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„"iększe niz przeciętna ensrzja, Bez
yxaej enerzji i nia przeciętnezo wySi

: się przez zwarty tłum unrzedzeń iniechęci do rzeczy nowej, S
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Dzień 11 listorada jest dla nas wszystkich

wislki em nsrodowam Swiętem, świstem silnej woli i

zwyciestwa. W dniu tym jesteżmy jakoby innymi

ludzmi;z gorętszeni sercami, z większą wiarg w

przyszi088 naszej Polski. Ze wszystkich światyń W

dniu tym płyną dziękczynne modły do Stwórcyza to,

że pozwolił nam wyrwać Się zkajdan niewoli „żeśmy

odzyskali wreszeie upraznioną wolność, okuriong

śmiercią męczeńską naszych braci,

Przetrwonili śmy wiale klęsk i katakli znów dzia-

jcwych,uż wreszcie uzyskali smy prawo do samodzi al -

nego istnienia i pracy, zdyż wedl» słów Byrona;

< Walka o wolnostć, gdy się raz zaczyna, z.

'©jea krwią spada dziedzictwem na syna, sto

Pazy. wrorów złamana potęga skończy zwycię-

„Stwem —

(i
ż

1
4
2

To taż niechże dzieh ten dzwoni corocznie w

sercach polskich potęznen schem wiary, siły, pło-

mi oenaszo patrjotyzmu, niech rozkwitaw pamieci na-
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szzżzisezczzczanzrzzzczwanizzeszzunawnazASENUNNŃNA

rodu wsrani ałym kwiatom wialki 270 wspomnienia bom

haterskiej walki o nisródlazłość i zwycięstwo! |.

| Lecz tezo nis wystarczy; trzeba nam ezynów V.

naszajMłodej Polsce. Starajmy się rrzete swęmi|

nięskazitelnemi ezynami utrzymać nadal Polskę, Jej

Ni epodlezł0Ś8, Potęze i Si3ę tembardzisj, ża nis

jest, anatak bszrieczna, jakby sig zdaważo, że mos

wrogów-czyha na naszą ziemie, Tylko nasza własna

wola i ny sami możsmy zadscydować o Jej istnioniu i

Mocy!...

> 2.3, (YILI)

PI ERYJSZA TAKĄ ROCZNICA,,,

Obchodzimy si alemnastę rocznicę SEO
ści — Lazi listopada - dzień radoše 22330
narodu : 57płać Gdzież ta jsdnak coroczna,ZYWO
jowa "radi aczazo brak radosnych okrzykówna
Jez0 OBegi? ©Óż oEE tę dziwną zmianę? Cay
już zaromnis1iSmy O najl spszym synie Polski, które-
žo riomianna miiošė OE hart ducha i niespo-
yta aneksija srravit sedzmnascie lat temu
ESY przej aiy tę Polskę, dlaktórej a męczenni=

DRzą: aio w ofierza swą krew? Czyż rrzestalismy
ojeby to, za daf. nam upraznionę przez-

Jaiadi wi.oje w=".i przepowi edsians przez | 



wieszczów, wólność w Niepodległej Polsce? . B
Czy zapomnislišmy juz o Tym Odnowicielu,który

zastał Polskę zrujnowaną na każdem polu, a dzięki
swsj pracy postawiąJa w szeregu panstw, nadają—
Qgycu %0on polityce swiatowej — mocarstw?t

— 0 nie! Tak zle nie jest. Nic i nixt nam tezo
z pamięci nie wydrze., Wiecznie w naszym narodzie
rwac będzie pamięć Jego i wiekopomnych czynow Ja

— przekazywana jako najdroższa spuscizna z po-
enia na fokolenis, Nie tu tkwi przyczyna z2--
isnie pajošei smutkiem, Sprawia to faxt, že  
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se WSTCd nas, — Zę nasza mySl nie biegnie
elwederu, iacz do Krakowa — nie do Niego,
Jezc szczątków spoczywających na Wawelu,

Tam w tym dniu mySl caiezo narodu oddaje należny
roSśmiertny ho24 swemu Dobroczyńcy, Nauczycielowi.
i WFychowawcy,

Powtarzamy przytem jednozłośsnie. u szezątxków
Najwyższezo Qbywateła, za Jego zodnym następeą,ża
będzi smy bronic.,przekazanej nam i postawionsj w
rzędzie mocarstw Polski, iż nie oddamy nietylko
najmni,ejszezo Jej kawałeczka, ale nawst cuzika
z Jej sukni,

j.Podh. (YIII)

SONEFR
W krainie Sriewu,dumnych fał dnisstrowych,
Gdzie szafirowy step się słoncu kiania,
Gdzie w czystem niebiś płynie sżybka kania
1 zdzie lud zrywai požanskie okowy.

Widżiałen niebo. piękno i bez chmury,
Niebo przejrzyste na ówa swiata konce,
Rozpromienione,jak wschodzece słonce,
Čo wstawszyza snu Lekko mknie do zóry.

Jesishn w tym kraju widziałem bozatą,.
Gdy drzewa całe picnęły szkarłatam,
Poprzatykans srebrneńq, „babism latsm”,
vakby krolewskę przystrojone szata. |

Widziałem równiez kraj sniegiem pokryty
I brylańtowe, przejrzyste biękity.

BL - li,
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Mikołajczykówna (III)- Henryka

„POLNOŚCI. JASNEJ SWIEC NAM SXONCE»,,,
ra wy obraz,
Odockanyna akademji 11 listopuda w anli
"gimnazjalnej, Red.) |

OSOBY;
Polska
Chór (ukryty),
Duch Marszaika PiXsudski esto.
Wojskowy, i
Robotnik,
Uczaniea.
Rolnik.
Krakosi anka,

  
(Na scenę reflcktor rzuea kolorowa Świutio,

Stci potęzna; Polska w ziocistej koronie,W wyciągniętej pruwrej dłoni trzyma wspani aższo* * 2 >duzego orła sra PReZc, ZAS w lewej — berło.POLSKA,
- s a

1 kiedys,kiedy5 w odległych czasach
Byżam potęzna,dunna,wspaniała,-
2An: LTik.Sžroniach Ziota Xorona
32 zstism jašniala, ;
A orzał,zdy mi bź szezaży zorze,
ania się > w przestworza,

4 podnosi orią soko 17:579),cHón, P > PE ce)
Myšmy CięPolsko wisdli do sław

i KL oczyśl awówi e i Bolesławy... +
POLSKA, ; 2

A pózniej przeszły wielkości owej
Czasy, wspaniałej chwały Chrobrowej,
I się me losy roznie wazżyły,.,
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CHOR,
I jeszcze ehwile wialkoSci były,
ecz coraz rzadsze,., reszcie synowie

Twoi, o Polsko, zrzekli się Ciebie...
POLSKA,

ł oruszczona zdy byłam srodze
Przez własna dzieci w dziejowej drodze,
Gdy już nie byłam Mestwem,lecz marą,

„_Niecnych sąsiadów padłan ofiarą
OHQR ( smutno).

I rozbierali zaborcy ziemie
Ojczyzny naszej,..A polskie plamię |
Jęczało strasznie w cięzkiej niewoli
Przez quzie late,,.Orzeł sokoli
Lot swój Towstrzymał i spo sgępniały
Opuscił skrzydła w smutku omdlały,

(Polska smiutnia opuszcza orża),
POLSKA,

I takam dotad wielka, zemdlałam
Się w rosadach swoich zachwiałam,
piersi mych słaba nadzieja byla,
„Ciemnej mogile dusza się skryža, |

Az rrzyszła chwila, gdy poszada w bój
Za mnie Marszałsk, prawy Syn mój. |

(Światło zaśnie,Duch Marszałka się zjawia),

1 Polska znowu 0 ka2A
. znów wolnością oddyshała,CHÓR, oA

+

I dzięki Niemu Polska wolna

Z zaparciem siebis į psinią męstya
Szedłem wciąż naprzód aż do zwycięstwa.

(Rolska rodnosi wzórę orła). |CHOR

e...

I znowu dumnie wyprostowaną
Wielka, radosna i rozsriewana,
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POLSKA (5piewa). ć >
„Žolnosci jasno Świeć nam słonce,

- Tysoko wzbij się onie nasz...
CHOR (podchawytujs). 2
r Czuwamy wiernis twisrdz obronce,

Ti srna na krasach czuwa straz?
(Fychodzą przedstawiciale narodu,stają, tworząc

WOJSKOWY,(postzpująe naprzód).,
Poiskot Ojczyzno! Dziś Ci ślubuję
H imieniu całych zbrojnych sił, o
Że. tylko każdy będziezył >»
Dla Cisbist Każdy Cię miłuje,
Wiąc wierny będzie, jak syn prawy,
Koroną Cię uwienczy sławy...
Wiesłkiazo Wodza pójdziam šladami, |
Bo wszak dobrymi chesmybyć nami,
W rostanowisniu wesprzyj nas Boże!
A orzeł biały, leeąc w przestworze,
Albo szybując w jasne biękity ż
Niech nam wskazuje,zdzie chwały świty.

(Sałutuje i odchodzi),
ROBOTNIK (występuje).

Polsko! Ja pracy oddany, sżary, -
Wi sksz2j nia mozę Ci dac ofiary
I Przyjamnošci większejDziadkowi
Sprawie nie mozę — daję ochotnie
ło. co dac mozę: Gdy wielokrotnie
Sięzar me banki mocno [rzyzniecis,
„Jo ais narzekam,że zle mi na świecie,
ecz ofiaruję to dla Ojczyzny
więcej w Ciele czuję tęzyzny,
wszystkomi się wokół usmischa,

1] się raduję, żsam synem Lecha,
UCZENICA, -. :

* Dla Cisbie Polsko już zamłodu :
Chce się poswięcie,chcę rracować

„p
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Tak,jak nas uczył Nódz Narodu,
By sił, ni ezasu nia marnować,
Nie znuśniać, zdy Ojczyzna woła |
Do czynu! I zdy polska szkoła |
Serdecznie, mile nas zarrasza,
Hej! Polsce czesć, bo Polska nasza,

ROLNIK, RZ
Na ziemi wolnej, wywalczonej,
Umiłowanej, pędzę lata, | >
Najmilszami jest moja chata,.
I kocham łęki swe zielone, |
A w gęercu mem rod tą gukman
Miłosć ku Polsce ozien nieci,
A 547 Eebatraų w dal nieznaną
« Wielki ldeał Wodza Świeci.

KRAKONI ANKA, 107550 0U0p as . 3
04 całezo Krakowa,Polsko,kłaniam Ci sie, |
Qa błękitnej Wisły, co w słoneczku skrzy się
RA en tiwi >R czyny! :

ac "Polsko pachnąsubtelne jasminy,
WSZYSCY, , s. + 7 RE a 70

Czesć Ci Wodzu,cosPolskę AO A wolną,
ŚR W tem znowu tajemniczy baysk),

Zespolcie serca waszei myśli i czyny,
: = wygoj ze Bo. R
majcie skronie Polonji w wawrz

WSZYSCY, 2) j dag
Do zzynu wszyscy wraz! Za nami wyścig krwi,
Dziś przyszłość tylko w nas,zwyciestwo W.pra-.

| AS ki,
mth eać strpsds A otas pin r być
Mą simy — nasz WOodz - dla ski APOLSKA, | - * MR ROT NE
Jestem dzł8 znowu 2 swych synówdumna,
Wierzę w swą przyszłość wielką, wsławioną,
Lecz zdy jest tyle, sda Się, wes2la,
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m gą? 73 koło mnie już Vskvzesiciala,

Na zawsze jestem. Polsko przy Tobie,
Na zawsze Jestemprzy was synowie,|

WSZYSCY,( šriawają Bryzadę), .
KONI KO,

NOC LISTOPADOWA, a

Cicho,tylko bėr szumi tajemniczo, Jakzdyby ro»|
Prawiaž nad tem, co się ma stać za chwilę, Ut bór
widział duzo.,, Przecisż on w śwojeh łonie ukrywał
gzarstkę Polaków., „uzbrojonych — On wiedział, kim
Są ci młodzi chłopcy, lecz umiał miłezeć — więc 5
też nikt o nich nie wiedział, Lecz teraz zbliża sł ę
chwila, zdy się wszyscy dowiadzęą, c. wielką jest
ta młodzież, w podartam ubraniu, złodna,zziębnięta
i niedostatecznie uzbrojona.

Cicho...w tem zdzies załązka skrzypnęła 1 zno= |wu cisza, becz jaszcze dal się słyszeć szelast.,, |Puszczyk zapłakał, przypominając do złudzeniadziacko i znowu -— cisz4,,, 7
Ktoš Bilas 5a krzaka i bez szelestnie wpadłna pclanę, zejrzał się i znikł, Drzewa zsaszumi że7 pa Jakby chcialy zaziuszyč tajomniczy

Szaiss Šias dis A RES CÓW
PeR c, A a a a oa GW ik M a i d

„, Minęła długa zodzina,zdy padły wypowiedzi anePO1 zł0sem głowa: SBtój* bacznośórł srocznij!” i,,,„bracja!” Žbliza Się chwila wielkiej wagi ,bo sta-Bi emy w obronie naszej wolności i wolności naszych 'bliskich, Rozkaz był już wam czytany, 2 ponieważJestescie zmęczeni, rozejdzcie sių .rozpalcie pa= *Bę oznisk, aby się ozrzaę, Oczy cie rosilimy się,Zdrzemnisomy i potem pojdziemy -do, ,, celu,
> A m Śl a Bdko nida ii m i o A RO e a a
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140,się na malutkiej polanie. Gios komandy:
„Pacznosci” „W dwuszerezu zbicrkai* „Eciejuo Od—
Licz!» „Bacznosc!”» „Bo dwoch odiicz!” „* prawo' a M
zwbot, maarszi”..,. polanka opustosza4ac Przewa zZnOo—

abytaj drogi. Trąbka zazria cicho pobudtę.

wa żaszumiały złóSniśj...

dawno minęła półnac, zdy doszedł oizios
w karabinowych... Po łesi= rozszsdłi sięaž gi

i

1
0

t
k

L
e

M
G

(B
od

N
J

N
N
o
t

c
t

ma

wi. to Oni... wałczg,.. spotkdżłi ci 2—
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Ksigžyc wyjrzai Zz za okėw, krepujzcych z0
chmur i spojrzai na pobojowisko, Zajrzał do szkia—
nych oczu trupowi usmiechngł Się wasoło, zdy uj—
rzał przewaznie trupy nieprzyjaciGł!?

"Danuta Kostrzewska (III) |

Malenka krytyka pierwszezo „Promisnia*PraznęcPOdZYBIIĆ BiG ZOKol.KOI-WPAŁENIAWII
spostrzezeniami.jaąkich doznałam przy czytaniu „Pro—
miaeria” Nr,1, kreSlę kilka słów krytyki, które pod-
kręSlą raczej usterki niz walory, a to di atezo,
bysmyniespoczęli na lanrach, ale doskonaląc swe
utwory - podnosiii roziom pisma ciągle i niezmor-
dowani a; - ' 2 i

Przejdę pokolai od artykułu pisrwszezo do os-
tatniszo i poruszę każdy zosobna,
(_Nie wszystkim podoba się w „04 redakcji” po— -

wisdzenie: „Niech(„Promien”y rozwiązuje zazadnia—
nia ty i k o nas intsresujące”, Uwazan,że za- i
strzężzenie to (tylkoj jest zbytsezne, zdyż riszą-
do „Promisnia" tylko uczniowie,a riszą chyba tylko
to, co ich interesuje. Zastrzezenis to może jedy— -

-



4 . .
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nie kręrowsć autora w jego twórczości.
Artyku kolegi Tanamy, poświęcony Wodzowi Na-

rodu jest płęknie o mądrzj głębszej treści,
W następnyn abtykule kolega niezręcznia ujęł

mysl, że powinnismy odzwierciadlac nasze dusze,
że „Promien* winien być tem własnie zwierciadłem,
Brzmi trochę nielozicznie takie powisdz=enie:
„Jednak nię wszyscy dobrze sobis zdają sprawę z
naszych poežynan, a O naszżj pracy nis moz4, Wyro-
bić nalezżytezo zdania,skoro większość Kolszów i
Kołożżnek nl a mają zwi ewoj adża
Gus t naszych.

„Nasza ideały" pormszają kwastję ksztajtowa—
nia charakteru i hartowania się w zyciu,aby móc .
w przysziogci tworzyć prawdziwe srołeczenstwo,Ja—
dynia ma4em uchybieniem jest niestosowne dobranie
wyrazu Ww zdaniu: „Srodkiem w naszej pracy szkol=
naj moża być i nasz Promien?, Uwazam, że wyraz
srodkiem naj szałoby raczej zastąpić n.p.:
POM 0 8.8. Ind arena.

W „Chwili wakacyjnej”, w zdaniu: „Z ust,zdawa-
10 5i3, .ż8 wychodzi cicha rrosba”, pasowałoby ra-
czej. wy bł es 4,:.: u 1 a tu j e Takie wy»
rażenie kojarzy się s pięknie opisanem wspomnie—
niem chwili wakacyjnej.

Fsrod „Naszych postów” na podkreślenie zasłu-
zuje „Tesknota", ktora jest. najlersz wierszem
w numerze; tresc jest głęboka, styl ładny, budowa
porrawna, SN S ae

„Sonat* jest wzorowany na początku na „Stepach
akarmanskich» Mickiewicza, w zakonczeniu równisż —
jak u Mickiewicza błyszczał Dniestr, tak u naszem
30 poetym „Minsk swieci”, Wozóle zakonczenie jestniejasne. Czy to jest ostrzeżenie przed jakiamś
niebezpiecgenstwem? Dla czezo Minsk swieci Moskwie,
jak niezdy8 Koronie, 3 potem kładzie się na Ojczym
šny łonie? Szkoda, 83 brak komentarzy autora,Jas=



no5$6 stylu w poszji przedewszystkiem. Czytelnik
"musi odezueę to, co chci a? wyrazie roeta,pissz ące
dany utwór. W rrzeciwnyn razie nastęrujs nisporo-
zumi sni 6 pomiędzy wautorem 2 czytelnikien,

Swoje u tory Tomi jam, zdyz 4atwi=j 21 kryty
kować. innych niż siebie,

; Poszwam się dal2aj, Wiersz „Do nauki Gz ASH
jest poniskęč nisiogiczny, 3 mianowieic: Y rierw—
szych zwrot 20h au tor. smuei' sig Ło PO GP a PZ. Bę

e

"22 skoRczyży się waxacje, Że trzeba juz żasiase
MUOCGWOLZ ZNLRGCGGLAK strasznie „męczy”, ar
Pąznie zaznacza Swoja ni schęc Go Anki, a” nastgp-
nie bsz pajnai aj szez0 przejscia daje =5paž:
rezpaczać nia powinni mi za latsm, "ni „ialeni
niech tak sobie czynią inni,ec się chylą uczyć
Łónią”A wi asni e do tyeh.co Się 26 Je żeni$g

ama. nalszał (w wiersznj., Autor nia duż n
ztylką zie ję ujżx. Nalozaloby rae r

stawienia jaz rosterrją leniwi, a jaz my pr:
many.:

 

„Aspomnieni 2” jest bozate w piękno wyrazenia,
jak również w RZE styliStyczne, sest. tap:
AzWon z nich rłynąA”, diySię, žo pžzngė mcza tylko
sgiQs dzwonu, a nie sam dzwon, Błędne jest rówriezż
powi sdzonia: „Co dwie zodziny. czyto1 dzien. szy
„W nocy, budzi je ze snu dzwiekiem z4Gs spizowy”,
„Gzyž zakonnice spią i. dniem i nocą?! V ostatnisj
zwrotce księżyce zupełnie nielegalnie przyjął t3—
czowe błaski "i ašci vs raczej słoncu, B43Q ten
można usprawi sdliwie jedynis apoješi as autora S2—
mem brzmisniem wyrazu,
„|, W „Naszym pierwszym obozie” kol eż anka Bocz=
kowska“ trochę za słabo odmalowała piękne, wesoła
życie obozowe.., Także za dużo jest tan „dni”,
p.o: w' każdem zdaniu,

E, kotójożków (III)

 



Na obroną słów kilka.,,

W Nr.311 I.K.C,z dnia 9/XI-35 r.ukazaj się ar-
tyku3 z cytatami prof,U.J.Kożaczkowskiego, wyStęw
pujący sub eapi ce 3 Vylozarnis įdeclozji? - prze-
ciwkó Straży Prz sGhiSj. Przypuszczać można, 28 wym
stąpienie to ma charakter akcji „odbrónzowiania” —
t.j. sprowadzania wszelkich wielkości do nizin,
Przytoczę zdanie prof,Kolaczkowski az0, które nas
stražowcow z4gboko dotknsio:

A

„iajobraszni ejszor zaxudzeni si, LOdGŁCZA do
Zaki amania set jest to, zdy Si g
żywi mniemanie, z8 mozna idsolczję stwa»
PZACG, na obstalunek Ża robie. WYszalkis
sztuczne wylszarnie ideolozji, w Stylu. Stra
ży Przedni śj w przymitywizmie swym przypo-
minają zak*zdanie starych KOX na stodoia,
czy starej wierzbie pó to, Dy osiedliay sig
bociany. „Ponęty w postaci. protekcji „posad,
styrsendjów czy ipnyeń prer ozatyw z tych
aniazad boei ani ch zrobię przyżudek dla kar
jsrowi czów, uczciwych ale ziurich frazzolo-
zów lub sprytnych SPAC a. A tradnc jest o
wi zkszą przewrotnos „ choć niezamiarzoną,.
Przeyrotnośż, jak Žo otaczanis oriska w ten
Srosób wybransj „slity?.“

Nszzak eslem naszym Jest wyrobienia się w pracy
„dla dobra srołeczenstwa., utrwalenia naszszo Maicis—
Pzystszgo gmachu, zwalczanie wszelkiezo pustazo w8p-

"balizmu - słowa. niepoparte 20. czynem. Ie nasze esla
1 je) sztuczneni mogą być tylko w sztacznych
sercach, — dla takich jednak miejsca r naszen zró
nie nis mamy, Nie sądzę, by idea Str.PPrzed. nal 3ża—
+a do srorzędzonych na zamowienie - na rewien ter-
'min —lecz mocno wierzą, że tkwi ona 3 Sercu każde
zo ręlaka, — samej zas oržanizacji S.?.z2 zasiuzą
'"nalsžy roczytyvač, = umożliwia realizowanie tej
idei nis ty > ludziom dojrzałym, lecz także i sze-
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Trokisj masis miodzisży, którsj sStorien wychowania
w duchu panstwowym i dobraspołecznzzo uwarunkowu-
js stopień rotęzi rrzyszłejPolski Hocarstwowzj.

Dalaj zarzuca rrof.Kołaczkówski, że orz.5.P.

jest „przytułkiam dla karjarowiczów» znęconych sty-

psndjami, možnošciąprotakcji i t.p, Podobne zda-

"nie mogło się zrodzieu człowieka, ktory obserwu-

4840 „Tuz orzan,widzia4, że jaj członkowie masowo

osiągają owa „ponęty”. A zdybynawst tak było, to
któż ma je osiągać? Raczej młodzież zrzeszona w or-
zanńizacji, uswiadcmiona panstwowo, zaj rawiona do
rracyw srołeczenstwie, niż te, bierne dla Spray,
narodu, jednostki, które wolą przechadzaćsię w
'eiasn'em kółku własnych intzresów ; wreszcie owych
protekcji, posad, styrendjów, narawno nia uzyskują
członkowie, którzy *%nzcani tamiprerozatywamiwstą-
pili dg orzanizacji,nie wykazując się następnio

trwałąrracą w mySl idsałn S.P.—utrwzlenis Pol-
į Mocarstyowsj— lecz ludzie, ktorzy choc czę-

sciowo tan idaał zrazalizowali. |
/ / W takim więc razie wyżajprzytoczonyzarzut
'pof,Kołaczkowskiszo jest dodatnim wykładnikism
tr.Prz. -— Jako rożytecznsj placowki w naszem srTc-

3aczenstwie.Niezrazamy się podobnemi zarzutami,
racz3j iubolawamynadbrakiamuSwiadormiznia o wy-
BRC eai obcata. i mrówczej pracy,
ž ono) nie okraszając głośnym worbaliznem dokonała

(0, + Zespól „Stpaży Przedniej” przy Panstw.
dimn.im.?. Zana w Mołodscznię.

o i B 3 :
owad tw oO O a A W A O awm | w m m w A O M r m r m cm am m m m m m nnma W MD

Do A 0 p rao 's1ę włela błędów, Zaznaczamy
na.tem misjscu,że stałosię to z winypiszącego na
maszynia oraz z tszo rowodu, ż2 brak nam jeszcze

„bylo ratynyw A sposobem naszazo Pis-
ma. Była to bowiem doriswo nauka i pierwsza próba.

. d,
R SA A SA i A A O a O OŚRPD R i O A O OO A R O o 0 OO M A A OM OME



Kodio Historyczna: Najnowsze i nżjtrwalsze wia
domosci ze swiata politycznazo, 4 zwłaszcza z kon-
fliktu „włosko-3bisynskiszo” usłyszy każdy na so—
bótkaeh dyskusyjnych Kola Historycznezo, Ostatnia
refsraty: Kol, Wisniewski - „zatarz wiosko-abi syh-
ski" i kol.Tanana - „Palityka zswnętrzna Niemiac”,

oraz kol.Oriowski — „$1ilszy ciąg zatarzu włoskom
abi synski szo”,

Xo40 Polonistyczne: Odbyło się trzecie zebra-
nie dnia 24/X-35 r.z referatem kol, Jasiewiczówny,
p.t. „poszje Staffa”. | KBE AKA

Sodalicją: Poza rormalnemi zebraniami, które
odbywają się w każdą pierwsza niedzielą miesiąca,
Sodalicja urządziła dnia 45 listopada b,r.akademję
ku czei 5w,Stanisława Kostki, jako patrona mio
Gzieży, Na prozram akademji złożyło się: Przemó-
wianie kol.Jankuna o świętym Stanisławie, deklamą-
cja, chór, oraz obrazsk sesniczny 2 życia Św, Sta-
nisiawa Kostki, narisany przez kol,Mikołajczykóweiš. ; |

Kojo Romani styczne: Nowo-rowstał2 kolo w'b.r,
szkolnym rozrocząło normalną rracęprodkierownic
twam prof.Natalji Bactzawskiej; dnia 14 2istonada
b,r.odbyio się drugie zkolei zebranie. Celem koła
jest opunowaniea języka francuskiszo i zaroznanie.
Się z lit.i kulturą Irancuską,

5.K,0.; Dn.34/X.b.r,, jakowdnin oszezędno-
ści, odbyła się akadamja w auli, urozmaicona Ssło-
wam wstępnemks.prof.Krukowskisz0,obszernym rafe-
ratem kol, 4śużki, rreż,S,K,0,, deklamacjami i caó-
rem, i SA Ę gets
„Eowstaiiw nasz3j szkols Jzszcze jedna orzani-

zacja — Kolo porisrania bu dowy szkÓ4 powszechnych, **.koi trapiarowską naczela, jako prezeską,
Dn.9/XI b.r. I harcerska drużyna męska urządzi-



 

 

  
    
   

 

  

    

   

ę w Ognisku K,P,W,, urozmaiconą pora
jemi, ehórem „piątki» i w koncu żaba
ca ta jest rierwsz- samodzial! WY
drużyny; Wwykazujęcoj Gizo zórażusę

atywy. ż

dż 3 ; SE, BĘZZK pia LTZ NE Si WA

.P,W, — Ws4odsczno, WyZ se 7. Si ata
4 Trzezrywzaj zę w koszykós OD) PZ

cę nierodłaz%105:CZNnL

    

  

PZĘGO Lasowych RO BĘ
ėsmja dnia 40/A1 b. P.
rTezedstawicieii lako

: wgtęrie D+dYBOWA Z i W -

W Wy 0.8.p Ghyłlaski 30 2 ZS.OKOJLCZUOSTLO—
78 przenowisnie Wyziosi 14 pocezam
nastąriiy deklamacja, wy Gbra—

zek sceniczny i orkies

9 Apowisdzi Rada!«cji,

= 01 V.MazaTomaKWLODSZ  —
Artykuš ani nie opisuje wycz
hezo, ani nie daje dobrze zz

tym dniu, Nie si RZYSETY:
„fol,likołajezjkowna, Za artykuł Gziękuśsmy,

Skrocilissmy. O, sdyż był za NasóWrćna cbjętość
naszezo pi sma.

Kol,Potrzebowska, Avtykuż nadawaiby cię do nu-
maru 1-70. Nie Gruku jamy.

Koi,Z,5$, Zwyczaja rezjonalne poź.
Noi, Sikora, Tosmst dobry, ala

dzo słaba, Zrezyznowali Sny,
h — Ka, „dogi mów nis przezi pdamy.

forma bardzo słaba,
errująco Ania zadusz—
branych zwyczajów w
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!,S. Apt, „Nisznani bohaterowie” >+7 już_
Nr.1 „Promisnias z 1954 r.ala napisa

o

i, dasperowicz, Streszczen nie przyjrzujemy
Artykulik bardzo-słaby, ; A
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Konkurs na okiadkę trwa. Bliżcze szezezóły w Nr,
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