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KONKURS NA ODZNAK  ZWI ZKU NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO (1932 ROK)

Powszechnie odznak  deÞ niuje si  jako znak graÞ czny, który mo e by  sym-

bolem przynale no ci do konkretnej grupy1. Nie inaczej jest z obecn  odznak  

Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego. W tym roku (2017) przypada osiemdziesi ta 

pi ta rocznica rozpisania i rozstrzygni cia konkursu na odznak  Zwi zku, która 

obowi zuje do dnia dzisiejszego. Warto zatem przypomnie , jak wygl da a jej 

kreacja, jakie pojawi y si  inne projekty, spo ród których komisja konkursowa 

wybra a t  zwyci sk , któr  do dzi  prezentuj  si  nauczyciele skupieni w struk-

turach ZNP. Jest to istotne cho by z tego wzgl du, e wi kszo  zwi zkowców 

nosz cych dumnie w klapach marynarek, akietów czy na ß agach odznak  

zwi zkow  nie zastanawia si  ani nad jej genez , ani tym bardziej nad symbo-

lik . A szkoda, bowiem warto zna  symboliczne przes anie znaku, pod którym 

skupia si  organizacja. To taka analogia jak do herbu pa stwowego, którego ge-

nez  i symbolik  zna zdecydowana wi kszo  Polaków, czy do herbu swojego 

miasta lub gminy, którego przekaz symboliczny równie  wi kszo ci mieszka -

ców jest znany.

Konieczno  kreacji nowej odznaki wynik a z po czenia dwóch organizacji 

o podobnych za o eniach programowych – Zwi zku Polskiego Nauczycielstwa 

Szkó  Powszechnych oraz Zwi zku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkó  

rednich i powstania w roku 1930 Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego. Samo po-

czenie mia o miejsce dok adnie 6 lipca 1930 roku. I cho  niniejszy tekst nie jest 

po wi cony dziejom Zwi zku, warto w paru zadaniach przytoczy  kilka wa -

nych w tków z okresu formowania si  organizacji a  do momentu zjednoczenia.

1 Zob. np. S ownik j zyka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 570.
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Pocz tki stowarzysze  nauczycielskich na ziemiach polskich si gaj  po o-

wy XIX wieku. W roku 1848 powsta o w Poznaniu Towarzystwo Pedagogiczne 

Polskie, cho  jego okres dzia ania by  niezwykle krótki. Bardziej aktywni – co 

zrozumia e ze wzgl dów na wi ksz  swobod  – byli nauczyciele w Galicji. Tam 

dzia a y mi dzy innymi takie organizacje jak Towarzystwo Pedagogiczne we 

Lwowie, Towarzystwo Nauczycieli Szkó  rednich czy Polskie Towarzystwo 

Pedagogiczne we Lwowie2.

Na ziemiach polskich b d cych pod zaborami pierwsze próby zrzeszania si  

nauczycieli podejmowano ju  w latach osiemdziesi tych XIX wieku. De facto 

uda o si  to zrobi  w roku 1905, kiedy to powsta y, niezale nie od siebie, dwie 

organizacje zwi zkowe. Pierwsz  z nich by o Stowarzyszenia Nauczycielstwa 

Polskiego, zawi zane 9 grudnia 1905 r. w Warszawie, a tworzyli je nauczyciele 

szkó  rednich oraz nauczyciele skupieni wokó  czasopisma „Przegl d Pedago-

giczny”3.

Niemal e równolegle powsta a inna organizacja, która przyj a nazw  Pol-

skiego Zwi zku Nauczycielskiego. Skupia  on przede wszystkim nauczycieli 

szkó  elementarnych. Rozwój Zwi zku by  bardzo dynamiczny. Ju  w pocz tkach 

dzia ania powsta o siedem sekcji zajmuj cych si  ró nymi aspektami pracy dy-

daktycznej i wychowawczej. Zainicjowano tak e dzia alno  wydawnicz 4.

W roku 1917 dosz o do po czenia obu organizacji, przyjmuj c ogóln  nazw  

Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. W jego sk ad nie wesz y jednak nie-

które z oddzia ów terenowych, a tak e nauczyciele szkó  elementarnych. Ci ostat-

ni utworzyli w asn  organizacj  o nazwie Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich 

Szkó  Pocz tkowych5.

Ta ostatnia organizacja, ju  w warunkach niepodleg o ciowych, po czy a 

si  w roku 1919 ze Zwi zkiem Nauczycieli Ludowych w Galicji i w ten sposób 

dosz o do powstania Zwi zku Polskiego Nauczycielstwa Szkó  Powszechnych 

(ZPNSP)6.

W roku 1919 zawi za  si  te  zwi zek skupiaj cy nauczycieli szkó  rednich, 

który przyj  nazw  Zwi zek Zawodowy Nauczycielstwa Polskich Szkó  red-

nich. Ideologicznie by  on daleki od Towarzystwa Nauczycieli Szkó  rednich. 

Bli ej mu w tym zakresie by o do ZPNSP. Nic wi c dziwnego, e po jedenastu la-

tach dzia alno ci owych organizacji w roku 1930 dosz o do ich po czenia. W ten 

sposób powsta  Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego, który rok pó niej skupia  ju  

2 F. Filipowicz, Narodziny ruchu, w: Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905–1985, 

red. B. Grze , Warszawa 1986, s. 29–55.
3 Tam e, s. 77–81.
4 M. Szulkin, Polski Zwi zek Nauczycielski (1906–1917), w: Szkice z dziejów Zwi zku Nauczycielstwa 

Polskiego, Warszawa 1939, s. 53–58.
5 F. Filipowicz, Narodziny…, s. 85.
6 M. Szulkin, Zwi zek Polskiego Nauczycielstwa Szkó  Powszechnych (1919–1930), w: Szkice z dziejów 

Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939, s. 91.
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ponad czterdzie ci tysi cy cz onków, liczy  ponad tysi c sze set ognisk i prawie 

sto siedemdziesi t oddzia ów powiatowych7.

Nast pi a wówczas konieczno  opracowania nowego wzoru odznaki zwi z-

kowej. Konkurs na odznak  zosta  rozpisany na pocz tku roku szkolnego 1932/33 

i by  skierowany do wszystkich cz onków Zwi zku. W regulaminie zaznaczono, 

e projekty powinny nawi zywa  do dotychczas obowi zuj cej odznaki, ale za-

warte w niej litery Z.N.P.S.P. nale a o zast pi  nowym skrótem: ZNP. Kolejnym 

elementem regulaminu by o nades anie prac w zamkni tych kopertach oznaczo-

nych god em. W kopercie z projektem mia a znale  si  druga koperta, równie  

zamkni ta, w której nale a o poda  swoje dane osobowe. Zarz d G ówny zamie-

rza  nagrodzi  najlepsze prace i przewidzia  dla pierwszej nagrody gratyÞ kacj  

w wysoko ci 50 z , dla drugiej – 35 z , a trzecia wyceniona zosta a na 20 z . Rów-

nocze nie wszystkie prace projektowe przechodzi y na w asno  Zwi zku. Czas 

na przes anie nie by  zbyt d ugi, bo wyznaczono termin do 20 listopada, a wi c 

zaledwie dwa miesi ce 8.
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Odznaka Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego Szkó

Powszechnych.

7 S. Michalski, Pierwszy okres dzia alno ci, w: Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego…, s. 103–106.
8 Konkurs na odznak  zwi zkow , „G os Nauczycielski” 1932, nr 4, s. 74.
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Trzeba nadmieni , e dotychczasowa odznaka Zwi zku Nauczycielstwa 

Polskiego Szkó  Powszechnych mia a kszta t owalu o barwie b kitnej, na której 

stylizowanym krojem liter zapisano: Z.N.P.S.P. W górnej, dolnej oraz po prawej 

i lewej stronie owalu odchodzi y trójk ty w kszta cie srebrnych p omieni. 

W kolejnym numerze „G osu Nauczycielskiego” pojawi a si  krótka informa-

cja koryguj ca nieco jeden z warunków konkursu. Zapisano wówczas: Nadsy ane 

projekty odznaki mog  tak e nie odpowiada  pod wzgl dem kszta tu i koloru do-

tychczasowej odznace Zwi zku. Uchylaj c ten warunek, pragniemy da  mo no  

lepszego rozwi zania projektu 9.

Ta drobna, ale niezwykle istotna korekta regulaminu sprawi a, e na konkurs 

zacz y nap ywa  naprawd  interesuj ce projekty. Warto przybli y  kilka ciekaw-

szych rozwi za , tym bardziej e zachowa y si  one w Archiwum Zarz du G ów-

nego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego. Przeprowadzona kwerenda wskaza a, 

e zachowa o si  ich ponad 300. Nie wszystkie znalaz y zainteresowanie i uznanie 

komisji konkursowej, o czym wiadczy  mog  nieotwarte koperty z danymi oso-

bowymi i teleadresowymi autorów.

Jednym z ciekawszych projektów przedstawionych komisji konkursowej by  

ten autorstwa ZoÞ i z Taszkiewiczów Kuli skiej, nauczycielki trzyklasowej szko-

y powszechnej w Ko okolinie w powiecie rohaty skim (woj. stanis awowskie). 

Przedstawia  on srebrnego or a w czerwonym polu (w jednej wersji pole by o 

owalne i otoczone promieniami s onecznymi, w drugiej przybra o kszta t obró-

conego rombu, obwiedzionego z ot  obwódk , w naro nikach za  zako czone 

czym  w rodzaju p omieni). Orze  ten na piersiach umieszczon  mia  srebrn  

tarcz  herbow , a w jej górnym naro niku wyobra one by o promieniste s o ce. 

W dolnej cz ci tarczy umieszczono dodatkowo trzy z ote ma e tarcze, u o one 

w rozstrój, a w ka dej z nich zawarto czerwon  stylizowan  liter , czyli skrót 

nazwy Zwi zku10.

Poza ciekawym projektem graÞ cznym warte uwagi jest uzasadnienie napisane 

przez autork  tego wyobra enia, dla której kreacja odznaki zwi zkowej mia a wy-

miar bardzo emocjonalny. Pisa a wówczas: Pracuj c nad projektem naszej odzna-

ki mia am na my li w pierwszym rz dzie woln , mi  i drog  nam Ojczyzn , której 

ziemia jest obÞ cie zlana krwi  naszych braci, wi c uwa am za stosowne czerwony 

kolor t a. Or a bia ego uwa am za ducha, który zjednoczy  nas, bo wszak byli my 

pod trzema zaborami – i Zwi zek nasz po czy  si  ze Zwi zkiem szkó  rednich; 

za  maj c na my li trzy Zabory umie ci am litery Z.P.N. na trzech p ytkach. Nato-

miast za god o nasze uwa am s o ce, jako najwi kszy i najbogatszy skarb wiata 

– i najszlachetniejsze rozrzucaj ce swoje promienie w najdalszy i najmniejszy 

k cik wiata. Tak te  o wiat  uwa am za najwi kszy i najbogatszy skarb, rozrzu-

caj c  swoje jasne promienie nie tylko w najmniejszy i najdalszy k cik wolnej Oj-

9 Konkurs na odznak  zwi zkow , „G os Nauczycielski” 1932, nr 5, s. 87.
10 Archiwum Zarz du G ównego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Projekty, sygn. 547 

(dalej: AZGZNP).
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czyzny, ale i ca ego wiata. […] Pracowa am w Imi  Bo e, ca em sercem i dusz  

z my l  dla dobra naszego Zwi zku. W konkursie bior  udzia  nie dla otrzymania 

nagrody, ale staj  do szeregu, jako o nierz gotowy na ka dy zew, by gar ci  swej 

pracy dope ni  miary naszego plonu zbieranego przez nasz kochany Zwi zek 11.

Podkre la a tak e, e nie jest te  „wyszkolon  artystk ”, ale przyst pi a do 

konkursu z potrzeby serca. Co wi cej, napisa a tak e utwór poetycki, zatytu owa-

ny Do herbu naszego…, który zamie ci a w za czniku. Brzmia  on nast puj co: 

Przejasne s o ce to nasz herb / Nasz znak i orze  bia y / W sile r k i w sile g ów 

/ Duch Zwi zku nie wygas y. Niech rzuca jasne blaski s o ca / Po ziemi ca ej od 

ko ca – do ko ca / Z sercem gor ce, z dusz  oÞ arn  / W ciemne umys y sieje z ote 

ziarno. Rozpalmy w r ce narodu pochodni  / W zbo nym swym trudzie wiado-

mie i godnie / Pospieszmy braciom, jak o ywcze rosy / I zrazu po ywnych dajmy 

pe ne k osy. Krzepmy moc w dusze, mi o  k ad my w serce / By bratnia jedno  

nie znik a w rozterce / W jedno ci si a – w rozpalonym ogniu ducha / W jasno ci 

i s o cu wiat o p onie wybucha. Niech prawdy s owo b y nie wiedzy promieniami 

/ I w kr g rozproszy wszystkie urocze cienie / A w lat pokole  obszary / Wy oni 

si  z ducha bez miary. By w tonie or a powsta  duch zwyci stwa / co nie wygasa, 

a p onie / I w blasku swym tonie, / A wchodz c szlakiem swej drogi / W Polski 

wskrzeszonej znów progi / W jedno ci z okrzykiem do nas wo a: „ wiat a!”. Wi c 

posiew wiat a, co z darów czerpany / Niech sp ywa jasno ci  do z ocistej czary / 

ywi nas w s o cu wolno ci i chwa y / Oz aca swym blaskiem triumfy i s awy / By 

w asce Bo ej znajduj c zap at  / Mogli my krzewi  dobro i o wiat  12.

Skoro pojawi  si  ju  w tek or a, to trzeba podkre li , e motyw ten zosta  

wykorzystany w kilku jeszcze projektach, a wizerunek tego wa nego dla narodu 

polskiego ptaka wyobra any by  w sposób niezwykle ró norodny i urozmaico-

ny. Dla przyk adu w projekcie nieznanego autora wzór odznaki nawi zywa  do 

tej u ywanej przed zjednoczeniem, jednak e w b kitnym owalu pojawi o si  

konturowe wyobra enie s o ca z promieniami skierowanymi ku do owi, w które 

wpisany by  bia y orze , wzorowany na ówcze nie obowi zuj cym wizerunku. Na 

piersi or a srebrzy  si  inicja  nazwy Zwi zku „ZNP” z literami nak adaj cymi si  

na siebie13.

Ten sam autor przedstawi  podobny projekt, jednak e tym razem orze  w stylu 

staropolskim wype nia  ca e owalne b kitne pole odznaki. Srebrne litery u o o-

ne by y obok siebie, przy czym mia y one uk ad 2 1 3 – N Z P. Litera „Z” by a 

umieszczona na rodku i by a dwukrotnie wi ksza od liter „N” i „P” po o onych 

odpowiednio po lewej i prawej stronie litery „Z”14.

Z kolei jeden z projektów zaproponowanych przez autora, który swoje prace 

opatrzy  god em „Artur”, przedstawia  srebrnego or a o do  geometrycznych 

11 AZGZNP, Korespondencja, sygn. 548, List ZoÞ i z Taszkiewiczów Kuli skiej z 11 listopada 1932.
12 Tam e.
13 AZGZNP, sygn. 547, opis na podstawie projektu.
14 Tam e, opis na podstawie projektu.
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kszta tach, który na skrzyd ach mia  z oto-czerwone przepaski. Jego ogon ob-

ramowany by  lamówk  w identycznych barwach, a na piersi widnia  czerwony 

trójk t obwiedziony z otym konturem. W takich samych barwach pojawi y si  na 

skrzyd ach i piersi (pod wspomnianym trójk tem) litery ZNP. G ow  or a zdobi a 

z ota korona15.

Ciekawym kompozycyjnie projektem wykorzystuj cym motyw or a by  ten, 

w którym królewski ptak ukazany by  w pozycji wzbijaj cej si  do lotu, z g ow  

w koronie pochylon  ku do owi. W szponach trzyma  a cuch, który przymo-

cowany by  do przedmiotu przypominaj cego lamp ; na górze tego przedmiotu 

wyobra one by y ogniste p omienie. Ko cami skrzyde  podtrzymywa  od do u t  

lamp , która na boku mia a wypisane litery ZNP. Wed ug autora projektu orze  

by  symbolem pa stwa polskiego, p omie  symbolizowa  o wiat , a a cuch zwy-

ci stwo16. Inny projekt tego samego autora nawi zywa  do poprzedniej koncepcji, 

jednak e orze  wyobra ony by  z rozpostartymi skrzyd ami. W szponach trzyma  

lamp  z p omieniem, a litery Z N P rozmieszczone by y nast puj co: „Z” na 

lampie, „N” na lewym a „P” na prawym skrzydle17. Autorem obu projektów by a 

osoba, która swoje prace opatrzy a god em „Jaskó ka”.

Motyw or a w swoich projektach wykorzysta  równie  autor, który kry  si  

pod god em „Lu ”. Jednak jego przedstawienie tego ptaka mia o charakter kary-

katuralny. W pierwszym projekcie wie czy  on górn  cz  rombu, a jego skrzy-

d a wystawa y poza obszar tej Þ gury geometrycznej. W drugim z kolei wykorzy-

stana zosta a kwadratowa tarcza podzielona w pas na dwie po owy – czerwon  

i bia . Na polu bia ym umieszczono napis ZNP, a orze  zosta  postawiony na 

polu czerwonym, górnym. Jego szpony opiera y si  na linii podzia u pola, a g owa 

i skrzyd a wystawa y ponad tarcz 18. Wizerunek or a, jak ju  wspomniano, by  

bardzo karykaturalny i mo na mia o stwierdzi , e wybór takiego wzoru odznaki 

móg  narazi  Zwi zek na kpin  ze strony przeciwników, których tej organizacji 

nauczycielskiej nie brakowa o w tamtym czasie.

Or a wykorzystano równie  w innych projektach, z których kilka jest god-

nych uwagi. Jeden z nich zosta  opracowany przez autora ukrytego pod god em 

„Ogniskowiec I”. Odznaka przedstawia or a piastowskiego, srebrnego, który 

w szponach trzyma tarcz  herbow  redniowieczn , po o on  na piersiach. Od 

do u tarcza podtrzymywana jest przez ko cówki skrzy owanych skrzyde . Tarcza 

barwy b kitnej z krzy uj cymi si  literami tworz cymi skrót nazwy Zwi zku, 

czyli ZNP. Z czego pierwsza litera jest wi ksza od pozosta ych i po o ona cen-

tralnie na tarczy. Litery maj  barw  srebrn 19.

15 Tam e.
16 Tam e, opis na podstawie projektu.
17 Tam e, opis na podstawie projektu.
18 Tam e, opis na podstawie projektu.
19 Tam e, opis na podstawie projektu.
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Bogaty kompozycyjnie by  projekt nieznanego autora, który wyobra a  z o-

tego or a trzymaj cego w szponach wieniec z li ci d bowych. Wewn trz tego  

wie ca na z otym polu umieszczono czarne, do  nieporadnie wykre lone lite-

ry ZNP. Za or em, który równie  daleki by  od poprawnej stylizacji graÞ cznej, 

umieszczono dwie skrzy owane bia o-czerwone chor giewki20.

Za równie ciekaw  nale y uzna  inn  kreacj  z or em jako jednym z gode . 

Niestety z dzisiejszej perspektywy czasowej trudno ustali  jej autora, praca nie 

jest podpisana ani opatrzona adnym god em. Projekt jest jednak do  ciekawy. 

Na podstawie w kszta cie czerwonego prostok ta ze srebrnymi literami – skrótem 

nazwy Zwi zku posadowiony jest stylizowany srebrny orze  w koronie. Po jego 

obu stronach umieszczono dwa kaganki o czterech stylizowanych p omieniach 

si gaj cych górnej kraw dzi skrzyde  or a21. Projekt ten jest do  interesuj cy, 

bowiem czy w sobie kilka symboli, jak or a – symbol pa stwa i kaganek o wiaty 

– symbol niesienia edukacji do najodleglejszych zak tków.

Kaganek o wiaty to symbol do  cz sto wykorzystywany przez osoby pro-

jektuj ce odznak  zwi zkow . Pojawi  si  on mi dzy innymi w wykonanym 

w o ówku projekcie nieznanego autora. Kaganek umieszczony jest w górnej cz -

ci projektowanej odznaki. Od p omienia odchodz  promienie, a pod nim zawarty 

jest stylizowany inicja  Zwi zku22.

W jednym z projektów, których autor ukry  si  pod god em „Kruk”, równie  

wykorzystano motyw kaganka. Autor umie ci  go w dolnej cz ci krzy a kawa-

lerskiego i doda  odchodz ce od niego promienie. Inicja y Zwi zku umieszczone 

by y centralnie, od lewego do prawego ramienia krzy a23.

Kaganek pojawi  si  tak e w projekcie wykonanym technik  o ówka. W od-

znace w kszta cie kwadratu umieszczony zosta  w górnej cz ci, wype niaj c t  

stref  jej pola. Stoi on na inicja ach Zwi zku24.

Nieznany jest autor innego projektu, w którym równie  wykorzystano kaga-

nek o wiaty. Odznak  wyobra ono w kszta cie z otego ko a ze srebrn  obwódk . 

W górnej cz ci zawarty jest skrót nazwy Zwi zku wyra ony literami ZNP barwy 

czarnej. Poni ej widoczne s  trzony czterech ksi ek barwy bia ej. Przed nimi 

wyobra ony jest czarny kaganek, z którego unosi si  bia y p omie 25.

Poza kagankiem odwo ywano si  równie  do innego symbolu, jakim by a 

pochodnia. „Emka” tak opisa (a) jeden ze swoich projektów, który graÞ cznie by  

do  skromny, bowiem przedstawia  pochodnie z umieszczonymi na p omieniach 

literami ZNP: pochodnia i literki z ote – p omie  srebrny 26.

20 Tam e, opis na podstawie projektu.
21 Tam e, opis na podstawie projektu.
22 Tam e, opis na podstawie projektu.
23 Tam e, opis na podstawie projektu.
24 Tam e, opis na podstawie projektu.
25 Tam e, opis na podstawie projektu.
26 Tam e, opis na podstawie projektu.
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Motyw pochodni wykorzysta  w jednym ze swoich projektów „Lu ”. W od-

znace w kszta cie rombu, na polu podzielonym na cztery czerwono-bia e pasy, 

umie ci  z ot  pochodni  z czerwonym p omieniem, od której odchodzi o siedem 

promieni. Mi dzy promieniami zawarte zosta y inicja y nazwy Zwi zku, przy 

czym „Z” i „P” by y bia e, po o one na czerwonym pasie, a „N” czerwone, po o-

one na bia ym pasie 27.

Symbol ten sta  si  tak e motywem dwóch projektów przedstawionych przez 

„Ogniskowca I”. W pierwszym z nich srebrna pochodnia z p omieniem znalaz a 

si  w bia o-czerwonym polu odznaki. Oplata a j  litera „Z”, na której „zawie-

szone” by y litery „N” i „P”. Odznaka ma kszta t rombu otoczonego stylizowan  

ramk  z motywami ro linnymi28. Z kolei drugi projekt by  zgo a odmienny. Mia  

kszta t ko a wykonanego ze splecionego wie ca laurowego. W jego dolnej pod-

stawie znajdowa a si  otwarta ksi ga, a nad ni  skrzy owane pochodnie, których 

ko ce wychodzi y poza obr b ko a, podobnie jak g owice z p omieniami, które 

równie  znajdowa y si  poza obr bem wie ca. Pomi dzy pochodniami umiesz-

czono inicja y zwi zku, zaczynaj c od góry, czyli tzw. „godziny dwunastej”29.

Pochodnia znalaz a si  tak e w projekcie odznaki zaproponowanym przez 

„Wuluta”. W tarczy herbowej umieszczone by y litery tworz ce skrót nazwy 

Zwi zku oraz w a nie pochodnia. Sam autor opisa  j  nast puj co: Odznaka 

srebrna. T o liter emaliowane bordowe. Obwódka i litery srebrne. Na ca o  na-

o ona br zowa pochodnia  30.

W projektach zg oszonych do konkursu przez „Znicza” wykorzystana zosta a 

równie  pochodnia. Autor przedstawi  j  na tle wschodz cego (zachodz cego?) 

s o ca. Odznaka mia a kszta t rombu o zaokr glonych wierzcho kach31.

S o ce pojawi o si  w kilku projektach, ale jak wspomniano wcze niej, by o 

ono wykorzystywane do  cz sto. Nieznany autor swoim projektem nawi za  do 

wcze niejszej odznaki Zwi zku Polskiego Nauczycielstwa Szkó  Powszechnych. 

W b kitnym polu tarczy umie ci  otwart  ksi g , a za ni  wyobra one zosta o 

s o ce o pi ciu promieniach. Na tym wyobra eniu po o one zosta y inicja y 

Zwi zku, ale nie s  zbyt czytelne32.

„Dyletant” równie  wykorzysta  motyw s o ca w swoim projekcie odznaki. 

Mia a ona owalny kszta t. W niebieskim polu wyobra ony zosta  do  schema-

tycznie i jak na owe czasy do  futurystycznie fragment s o ca w kolorze srebr-

nym. Na poprzecznym pasie barwy b kitnej umieszczono inicja y Zwi zku 33. 

S o ce sta o si  motywem przewodnim tak e w innym projekcie „Dyletanta”. 

Umieszczono je w prostok cie posadowionym na pó kolu, na którym „wyryte” 

27 Tam e, opis na podstawie projektu.
28 Tam e, opis na podstawie projektu.
29 Tam e, opis na podstawie projektu.
30 Tam e, opis na podstawie projektu.
31 Tam e, opis na podstawie projektu.
32 Tam e, opis na podstawie projektu.
33 Tam e, opis na podstawie projektu.
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by y litery ZNP 34. Trzeba doda , e pod god em „Dyletant” skrywa  si  Stanis aw 

Skowro ski, cz onek ogniska w Oszmianie. W sumie przedstawi  on do konkursu 

pi  prac 35.

Analizuj c poszczególne projekty, mo na stwierdzi , e niezwykle rzadko 

zdarza o si , aby projektanci opisywali swoje rysunki pod wzgl dem meryto-

ryczny, ale tak e pod wzgl dem ostatecznego wykonania odznaki. Wyj tkiem 

mo e by  jeden z projektów autorstwa „Excelsiora”, który da  opis nast puj cej 

tre ci: Tarcza w rodku powinna by  z czerwonej emalii (promyki tak e) i symbo-

lizuje s o ce wolno ci, wzgl dnie promieniuj c  o wiat , na tle której wybijaj  

si  inicja y: Z. N. P. Inicja y te powinny by  z bia ej emalii i pozosta e pole bia e 

mo e by  srebrne lub z bia ej emalii. […] mo na obwódk  urozmaici  w barwach 

narodowych  36. Trzeba zauwa y , e projekty te by y niezwykle proste w swojej 

kreacji. Odznaka mia a jakby kszta t rombu o wygi tych nieco kraw dziach. 

W centrum umieszczona by a okr g a, czerwona tarcza, od której odchodzi y pro-

mienie. Na tarczy po o ony by  napis ZNP. Nale y podkre li , e autor zostawi  

pewn  swobod  interpretacyjn  odno nie wykorzystanych przez siebie symboli. 

S o ce mog o by  albo symbolem wolno ci, albo promieniuj c  na spo ecze -

stwo o wiat .

Swój projekt, do  ciekawy graÞ cznie, umotywowa  równie  autor, który kry  

si  za god em „Ponad nieg”. Przedstawi  on bardzo prosty, a zarazem ciekawy 

pomys , który opisywa  nast puj co: 1. Elementy sk adowe: inicja y Zwi zku 

i symboliczny „kaganiec o wiaty”. 2. Materia  i barwa: metal bia y; mo e by  

– kaganiec z drzewcem barwy z otej lub tylko górna cz  z p omieniem. 3. Wyko-

nanie: litery oplataj  erd  kaga ca lub s  na  nadziane, albo te  tylko na o one 

po jednej stronie. Robota a urowa (bez t a i obramowania)37. I dalej motywowa  

swój wybór w ten sposób: Nie wstyd my si  symbolu swej funkcji, któr  pe nimy 

w spo ecze stwie i przed narodem nie my o wiaty kaganiec. Nasza rola w spo e-

cze stwie jest te  wybitnym znamieniem Zwi zku, jest jego tre ci  ywotn  – daj-

my wi c temu wyraz w oznace. 2. U o enie inicja ów Zwi zku w formie nieprzery-

wanej linii nie zaciemnia tre ci liter, a jednocze nie uzmys awia wi  zwi zkow  

oraz nierozerwalno  poj : Zwi zek (organizacja zwi zkowa) [Z] – nauczyciel 

(o wiata) [N] – Polska (pa stwo) [P] 38.

Pod wzgl dem graÞ cznym projekt by  niezwykle ciekawy. Problematyczne 

wydawa o si  jego wykonanie, a ci lej rzecz ujmuj c jego u ytkowanie. Jego 

konstrukcja mog a powodowa  od amywanie si  poszczególnych, cienkich ele-

mentów. Tak wi c by  raczej niepraktyczny, cho  – jak to wcze niej podkre lono 

– ciekawy graÞ cznie.

34 Tam e, opis na podstawie projektu.
35 Tam e, opis na podstawie projektu.
36 Tam e, opis na podstawie projektu.
37 Tam e, opis projektu i jego umotywowanie.
38 Tam e, opis na podstawie projektu.
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Za równie interesuj cy graÞ cznie nale y uzna  projekt wykonany przez autora 

opatrzonego god em „Bajka”. Czerwona, okr g a odznaka by a otoczona z oto-

-srebrno-z otym otokiem. W jej centrum u o ono w dwóch liniach inicja  Z.N.P., 

który zosta  otoczony generalskim w ykiem. Sam autor opisa  odznak  w na-

st puj cy sposób: Kolor ó ty = z oto lub metal je imituj cy. Kolor bia y, szary 

i czerwony = emalia. Przytwierdzenie odznaki za pomoc  ko ka. […] Wielko  

naturalna, rednia 2 cm 39.

Pojawi o si  równie  kilka projektów, które w swej skomplikowanej graÞ ce 

nie mog y uchodzi  za odznaki. Przypomina y one bardziej ekslibris ni  projekt 

odznaki zwi zkowej. Pierwszy z nich wykonany jest w a nie tak  technik . 

Przedstawia on u do u rozwini t  kart  papieru, na której zapisano has o: WIE-

DZA TO POT GA. Nad t  kart  widoczne jest promieniuj ce s o ce, otoczone 

z dwóch stron stylizowanymi (jakby wierkowymi) ga zkami. W górnej cz ci 

znajduj  si  inicja y Zwi zku40.

Do tego samego typu projektów nale a oby zaliczy  ten przedstawiaj cy nie-

wiast  w stroju antycznym, le c  pod roz o ystym drzewem. Na kolanach ma 

otwart  ksi g , a w prawej trzyma pióro. U jej stóp wyobra one jest wschodz ce 

(lub zachodz ce) s o ce. Za drzewem, a ci lej mówi c z jego prawej strony 

umieszczony zosta  inicja  Zwi zku41.

W duchu antycznym zosta  opracowany inny projekt. Zaproponowana odzna-

ka ma kszta t kwadratu. W jej prawym rogu znajduje si  tron, na którym zasiada 

kobieta w antycznym stroju. G ow  ma zwrócon  w praw  stron  i praw  r k  

wskazuje z ote s o ce, pod którym umieszczono inicja y ZNP. U podstawy tronu 

widnieje napis WIEDZA, a na kolumnie stoj cej obok tronu jego dalsza cz : 

I NAUKA42.

Tylko w jednym projekcie odznaki pojawi y si  k osy. Motyw ten wykorzy-

sta  autor, który ukrywa  si  pod god em „Si a”. Mia a ona kszta t okr g y, a jej 

b kitne pole obwiedzione by o srebrn  obwódk  ozdobion  z otymi kó eczkami. 

Centralnie u o ony by  warstwowo inicja  Zwi zku, przy czym litera „Z” by a 

po o ona najni ej. Jej kszta t zosta  dopasowany do kszta tu odznaki, a niejako 

zosta a „zamkni ta” w okr g poprzez wkomponowane dwa z ote k osy zbo a 43.

Równie  tylko raz wykorzystano w projekcie motyw ceg y (muru). W jednym 

z przedstawionych projektów odznaka przybra a owalny kszta t barwy niebie-

skiej. W górnej cz ci wyobra ono inicja  ZNP, a pod nim u o ono trzy ceg y 

w dwóch rz dach, z czego w pierwszym dwie i w drugim jedn  44.

Najwi ksza jednak e liczba projektów ogranicza a si  do wykorzystania sa-

mego inicja u Zwi zku – ZNP – w ró nych konÞ guracjach graÞ cznych, uj tych 

39 Tam e, opis na podstawie projektu.
40 Tam e, opis na podstawie projektu.
41 Tam e, opis na podstawie projektu.
42 Tam e, opis na podstawie projektu.
43 Tam e, opis na podstawie projektu.
44 Tam e, opis na podstawie projektu.
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w ró ne kszta ty geometryczne. Projekt nieznanego autora wyobra a  na przyk ad 

splecione ze sob  litery ZNP barwy bia ej po o one w czerwonym polu tarczy 

herbowej stanowi cej pomieszanie dwóch stylów – wzoru z XIX wieku i wzoru 

szwajcarskiego 45.

Ciekawy graÞ cznie by  rysunek odznaki przestawiony przez „S oneczko I”. 

Mia a ona wygl d drabiny z dwoma szczeblami, pomi dzy którymi skosem 

umieszczono jeszcze jedn  belk , tworz c w ten sposób liter  „Z”. Lewa belka 

w górnej swej cz ci by a zaopatrzona w pó okr g, tworz c tym samym liter  „P”. 

Natomiast litera „N” by a jakby „dosztukowana” w dolnej cz ci prawej belki46.

Niektóre projekty by y z kolei niezwykle proste w swej konstrukcji graÞ cznej. 

Chocia by projekt nieznanego autora, który widzia  odznak  zwi zkow  jako 

czerwony kwadrat podzielony optycznie na dwa pola: prawe, w którym zawar  

prostym krojem wypisane litery „N” i „Z” stoj ce na sobie, oraz lewe, w które ta-

kim samym krojem wypisana by a litera „P”. W pierwszej wersji inicja  Zwi zku 

mia  kolor bia y, w drugiej z oty. Odznaki mia y by  wykonane technik  emalio-

wania47.

Podobne rozwi zanie zastosowa  „Bladeniko”. Jego odznaka równie  mia a 

kszta t kwadratu, z tym e barwy niebieskiej, i postawiona by a na naro niku. 

Kwadrat otoczony by  podwójn  srebrn  obwódk  (szersz  od zewn trz i w sz  

od wewn trz). Po lewej stronie wypisane by y le ce na sobie litery „Z” i „N”, po 

prawej stronie litera „P”48.

Projekt numer 5 autorstwa „Artura” wyobra a  odznak  w kszta cie delto-

idu. Mia a ona barw  b kitn , a jej naro niki wyko czone by y jakby srebrnymi 

klejnotami przypominaj cymi romby. Ca o  otoczona by a falbaniast  obwódk  

barwy z otej. Tego samego koloru by  inicja  Zwi zku, którego litery nak ada y si  

na siebie. Najni ej po o ona by a litera „P”, najwy ej „Z”. Ró ni y si  one tak e 

wielko ci  i graÞ cznie by y stylizowane na pismo r czne49. Ten sam autor przed-

stawi  jeszcze kilka innych projektów, w których inicja y Zwi zku, najcz ciej 

barwy z otej, umieszczane by y na przyk ad w odznakach w kszta cie trójk ta. 

W projekcie oznaczonym numerem 3 trójk t by  równoboczny barwy zielonej, 

a w projekcie numer 4 – czerwony, odwrócony wierzcho kiem ku do owi 50.

Autor opatrzony god em „Tarcza” przedstawi  wizj  odznaki Zwi zku w po-

staci tarczy herbowej kroju hiszpa skiego, a poniewa  by a nieco wyd u ona, 

przypomina a wzór z XIV wieku. Tarcza mia a barw  czerwon  z bia ym, grubym 

konturem. Ca  jej wysoko  zajmowa a litera „P”, do której w górnej cz ci po 

45 Tam e, opis na podstawie projektu.
46 Tam e, opis na podstawie projektu.
47 Tam e, opis na podstawie projektu.
48 Tam e, opis na podstawie projektu.
49 Tam e, opis na podstawie projektu.
50 Tam e, opis na podstawie projektu.
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stronie prawej (heraldycznie patrz c 51) po o ona by a litera „Z”, mniejsza od niej 

o po ow . Litera „N” po o ona by a na „trzonie” litery „P” 52.

Najcz ciej autorzy umieszczali inicja  Zwi zku w odznakach, które swoim 

kszta tem przypomina y romby. Inicja  pisany by  cz sto prost  czcionk , ale nie-

kiedy te  tak mocno wystylizowan , e stawa  si  nieczytelny. Nic wi c dziwnego, 

e nie by y te projekty brane pod uwag . Po prostu brakowa o im oryginalno ci.

Jak wida , konkurs wzbudzi  ogromne zainteresowanie w ród cz onków 

Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, o czym wiadczy  mo e wspomniana ju  

liczba ponad trzystu projektów. Posiedzenie rozstrzygaj ce odby o si  2 grudnia 

1932 r., a w komisji konkursowej znale li si  przedstawiciele prezydium Za-

rz du G ównego oraz Zarz du Sekcji Nauczycieli Robót R cznych i Rysunku. 

Okaza o si  jednak e, e aden z projektów nie uzyska  w oczach komisji takiej 

oceny, aby przyzna  mu pierwsz  nagrod . Wobec powy szego przyznano dwie 

drugie i dwie trzecie nagrody. I tak laureatami II nagrody zostali Kazimiera 

Dobrowolska z Wilna (35 z ) i Jadwiga Broszkiewiczówna z Krakowa (równie  

35 z ). III nagrod  uzyska y prace przedstawione przez Jaros awa Tyszkowskiego 

z ywca-Zab ocia (20 z ) i Jadwigi Broszkiewiczówny (20 z ). Przyznano równie  

wyró nienia, które otrzymali: Micha  Zió kowski z Che ma, Jadwiga Rajsówna 

z Do bianki (pow. Grodno) i Ludwik Kaczy ski z Krotoszyna53.

Zdj cie zwyci skiego projektu odznaki opubli-

kowane na amach „G osu Nauczycielskiego”.

51 Herby opisuje si , stoj c za nimi, a nie patrz c na nie.
52 AZGZNP, sygn. 547, opis na podstawie projektu.
53 Wyniki konkursu na odznak  zwi zkow , „G os Nauczycielski” 1932, nr 15–16, s. 204.
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Poniewa  nie przyznano pierwszej nagrody, ostatecznego wyboru dokona-

no spo ród tych projektów, które uzyska y drugie nagrody. Ostatecznie Zarz d 

G ówny na swój symbol wybra  projekt wykonany przez Kazimier  Dobrowolsk  

z Wilna54. Projekt ten opisano w sposób nast puj cy: nowa odznaka zwi zkowa 

wykonana jest ze srebra w kszta cie tarczy. Rysunek symbolizuje charakter naszej 

organizacji. Wst ga o barwach narodowych wskazuje na polsko  i patriotyzm 

naszej grupy zawodowej, s o ce wraz z promieniami – symbolizuje zawód nasz, 

litery okr gu – tworz  inicja y naszej organizacji 55. Na amach „G osu Nauczy-

cielskiego” informowano, e ka dy zwi zkowiec mo e naby  odznak  za 2 z . 

S dzono równie , e odznaka ta spotka si  z yczliwym przyj ciem przez cz on-

ków Zwi zku56.

Jak wspomniano na wst pie, w roku 2017 przypada 85. rocznica ustano-

wienia tego zwi zkowego znaku. Warto by o zatem przyjrze  si  bli ej temu 

zagadnieniu. W powy szym opracowaniu opisano kilka ciekawszych projektów 

zg oszonych do konkursu. Nie sposób opisa  wszystkich, ale z analizy zebranego 

i zachowanego materia u wynika, e nie ma takiej potrzeby. Nie wszystkie by y 

bowiem tak kreatywne, jak te opisane wy ej. Osobnym zagadnieniem pozostaj  

dane osobowe wielu autorów. Jak wcze niej wspomniano, nie wszystkie koperty 

z danymi osobowymi autorami zosta y otwarte i zamkni te pozostaj  do dzisiaj. 

A szkoda, bo by aby to równie  kwestia przeanalizowania na przyk ad, z jakich 

stron Polski nadchodzi y projekty na konkurs og oszony przez „G os Nauczy-

cielski”. By  mo e warto pomy le  i przygotowa  wystaw  z tych projektów, 

a mo e tak e umie ci  je wszystkie w osobnym wydawnictwie, towarzysz cym 

na przyk ad wspomnianej wystawie. Na t  chwil  pozostaje publikacja na amach 

„Przegl du Historyczno-O wiatowego”, który równie  wi tuje swój jubileusz 

– siedemdziesi ciolecia istnienia.

BIBLIOGRAFIA

ród a:

Archiwum Zarz du G ównego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

Konkurs na Odznak  Zwi zkow  [Projekty], sygn. 547.

Konkurs na Odznak  Zwi zkow  [Korespondencja], sygn. 548.

Opracowania:

Filipowicz F., Narodziny ruchu, w: Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego. Za-

rys dziejów 1905–1985, red. B. Grze , Warszawa 1986.

Konkurs na odznak  zwi zkow , „G os Nauczycielski” 1932, nr 4.

Konkurs na odznak  zwi zkow , „G os Nauczycielski” 1932, nr 5.

54 Tego projektu nie by o w ród pozosta ych opisanych powy ej.
55 Nowa odznaka zwi zkowa, „G os Nauczycielski” 1933, nr 27, s. 489.
56 Tam e, s. 489.



KONKURS NA ODZNAK  ZWI ZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO (1932 ROK) 135

Michalski S., Pierwszy okres dzia alno ci, w: Zwi zek Nauczycielstwa Pol-

skiego. Zarys dziejów 1905–1985, red. B. Grze , Warszawa 1986.

Nowa odznaka zwi zkowa, „G os Nauczycielski” 1933, nr 27.

S ownik j zyka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.

Szkice z dziejów Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939.

Szulkin M., Polski Zwi zek Nauczycielski (1906–1917), w: Szkice z dziejów 

Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939.

Szulkin M., Zwi zek Polskiego Nauczycielstwa Szkó  Powszechnych (1919–

–1930), w: Szkice z dziejów Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939.

Wyniki konkursu na odznak  zwi zkow , „G os Nauczycielski” 1932, 

nr 15–16.

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 neces-

sity of design the pattern of new badge for Polish Teachers’ Union. The contest 

was announced in “G os 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-Þ ve 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 Þ nd in the Archive of Polish Teachers’ Union Management. 

Keywords: Polish Teaching Union, badge, competition, anniversary, projects.


