawej trzyma pióro. U jej stóp wyobraĪone jest wschodzące
(lub zachodzące) sáoĔce. Za drzewem, a ĞciĞlej mówiąc z jego prawej strony
umieszczony zostaá inicjaá Związku41.
W duchu antycznym zostaá opracowany inny projekt. Zaproponowana odznaka ma ksztaát kwadratu. W jej prawym rogu znajduje siĊ tron, na którym zasiada
kobieta w antycznym stroju. GáowĊ ma zwróconą w prawą stronĊ i prawą rĊką
wskazuje záote sáoĔce, pod którym umieszczono inicjaáy ZNP. U podstawy tronu
widnieje napis WIEDZA, a na kolumnie stojącej obok tronu jego dalsza czĊĞü:
I NAUKA42.
Tylko w jednym projekcie odznaki pojawiáy siĊ káosy. Motyw ten wykorzystaá autor, który ukrywaá siĊ pod godáem „Siáa”. Miaáa ona ksztaát okrągáy, a jej
báĊkitne pole obwiedzione byáo srebrną obwódką ozdobioną záotymi kóáeczkami.
Centralnie uáoĪony byá warstwowo inicjaá Związku, przy czym litera „Z” byáa
poáoĪona najniĪej. Jej ksztaát zostaá dopasowany do ksztaátu odznaki, a niejako
zostaáa „zamkniĊta” w okrąg poprzez wkomponowane dwa záote káosy zboĪa 43.
RównieĪ tylko raz wykorzystano w projekcie motyw cegáy (muru). W jednym
z przedstawionych projektów odznaka przybraáa owalny ksztaát barwy niebieskiej. W górnej czĊĞci wyobraĪono inicjaá ZNP, a pod nim uáoĪono trzy cegáy
w dwóch rzĊdach, z czego w pierwszym dwie i w drugim jedną 44.
NajwiĊksza jednakĪe liczba projektów ograniczaáa siĊ do wykorzystania samego inicjaáu Związku – ZNP – w róĪnych konÞguracjach graÞcznych, ujĊtych
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w róĪne ksztaáty geometryczne. Projekt nieznanego autora wyobraĪaá na przykáad
splecione ze sobą litery ZNP barwy biaáej poáoĪone w czerwonym polu tarczy
herbowej stanowiącej pomieszanie dwóch stylów – wzoru z XIX wieku i wzoru
szwajcarskiego 45.
Ciekawy graÞcznie byá rysunek odznaki przestawiony przez „Sáoneczko I”.
Miaáa ona wygląd drabiny z dwoma szczeblami, pomiĊdzy którymi skosem
umieszczono jeszcze jedną belkĊ, tworząc w ten sposób literĊ „Z”. Lewa belka
w górnej swej czĊĞci byáa zaopatrzona w póáokrąg, tworząc tym samym literĊ „P”.
Natomiast litera „N” byáa jakby „dosztukowana” w dolnej czĊĞci prawej belki46.
Niektóre projekty byáy z kolei niezwykle proste w swej konstrukcji graÞcznej.
ChociaĪby projekt nieznanego autora, który widziaá odznakĊ związkową jako
czerwony kwadrat podzielony optycznie na dwa pola: prawe, w którym zawará
prostym krojem wypisane litery „N” i „Z” stojące na sobie, oraz lewe, w które takim samym krojem wypisana byáa litera „P”. W pierwszej wersji inicjaá Związku
miaá kolor biaáy, w drugiej záoty. Odznaki miaáy byü wykonane techniką emaliowania 47.
Podobne rozwiązanie zastosowaá „Bladeniko”. Jego odznaka równieĪ miaáa
ksztaát kwadratu, z tym Īe barwy niebieskiej, i postawiona byáa na naroĪniku.
Kwadrat otoczony byá podwójną srebrną obwódką (szerszą od zewnątrz i wĊĪszą
od wewnątrz). Po lewej stronie wypisane byáy leĪące na sobie litery „Z” i „N”, po
prawej stronie litera „P”48.
Projekt numer 5 autorstwa „Artura” wyobraĪaá odznakĊ w ksztaácie deltoidu. Miaáa ona barwĊ báĊkitną, a jej naroĪniki wykoĔczone byáy jakby srebrnymi
klejnotami przypominającymi romby. CaáoĞü otoczona byáa falbaniastą obwódką
barwy záotej. Tego samego koloru byá inicjaá Związku, którego litery nakáadaáy siĊ
na siebie. NajniĪej poáoĪona byáa litera „P”, najwyĪej „Z”. RóĪniáy siĊ one takĪe
wielkoĞcią i graÞcznie byáy stylizowane na pismo rĊczne49. Ten sam autor przedstawiá jeszcze kilka innych projektów, w których inicjaáy Związku, najczĊĞciej
barwy záotej, umieszczane byáy na przykáad w odznakach w ksztaácie trójkąta.
W projekcie oznaczonym numerem 3 trójkąt byá równoboczny barwy zielonej,
a w projekcie numer 4 – czerwony, odwrócony wierzchoákiem ku doáowi 50.
Autor opatrzony godáem „Tarcza” przedstawiá wizjĊ odznaki Związku w postaci tarczy herbowej kroju hiszpaĔskiego, a poniewaĪ byáa nieco wydáuĪona,
przypominaáa wzór z XIV wieku. Tarcza miaáa barwĊ czerwoną z biaáym, grubym
konturem. Caáą jej wysokoĞü zajmowaáa litera „P”, do której w górnej czĊĞci po
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ħródáo: „Gáos Nauczycielski” 1933, nr 27, s. 489

stronie prawej (heraldycznie patrząc 51) poáoĪona byáa litera „Z”, mniejsza od niej
o poáowĊ. Litera „N” poáoĪona byáa na „trzonie” litery „P” 52.
NajczĊĞciej autorzy umieszczali inicjaá Związku w odznakach, które swoim
ksztaátem przypominaáy romby. Inicjaá pisany byá czĊsto prostą czcionką, ale niekiedy teĪ tak mocno wystylizowaną, Īe stawaá siĊ nieczytelny. Nic wiĊc dziwnego,
Īe nie byáy te projekty brane pod uwagĊ. Po prostu brakowaáo im oryginalnoĞci.
Jak widaü, konkurs wzbudziá ogromne zainteresowanie wĞród czáonków
Związku Nauczycielstwa Polskiego, o czym Ğwiadczyü moĪe wspomniana juĪ
liczba ponad trzystu projektów. Posiedzenie rozstrzygające odbyáo siĊ 2 grudnia
1932 r., a w komisji konkursowej znaleĨli siĊ przedstawiciele prezydium Zarządu Gáównego oraz Zarządu Sekcji Nauczycieli Robót RĊcznych i Rysunku.
Okazaáo siĊ jednakĪe, Īe Īaden z projektów nie uzyskaá w oczach komisji takiej
oceny, aby przyznaü mu pierwszą nagrodĊ. Wobec powyĪszego przyznano dwie
drugie i dwie trzecie nagrody. I tak laureatami II nagrody zostali Kazimiera
Dobrowolska z Wilna (35 zá) i Jadwiga Broszkiewiczówna z Krakowa (równieĪ
35 zá). III nagrodĊ uzyskaáy prace przedstawione przez Jarosáawa Tyszkowskiego
z ĩywca-Zabáocia (20 zá) i Jadwigi Broszkiewiczówny (20 zá). Przyznano równieĪ
wyróĪnienia, które otrzymali: Michaá Zióákowski z Cheáma, Jadwiga Rajsówna
z Doábianki (pow. Grodno) i Ludwik KaczyĔski z Krotoszyna 53.

ZdjĊcie zwyciĊskiego projektu odznaki opublikowane na áamach „Gáosu Nauczycielskiego”.
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PoniewaĪ nie przyznano pierwszej nagrody, ostatecznego wyboru dokonano spoĞród tych projektów, które uzyskaáy drugie nagrody. Ostatecznie Zarząd
Gáówny na swój symbol wybraá projekt wykonany przez KazimierĊ Dobrowolską
z Wilna54. Projekt ten opisano w sposób nastĊpujący: nowa odznaka związkowa
wykonana jest ze srebra w ksztaácie tarczy. Rysunek symbolizuje charakter naszej
organizacji. WstĊga o barwach narodowych wskazuje na polskoĞü i patriotyzm
naszej grupy zawodowej, sáoĔce wraz z promieniami – symbolizuje zawód nasz,
litery okrĊgu – tworzą inicjaáy naszej organizacji 55. Na áamach „Gáosu Nauczycielskiego” informowano, Īe kaĪdy związkowiec moĪe nabyü odznakĊ za 2 zá.
Sądzono równieĪ, Īe odznaka ta spotka siĊ z Īyczliwym przyjĊciem przez czáonków Związku56.
Jak wspomniano na wstĊpie, w roku 2017 przypada 85. rocznica ustanowienia tego związkowego znaku. Warto byáo zatem przyjrzeü siĊ bliĪej temu
zagadnieniu. W powyĪszym opracowaniu opisano kilka ciekawszych projektów
zgáoszonych do konkursu. Nie sposób opisaü wszystkich, ale z analizy zebranego
i zachowanego materiaáu wynika, Īe nie ma takiej potrzeby. Nie wszystkie byáy
bowiem tak kreatywne, jak te opisane wyĪej. Osobnym zagadnieniem pozostają
dane osobowe wielu autorów. Jak wczeĞniej wspomniano, nie wszystkie koperty
z danymi osobowymi autorami zostaáy otwarte i zamkniĊte pozostają do dzisiaj.
A szkoda, bo byáaby to równieĪ kwestia przeanalizowania na przykáad, z jakich
stron Polski nadchodziáy projekty na konkurs ogáoszony przez „Gáos Nauczycielski”. Byü moĪe warto pomyĞleü i przygotowaü wystawĊ z tych projektów,
a moĪe takĪe umieĞciü je wszystkie w osobnym wydawnictwie, towarzyszącym
na przykáad wspomnianej wystawie. Na tĊ chwilĊ pozostaje publikacja na áamach
„Przeglądu Historyczno-OĞwiatowego”, który równieĪ ĞwiĊtuje swój jubileusz
– siedemdziesiĊciolecia istnienia.
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Contest on of the badge of the Polish Teaching Union
Summary
In 1930 the connection of two different techers’ associations took place. After
that there was one teachers’ organization which is called Polish Teachers’ Union
(ZNP). Because of the changes in Polish Teachers’ Union there was a great necessity of design the pattern of new badge for Polish Teachers’ Union. The contest
was announced in “Gáos Nauczycielski” and the results were published in 1932.
There were more than three hundred projects of the badges which were sent for
the contest. There was only one badge which was awarded. It was the art work
of Kaizmiera Doborwolska form Wilno. The badge which she designed is the
emblem of Polish Teachers’ Union form seventy-Þve years. The submitted article
is the analisis of the mentioned contest and it describes more interesting projects
which were sent to the judges of the contest from all over Poland. The projects
could be Þnd in the Archive of Polish Teachers’ Union Management.
Keywords: Polish Teaching Union, badge, competition, anniversary, projects.

