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OKRES MIĘDZYWOJENNY

Historia powstania oraz działalności Oddziału
Powiatowego ZNP w Końskich w okresie międzywojennym
została spisana w kronice przez Koleżanki: Zofię Kiełbowską
i Leokadię Zajączkowską.
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Informacja jest krótka, ale dziś daje nam obraz pracy
nauczycieli w tamtych czasach:
 zależność od inspektora szkolnego, opinii dziedzica

i proboszcza,
 częste zmiany miejsca pracy w obrębie całego powiatu,
 prowadzenie nauczania w izbach lekcyjnych w wiejskich

chatach,
 brak podręczników i pomocy dydaktycznych.

Ciężkie warunki pracy i życia nauczycieli wymagały częstych
interwencji Związku.



Oddział w Końskich

1919 - 2019
Oddział prowadził również działalność oświatową.

Dzięki staraniom Kol. Stanisława Kwiatkowskiego,
pierwszego Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP
w Końskich, powstała trzyletnia szkoła dokształcająca
zawodowo. Uczęszczali do niej głównie młodzi robotnicy
z odlewni Kronenbluma i Hochberga.



Prezesi Oddziału Powiatowego ZNP w Końskich:
 Stanisław Kwiatkowski
 Jan Gębski
 Józef Erbel
 Franciszek Nowakowski
 Bronisław Chrzan
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LATA 1939 – 1945

W latach okupacji hitlerowskiej, po likwidacji
przez okupanta Ministerstwa Oświaty, okręgowych kuratoriów
szkolnych, wielu szkół i bibliotek, polscy nauczyciele podjęli
heroiczny trud, którego celem był rozwój intelektualny dzieci
i młodzieży oraz krzewienie patriotyzmu, umiłowania
Ojczyzny i zachowania polskości.
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W październiku 1939 r. przedwojenni działacze
Związku Nauczycielstwa Polskiego założyli Tajną
Organizację Nauczycielską - „TON”.
Jej naczelnym zadaniem było organizowanie i prowadzenie
konspiracyjnej działalności oświatowej na wszystkich
szczeblach szkolnictwa, a także obrona i rozwój narodowego
dorobku kulturowego, działalność wydawnicza, pomoc
finansowa i socjalna dla represjonowanych nauczycieli
oraz rodzin poległych i aresztowanych pedagogów.



Na Ziemi Koneckiej, również już w październiku 1939 r.,
powstała konspiracyjna komórka TON.
W skład jej kierownictwa weszli działacze Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Końskich:
 Józef Lambert – dyrektor Liceum i Gimnazjum w Końskich,
 Franciszek Nowakowski – członek Oddziału Powiatowego

Związku Nauczycielstwa Polskiego, kierownik Szkoły
Powszechnej w Końskich,

 Józef Sadowski – przedwojenny inspektor szkolny
w Końskich.
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1919 - 2019 Działaczami Oddziału Powiatowego Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej byli również m. in. nauczyciele z Końskich:
Anna Pobocha, Henryka Sadowska, Wilimara Zamora,
Michalina Świtakowska, Bazyli Wadiak, Witold Ziembiński
oraz kierownicy szkół z powiatu koneckiego: Henryk Rysiński,
Franciszek Rzeszotko, Józef Siejka, Władysław Sosna, Henryk
Zaremba, Zofia Sekuła.
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Na dawnych ziemiach Powiatu Koneckiego
w szeregach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej działało około
300 nauczycieli. Mimo grożącego im niebezpieczeństwa, życia
w ciągłym zagrożeniu dekonspiracją, a w konsekwencji
aresztowaniami, wywozem do obozów koncentracyjnych,
a nawet śmiercią, nie przestawali realizować swojej misji
nauczania w duchu polskości. Wielu z nich, prowadząc
działalność konspiracyjną, zginęło w walce lub zostało
zamordowanych przez okupanta.
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Walka na polu oświatowo – kulturalno - społecznym
prowadzona przez nauczycieli pozwoliła na zachowanie
polskości w najtrudniejszych dla naszego kraju czasach
oraz stała się podwaliną dla rozwoju edukacji w okresie
powojennym.



W 75 rocznicę powstania TON, Zarząd Oddziału uczcił
pamięć nauczycieli tajnego nauczania powiatu koneckiego
prowadząc działania, których efektem było podjęcie
Uchwały przez Radę Miejską w Końskich w dniu
25 września 2014 r., nadającej nazwę rondu
usytuowanemu u zbiegu ulicy Marszałka Józefa
Piłsudskiego i drogi wojewódzkiej nr 728 – „Rondo
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania”.
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Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Rondzie
odbyło się 12 września 2015 r. w 110 rocznicę powstania
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Od lewej stoją: Krzysztof Obratański – Burmistrz MiG Końskie, dr Stanisław Ośko – Przyjaciel
Oddziału, Krzysztof Baszczyński – Wiceprezes ZG ZNP, z tyłu: Henryk Rydz – Wiceprezes Zarządu
Oddziału ZNP w Końskich



Zarząd Oddziału pamięta również o nauczycielach
poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej.
Z inicjatywy Kol. Karoliny Orłowskiej – Carmenate, prezesa
Oddziału, w 2017 r. wystąpiliśmy do Prezesa Związku
Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza o przekazanie
nam w administrowanie ściany wewnętrznej budynku Domu
Nauczyciela, na której znajduje się ufundowana w 1967 r.
przez Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, tablica
upamiętniająca Nauczycieli Ziemi Koneckiej poległych
i pomordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej w latach
1939 – 1945 oraz części podłogi znajdującej się przed tablicą
pamiątkową. Po uzyskaniu zgody, w czerwcu 2017 r.,
przeprowadziliśmy gruntowny remont tego miejsca pamięci.
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BUDOWA DOMU NAUCZYCIELA W KOŃSKICH 
I OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W SIELPI

Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej Związek
Nauczycielstwa Polskiego wznowił działalność.
W styczniu 1945 r. drogą aklamacji wybrano tymczasowy
Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Końskich w składzie:
 Henryk Rysiński – prezes
 Henryka Sadowska – wiceprezes
 H. Szylska – sekretarz
 Jan Piątkiewicz – skarbnik.
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Siedziba Zarządu mieściła się przy ul. Łaziennej 2 (dwa ciasne
pokoje).
Działalność koncentrowała się głównie na organizowaniu
pomocy materialnej dla członków Związku (żywność, odzież,
opał itp.).
W miarę polepszania się sytuacji materialnej nauczycieli,
zmieniały się potrzeby i obszar działania Związku,
m.in.: organizacja dokształcania i doskonalenia zawodowego,
biblioteki, czytelni, życia kulturalno – oświatowego.
Dzięki staraniom Zarządu, Oddziałowi przydzielono nieco
większy lokal przy ul. 22 Lipca 13. Nie zapewniał on jednak
właściwych warunków do działalności, dlatego korzystano
z pomieszczeń w szkołach.



Potrzeba posiadania własnej siedziby sprawiła,
że 17 marca 1954 r. Zarząd Oddziału wystąpił
do Centralnego Związku Spółdzielczego w Warszawie
o nieodpłatne przekazanie nieruchomości (budynku i placu)
przy ul. Krakowskiej, nabytej w 1945 r. przez Spółdzielnię
Księgarską, której członkami byli koneccy nauczyciele. Budynek
miał zostać przeznaczony na „Dom Młodego Nauczyciela”,
z pomieszczeniami na: biuro Zarządu, bibliotekę, świetlicę
i pokój dla woźnego. Mimo wielu zabiegów, w związku
z planami inwestycyjnymi Miejskiej Rady Narodowej, nie było
możliwe przejęcie majątku po Spółdzielni Księgarskiej.
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W 1958 r. Zarząd Oddziału Powiatowego z prezesem
Wacławem Bielobradkiem i sekretarzem Władysławem
Ertmanem, podjął Uchwałę nr 18 z dnia 14 XII 1958 r.
o potrzebie budowy Domu Nauczyciela w Końskich
i dobrowolnym opodatkowaniu się członków Związku
w wysokości 1% poborów (0,5% dla zarabiających poniżej
800 zł) miesięcznie, w okresie od 1 I 1959 r. do 31 XII 1960 r.,
przy czym połowa z zebranych kwot została przeznaczona
na budowę szkół.
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Wszyscy członkowie Oddziału realizowali Uchwałę
nie tylko we wskazanym w niej okresie,
ale aż do 1962 r.
W jednym roku zrezygnowali również z nagród,
przeznaczając środki z tego funduszu na budowę Domu
Nauczyciela.
Jednorazowo „opodatkowali się” także emerytowani
nauczyciele.



Oddział w Końskich

1919 - 2019



Zarząd Oddziału podjął działania mające na celu
rozpoczęcie budowy Domu Nauczyciela, który według
założeń projektowych Kol. W. Bielobradka, miał posiadać:
salę konferencyjną na 110 osób, 6 pokoi gościnnych,
pomieszczenia do pracy Zarządu Oddziału, bibliotekę,
czytelnię, kawiarnię i pomieszczenia pomocnicze (kubatura
2400 m sześciennych).
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Trudności w ustaleniu lokalizacji Domu Nauczyciela:
 12 III 1959 r. - propozycja Prezydium Miejskiej Rady

Narodowej - ul. Łazienna lub ul. Partyzantów (obok szkoły)
 9 IX 1959 r. - Uchwała Prezydium MRN w sprawie przyznania

placu przy ul. Łaziennej 3 (wg architekta nie odpowiadał
wymogom budowlanym)

 23 III 1960 - wniosek Zarządu Oddziału o przydzielenie placu
przy ul. Spółdzielczej (brak zgody architekta)

 10 VI 1960 - Uchwała Prezydium MRN w sprawie przyznania
placu przy zbiegu ulic Krakowskiej i Kazanowskiej
(po sugestii architekta).



Problemy z przygotowaniem dokumentacji technicznej:
 19 I 1960 r. - zatwierdzenie założeń projektowych przez Zarząd

Główny ZNP
 4 VIII 1960 r. – wniosek Zarządu Oddziału do Kieleckiej

Pracowni Dokumentacji Technicznej w sprawie wykonania
dokumentacji projektowo – kosztorysowej

 14 IX 1960 r. – projekt wstępny budynku oraz wskazanie
konieczności wystąpienia do Głównego Architekta
Wojewódzkiego o pozwolenie na opracowanie projektu
indywidualnego (brak projektów typowych)

 IV kwartał 1960 r. – I kwartał 1961 r. – wymiana pism
pomiędzy Zarządem Oddziału, Głównym Architektem
Wojewódzkim, Kielecką Pracownią Dokumentacji Technicznej
i Zarządem Głównym ZNP

Oddział w Końskich
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 8 III 1961 r. – skierowanie dokumentacji do ZG ZNP w celu
zatwierdzenia (brak odpowiedzi)

 4 V 1961 r. – ponowienie wniosku do ZG ZNP (brak zgody,
zalecenie korekty)

 19 V 1961 r. – prośba Zarządu Oddziału o wsparcie
skierowana do Prezesa ZG ZNP Kol. Józefa Kwiatka

 9 VIII 1961 r. - zatwierdzenie projektu wstępnego
przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych Zarządu
Głównego ZNP

 11 X 1961 r. – skierowanie zatwierdzonego projektu
do Kieleckiej Pracowni Dokumentacji Technicznej
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 6 I 1962 r. – przekazanie gotowej dokumentacji z Kielc
 25 I 1962 r. – zatwierdzenie przez Zarząd Główny ZNP

całości dokumentacji.

Osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu Domu
Nauczyciela w Kieleckiej Pracowni Dokumentacji Technicznej
był inż. Tadeusz Borsa.
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Jednocześnie z przygotowywaniem dokumentacji, Zarząd
Oddziału poszukiwał wykonawcy robót, co również nie było
łatwe. Ostatecznie, w listopadzie 1961 r., podpisano umowę
z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
w Końskich, które 9 IV 1962 r. weszło na plac budowy. Prace
budowlane nadzorował inż. Marian Malus.

30 IV1962 r. „…w okresie Millennium Państwa Polskiego
w Roku Ziemi Kieleckiej…” wmurowano kamień węgielny
pod Dom Nauczyciela, „…w którym zamurowano akt
erekcyjny…” .
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Prace budowlane trwały do końca 1963 r. Nauczyciele
i uczniowie czynnie włączyli się do prac: przygotowywali
materiały budowlane, zbierali i transportowali kamienie
na fundamenty, wykonywali proste roboty ziemne, pracowali
przy rozładunku, przy murarce, porządkowali teren.
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Nie obyło się jednak bez problemów:
 maj, czerwiec 1962 r. – ulewne deszcze spowolniły budowę,

pojawiła się woda w wykopach pod fundamenty
 sierpień 1962 r. – większość robotników przerwała prace,

aby zebrać żniwa w swoich gospodarstwach
 wrzesień 1962 r. – konieczne było powiększenie placu;

po negocjacjach z właścicielką poszerzono plac o 3 metry
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W grudniu 1962 r. Dom Nauczyciela stanął pod dachem,
ale dalsze prace również obarczone były wieloma
trudnościami:
 styczeń 1963 r. – niewykonanie projektowanej sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej wymusiło konieczność
opracowania dokumentacji na szambo i studnię, którą
wykonano sposobem gospodarczym

 luty 1963 r. – przerwanie prac z powodu surowej zimy
(systematyczne mrozy do -20 stopni)

 marzec 1963 r. - utrzymywanie się wody w podpiwniczeniu
 lipiec 1963 r. - istotne spowolnienie tempa prac z powodu

żniw.
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1919 - 2019 W sierpniu 1963 r. rozpoczęto przygotowania
do wyposażenia wnętrz. Starano się o meble, urządzenia,
zadbano nawet o opał.
I tym razem pomogły szkoły, mi.in.: uczniowie Technikum
Mechaniczno – Odlewniczego w Końskich wykonali metalowe
wieszaki do szatni, a Liceum Pedagogicznego – napisy
na tabliczkach na drzwi poszczególnych pomieszczeń.
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22 (23) grudnia 1963 r. odbyła się uroczystość oddania
do użytku Domu Nauczyciela w Końskich. Przecięcia wstęgi
dokonał Kol. Eugeniusz Pawlęga, Prezes Okręgu ZNP
w Kielcach. W uroczystości uczestniczyli również: Kol. Edward
Macięgowski – przedstawiciel ZG ZNP, Wacław Bielobradek –
Komendant Chorągwi ZHP w Kielcach, Bogusław Adamczyk –
Sekretarz KP PZPR w Końskich, Kol. Władysław Ertman – były
sekretarz Oddziału ZNP w Końskich, Jan Krzysztofik – inspektor
szkolny, Tadeusz Chochowski – sekretarz Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Końskich, Antoni Maj –
komendant Milicji Obywatelskiej Powiatu Koneckiego,
Jan Ochała – kierownik Domu Nauczyciela, dyrektorzy,
nauczyciele i uczniowie koneckich szkół.
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Mimo oficjalnego otwarcia, Dom Nauczyciela został przekazany
protokołem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Końskich dopiero 28 XII 1963 r., ostateczny
odbiór budynku przez ZG ZNP nastąpił 15 I 1964 r., natomiast
robót zewnętrznych – 7 I 1965 r.

W podpiwniczeniu nadal gromadziła się woda gruntowa.
Trwało to do 1993 r. Dopiero Kol. Henryk Rydz, ówczesny
wiceprezes Zarządu Oddziału skutecznie rozwiązał problem.
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Szczególne zasługi w realizacji całego przedsięwzięcia budowy
Domu Nauczyciela mieli: Kol./Kol.: Wacław Bielobradek,
Bogusław Adamczyk, Zofia Lutowska, Marian Ślifierz.
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Zarząd Oddziału dbał o „NASZ DOM”:
 w 1988 r. – wymiana okien i części parkietu w sali

konferencyjnej
 w 1991 r. – podłączenie do sieci gazowej, zmiana systemu

grzewczego z koksowo - węglowego na gazowy oraz wymiana
całej instalacji, remont kuchni i kawiarni

 w 1992 r. – uregulowanie sprawy własności działki i budynku,
wymiana instalacji elektrycznej

 w 1993 r. i 1994 r. – podłączenie kanalizacji do sieci miejskiej,
remont i zagospodarowanie piwnic

 w 1996 r. – wymiana okien i modernizacja zachodniej części
budynku

 w 1998 r. – wymiana pokrycia dachowego
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 w 2010 r. - termomodernizacja i odnowienie elewacji budynku
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 w 2015 r. – generalny remont łazienek z dostosowaniem
do potrzeb osób niepełnosprawnych
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Po zakończeniu budowy Domu Nauczyciela w koneckich
związkowcach wciąż trwał duch tworzenia. Następnym
przedsięwzięciem było zorganizowanie miejsca wypoczynku
i rekreacji. Doskonałym miejscem była pobliska Sielpia.
W 1964 r. dzięki zaangażowaniu Kol. Kazimierza Stępnia,
ówczesnego członka Zarządu Powiatowego Oddziału, przejęto
56 – arową działkę i rozpoczęto inwestycję od zbudowania
5 domków kampingowych. W Ośrodku chętnie wypoczywali
członkowie Związku z rodzinami, korzystając z domków
lub namiotów.
W 1975 r., po likwidacji powiatów, mienie powiatowe
przejmowały odpowiednie jednostki wojewódzkie. W 1976 r.
Ośrodek w Sielpi został przejęty przez Zarząd Okręgu w Kielcach.



Oddział w Końskich

1919 - 2019

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODDZIAŁU

W poszczególnych latach działalność Zarządu
Oddziału/Rady Zakładowej w Końskich kształtowana była przez
sytuację polityczno – ekonomiczno - społeczną.
Główne działania w latach 50 – tych, 60 – tych i 70 – tych:
 wsparcie młodych nauczycieli w uzupełnianiu wykształcenia

i wiedzy oraz doskonaleniu zawodowym
– w 1969 r. Oddział powołał Studium Wiedzy Pedagogicznej
działający w systemie sobotnio - niedzielnym
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- od 1975 r., działając na podstawie Uchwały ZG ZNP z dnia
30 XII 1974 r. Rada Zakładowa organizowała pomoc
dla nauczycieli studiujących zaocznie (bank prac
magisterskich, punkt konsultacyjny, pomoc w uzyskaniu
zniżek godzin i ulg zagwarantowanych Kartą Praw
i Obowiązków, 2 razy w roku sejmik nauczycieli studiujących
w celu „rozpoznania trudności i dróg osiągania sukcesów”)
- konferencje pedagogiczne
- spotkania młodych nauczycieli z posłami dotyczące

problemów politycznych, gospodarczych i oświatowych
- kursy (np. organizatorów wycieczek szkolnych)
- sesje popularno – naukowe
- szkolenia aktywu związkowego
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 inicjowanie umieszczania w projektach budowy nowych szkół,
budynków lub lokali mieszkalnych dla nauczycieli
i pracowników obsługi (np. w szkołach podstawowych nr 2
i nr 3 w Końskich, w Nieświniu, Lipie, Gowarczowie, Grodzisku,
Zaostrowiu, Górach Mokrych)

 działalność kulturalno – oświatowa, turystyczna i sportowa
(np. wystawy, konkursy dla członków ZNP, dla szkół i placówek,
dla dzieci członków ZNP, spotkania autorskie, wycieczki, zloty,
rajdy, festyny i zawody sportowe)

 pomoc socjalna (np. zaopatrzenie na zimę w opał, płody rolne)
 udział w czynach społecznych (np. przy budowie szkół,

porządkowanie grobów żołnierzy i partyzantów, przy budowie
stadionu sportowego „Stal”).

Od 1961 r. w Oddziale działała Sekcja Emerytów.
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13 XII 1981 r., wraz z wprowadzeniem stanu wojennego,
zawieszona została działalność związków zawodowych.
W 1982 r., po przywróceniu możliwości tworzenia związków,
w Gminie Końskie zaczął odżywać ruch związkowy.
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7 XII 1982 r. odbyło się zebranie założycielskie grupy
inicjatywnej ZNP, powołano Komitet Założycielski
pod przewodnictwem Kol. Jana Krzysztofika. Przeprowadzono
wszystkie procedury konieczne do rejestracji nowego związku,
w wyniku których 6 I 1983 r. Sąd Wojewódzki w Kielcach wydał
postanowienie o rejestracji: Związku Nauczycielstwa
Polskiego Pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z siedzibą w Końskich,
zrzeszający pracowników zatrudnionych w placówkach
oświatowo – wychowawczych podległych Wydziałowi
Oświaty i Wychowania w Końskich, działający na terenie
funkcjonowania tego Wydziału.
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W następnym okresie Komitet Założycielski
prowadził działania mające na celu odbudowę
struktur Oddziału: powołano 8 Ognisk
w szkołach i placówkach oraz w Domu
Nauczyciela Ognisko Emerytów i Rencistów,
przeprowadzono wybory Zarządów Ognisk
i delegatów na Oddziałową Konferencję
Programowo – Wyborczą. Odbyła się ona
7 V 1983 r.
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Działalność Zarządu Oddziału w latach 80 – tych skupiała
się głównie na:
 upowszechnianiu i wprowadzaniu w życie zapisów ustawy

Karta Nauczyciela
 organizowaniu konferencji i szkoleń aktywu związkowego
 kontynuowaniu działań kulturalno – oświatowych,

turystycznych i sportowych
 zainicjowaniu utworzenia ogródków działkowych

dla pracowników oświaty.

Z inicjatywy Kol. Stanisława Fidosa, ówczesnego prezesa
Oddziału, w 1987 r. reaktywowano Chór ZNP, który działał
do 1995 r.
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Od początku lat 90 – tych nastąpiły zmiany

w systemie oświaty:
 organami prowadzącymi szkoły i placówki stały się JST
 dyrektorzy stali kierownikami zakładów pracy
 kuratoria oświaty stały się organami nadzoru pedagogicznego,
co spowodowało powstanie nowych uwarunkowań działalności
związkowej.
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Od tego czasu działalność naszego Zarządu Oddziału opiera
się na współpracy z kilkudziesięcioma podmiotami.
Obrona praw pracowniczych, grupowych, a szczególnie
indywidualnych, wymaga pełnego zaangażowania sił,
energii i czasu. Współtworzenie aktów prawa miejscowego
oraz szkolnego wymaga ustawicznego podnoszenia
kompetencji i bardzo dobrej znajomości aktów prawnych
wyższego rzędu.
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Ostatnie, prawie 30 lat, jest niekończącą się walką:
 z kolejnymi reformami systemu edukacji
 o utrzymanie zapisów Karty Nauczyciela
 przeciwko likwidacji szkół i placówek
 o utrzymanie miejsc pracy
 o godziwe warunki pracy i płacy.
To są priorytety działalności naszego Zarządu.
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WYKAZ SEKRETARIATÓW 
ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W KOŃSKICH

1919 – 2019
1919 – 1939   Stanisław Kwiatkowski

Jan Gębski                              wypis z Kroniki Oddziału

Józef Erbel
Franciszek Nowakowski
Bronisław Chrzan

1939 – 1945 Józef Lambert
Franciszek Nowakowski Kierownictwo TON

Józef Sadowski
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I 1945 Henryk Rysiński
Henryka Sadowska Zarząd tymczasowy

H. Szylska
Jan Piętkiewicz

IX 1945 Franciszek Nowakowski
Rudolf Miksa
Henryka Sadowska

1951 Rudolf Miksa
Kazimierz Stępień
Stanisław Jaworski
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1953 Kazimierz Stępień
Krystyna Ociepa
Marian Krupa

1955 Rudolf Miksa
Kazimierz Stępień
Władysław Ertman
Marian Krupa

1957 Wacław Bielobradek
Józefa Michniewska
Henryk Zaremba
Władysław Ertman
Marian Krupa
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1959 Bogusław Adamczyk
Jan Krzysztofik
Władysław Ertman
Wacław Bielobradek

1961 Marian Ślifierz
Jan Krzysztofik
Zofia Lutowska

1963           Marian Ślifierz
Jan Stachura
Zofia Lutowska
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1966           Stanisław Majewski
Jan Stachura
Zofia Lutowska

1969          Stanisław Majewski
Jan Wiaderny
Zofia Lutowska

1972          Stanisław Majewski
Jan Wiaderny
Zofia Lutowska
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1976               Aleksy Kierkuś
Jan Wiaderny
Zofia Lutowska

1980               Aleksy Kierkuś
Jan Wiaderny
Zofia Lutowska

I –XII 1981    Jan Wiaderny
Barbara Dworak
Jan Krzysztofik
Jan Kaczmarczyk
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1982           Jan Krzysztofik
Genowefa Antosik
Helena Kaczmarska
Teresa Koziarska                              Komitet Założycielski

Zofia Kuś
Barbara Olszowy
Irena Pękala
Elżbieta Sikora
Anna Struzik
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1983           Jan Krzysztofik
Eugeniusz Adamczyk
Elżbieta Sikora
Barbara Dworak

1986           Stanisław Fidos
Jan Krzysztofik
Anna Jankowska

1990          Stanisław Fidos
Henryk Rydz
Genowefa Zagwożdżon
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1994           Stanisław Fidos
Henryk Rydz
Genowefa Zagwożdżon

1998           Stanisław Fidos
Henryk Rydz
Maria Gwardecka

2002           Stanisław Fidos 
Henryk Rydz
Grażyna Pluta
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2006                   Henryk Rydz
Stanisław Fidos
Karolina Orłowska – Carmenate
Marta Dworak

2010                   Karolina Orłowska – Carmenate
Henryk Rydz

2014 – 2019     Karolina Orłowska – Carmenate
Henryk Rydz
Anna Barańska
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Dziękuję za uwagę

Opracowała: Karolina Orłowska - Carmenate


