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Dlaczego winniśmy czcić i kochać
Marszałka Piłsudskiego.

Gdy na terenie szkoły zapra-
wiamy się do pracy dla Ojczyz:
ny, to w imię starożytnej *zasa-
dy „werba docent, exempla tra-
hunt” chętnie szukamy przykła-
dów pracy, podjętej jedynie i
wyłącznie „dla dobra narodu i
państwa. W epoce powojennej
dla nas Polaków klasycznym
wzorem takiej właśnie pracy,
podjętsj w imię dohra ojczyzny,
jest Marszałek Józef Piłsudski.

Przyjrzyjmy się pobieżnie dla-
czego i o ile ta właśnie postać
może być dla nas przykładem
godnym naśladowania. Gdy
dzięki nieudanym próbom od-
zyskania niepodległości, apatja
i zniechęcenie usunęły z życia
hasło niepodległości, a tłumiła
je krwią bestjalska przemoc na-
jeźdzcy, Marszałek Józef Piłsud-
ski miał odwagę wyrzec je głoś-
no i nawoływać w imię idei
wolności do walki na śmierć i
życie z ciemięzcą.
Te śmiałe hasła wygłaszał w

„Robotniku”, którego był redak-
torem, zecerem i kolporterem
w jednej osobie.
Marszałek działał w warunkach

wyjątkowo niebezpiecznych i
groźnych. Przyjrzyjmy się : sytu-

acji, która miała miejsce na te-
renie Polski.
Więzienia przepełnione Pola-

kami, szlaki sybirskie roją się
od powstańców, a w kraju sze-
rzy się terror i gwałt, uprawiany
z sadyzmem przez carskich czy-
nowników.

Sytuację Polski w tej dobie
najdobitniej charakteryzują sło-
wa cara Mikoła |, który, zna-
lazłszy się w Warszawie, w ten

sposób odezwał się do Polaków:
„Dla was i waszym kosztem
zbudowałem cytadelę. Jeśli ty|-
ko będzie potrzeba, każę zni-
szczyć wasze miasto w dwu-
dziestu czterech godzinach...
Bądźcie pewni, że nie pozwolę
na jego odbudowanie”.
Wprawdzie w dwadzieścia lat

po wypowiedzeniu tych słów
umiera dumny despota, lecz je-
go następca Fleksander Il nie
okazuje się lepszym od swego
poprzednika. Ten za przykładem
ojca rzuca Polsce dumny nakaz:
„Point de reveries!”
W latach późniejszych, w o:

kresie działalności Marszałka
Piłsudskiego, sytuacja Polski
była wręcz rozpaczliwa,
Lecz On potrafił dzięki swym
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niepospolitym zdolnościom po-
konać wszystkie przeszkody.
On natchnął cały naród wiarą
w zwycięstwo, On poprowadził
ten naród szlakami chwały.
On był tym Królem Duchem,

o którym marzył Słowacki.
On był wcieleniem marzeń

naszych wielkich wieszczów.
Do walki z wrogiem tęsknił

autor „Przedświtu”, gdy mówił:
„Zgińcie me pieśni, wstańcie
czyny moje”.
Marzenia te zrealizował wódz

Piłsudski.

On dał nam wolną i niepod-
ległą Polskę.

Lecz pracy dla dobra ojczyz-
ny nie wyrzekł się Marszałek
Piłsudski. nie zadowolił się jed-
nym heroicznym czynem.

Gdy przed rokiem 1926 sze-
rzy się w świeżo odbudowanej
Polsce sejmowładztwo, prywata,

Ne2.

ratuje Polskę przewrotem ma-
jowym. Przewrót ten wzmocnił
Polskę, wzmocnił walutę, dał
stały i silny rząd, ukrócił samo-
wo ę partyjną.

W latach ostatnich pracuje
również dla dobra ojczyzny,
doprowadzając do reformy kon-
stytucji.

Pracę Marszałka ocenia cały
naród, który Go czci i kocha.
On zaś wzamian za to dije
obywatelom wzór wielkiej i
ofiarnej pracy dla dobra Najjaś-
niejszej Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

W dniu Jego imienin, my
młodzież, wykażmy wolę kro-
czenia śladami naszego Mar-
szałka i Wodza, wolę służenia
ojczyźnie, a sprawimy Mu tem
największą radość, bo będzie
miał pewność, że jego trud nie
pójdzie na marne.

niezgoda, a nawet gangrena

korupcji, Marszałek Piłsudski Tarnawa.

71m"

Marszałek Piłsudski jako twórca nowej
psychiki narodu polskiego.

W czasach dzisiejszych wiele
narodów ma swoich wodzów
duchowych, którzy reprezentują
ich cele i dążenia. Wodzem ta-
kim narodu polskiego jest Mar-
szałek Piłsudski.
Wiemy, jakie zasłu i położył

Marszałek w odbudowie Rzeczy-
pospolitej, Ciekawe obecnie jest
zagadnienie: jaką ro'ę odegrał
On w życiu duchowem Polski?

= Niewątpliwą bowiem jest rze-

czą, że wielcy ludzie oddziały-

wują na psychikę i kierunek
myśli narodów.
Przykładem tego może być

Napoleon, który wywarł ogrom-
ny wpływ na dążenia polityczne
społeczeństw europejskich, co
ujawniło się w działalności kon-
spiracyjnej narodów i w rewo-
lucji, w walce ich z absolutyz-
mem i w rewolucjach. Bardziej
wymowny przykład tego mamy
w osobie Bismarka, który nie-
mal radykalnie przerobił duszę
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'narodu niemieckiego, wychowu-
jąc go w duchu szowinizmu i
zaborcżości.
Podobny wpływ, lecz w do-

datniem znaczeniu, posiada w
narodzie polskim Marszałek Pił-
sudski.
O ile pierwszy kanclerz Rze-

szy hołdował brutalnej sile i
wpajał w duszę Niemca niena-
wiść narodową, o tyle ideologja
Marszałka opiera się na głębo-
kiem podłożu etycznem.
Wpływ Marszałka na naród

dostrzegamy w latach pierw-
szych jego poczynań w kierun-
ku uświadomienia i pozyskania
szerokich mas społeczeństwa
dla sprawy narodowej,

Długi okres niewoli wywarł
na narodzie piętno rezygnacji
i pogodzenia się z losem.

Nastrój ten w chwili zbliżenia
się wojny Światowej, która była
najlepszą okazją zdobycia nie-
podległości, był dla Polski zgub-
ny. Społeczeństwo nie orjento-
wało się w tej sytuacji i nie
widziało, jakie w tej wonie za--
jąć stanowisko wobec zabor-
ców. Jednym z ludzi, którzy
rozumieli doniosłość momentu
dziejowego, bvł Marszałek Pił-
sudski. To też pierwszą jego
pracą było obudzenie ducha na-
rodowego, uświadomienie zobo-
jętniałych i porwanie ich do wal-
ki, gdyż jedynie zbrojne wystą-
pienie mogłe przywrócić Polsce
niedleglość.

Uiświadomienia tego dokonuje
Marszałek w okresie swojej
działalności konspiracyjnej, kie-
dy, stojąc na czele Partji Socja-
listycznej, wydaje „Robotnika*,
w którym stara się pozyskać
dla sprawy polskiej w pra-
cujące.
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Po tej żmudnej pracy przy-
gotowawczej, gdzie wykazał
wielką ostrożność w unikaniu
tarć i nieporożumień, jakie tra-
fiały się wskutek rozbieżności
programów i poglądów w naro-
dzie, rozpoczął Marszałekłdziałal-
ność organizacyjną, tworząc pol-
ską siłę zbrojną. Dzieła tego
dokonał Marszałek Piłsudski,
który jeden z pomiędzy wielu
zdolnych ludzi naszych czasów
potrafił skupić koło siebie współ-
pracowników i wezwał naród do
walki.

Imponujący to czyn, kiedy
cały naród, nie wyłączając mło-
dzieży szkolnej, stanął w obli-
czu wroga, gromiąc go i wypie-
rając z kraju. A stalo się to
dzięki niezłomnej woli tego,
który potrafił swe myśli i ideały
wcielić w czyn. Marszałek Pił-
sudski jest nietylko twórcą na-
szej siły zbrojnej i «=budowni-
czym Polski, lecz także refor-
matorem życia państwowego.
Przedewszystkiem stworzył on
silny rząd, który daje gwaran-
cję porządku i rozwoju politycz-
nego Rzeczypospolitej.

Naród polski pod wpływem
Marszałka Piłsudskiego zmienił
się również pod względem psy-
chologicznym. Dawny roman-
tyczny marzyciel o wolnej Pol-
sce stai sie trzežwym !'i praco-
witym obywatelem Odrodzonej
Ojczyzny, o czem Świadczy
znaczny, postęp jakiego dokonał
naród w piętnastoleciu wolności.

Marszałek, głosząc hasło in-
tensywnej pracy, nauczył Pola-
ków czynu. Hasło zaś
„Sa'us Reipublicae suprema
stało się najwyższe | pr
całego narodu. Has

jego; gó
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nika całą młodzież polską, któ-
ra jest przyszłością narodu.
Marszałek zatem, tworząc sil-

ną naszą państwowość, którą

Obrzędy i zwyczaje

opiera na solidarności i pracy
narodu dla dobra Rzeczypospo-
litej, stworzył jednocześnie typ
współczesnego Polaka.

S. Kolesiński kl. VIII.

weselne na Kresach
(wojew. Nowogródzkie)

Nasza wieś jest dzisiaj ostat-
niem ogniskiem  wygasającej
tradycji dawnych zwyczajów i
obyczajów. Wprawdzie na wsi
coraz bardziej wkrada się cy-
wilizacja, która zabija stare
zwyczaje, jednak możemy jesz-
cze dzisiaj spotkać wiele zwy-
czajów, które pozostały jeszcze
z czasów pogańskich.

Kult dawnych zwyczajów, wia-
ra we wróżby i zabobony są
tak wielkie wśród naszego lu-
du, że niewypełnienie jakiegoś
obrzędu uważa on za zbrodnię.
Jak wielką wagę przywiązuje
się do zwyczajów, świadczy fakt,
żę chłop nigdy nie przystąpi do
jakiejś ważnej zmiany w swojem
życiu, zanim nie zadośćuczyni
wymaganemu obyczajowi.
Dużo jest obrzędów na wsi,

lecz szczególnie ciekawy wiąże
się z wstępowaniem w związki
małżeńskie.

Młodzieniec, który ma zamiar
zawrzeć związek małżeński,
przedewszystkiem wybiera so-
bie pannę ze swojej lub sąsied-
niej wsi, zwracając szczególną
uwagę nie na jej wdzięki, lecz
na jej zdolność do pracy i po-

„60 wybraniu sobie odpo-
artji, wybiera się w

rosiwszy uprzednio

 

jakiegoś statecznego gospoda-

chę", którą musi

rza, aby był „swatem”. Zaprzę-
ga konia, któremu bez względu
wa porę roku nakłada „brazgu-

ny“, t. j. janczary, i jedzie do
rodziny panny młodej.

Po przybyciu do niej, wszy-
stkie sprawy, związane ze swa-
taniem, obejmuje „swat”, od
którego dyplomatyki nieraz za-
leży pomyślne załatwienie spra-
wy. Gdy to nastąpi, wówczas
pan młody wyjmuje wódkę, sól
i chleb i zaczyna częstować
wszystkich domowników, zaczy-
nając od rodziców panny mło-
dej, którzy też częstują gości.
W czasie tego poczęstunku swat
omawia sprawy, związane z po-

sagiem, a pan młody—z ter-
minem ślubu, przytem p.' mło-
da musi sobie wybrać dwie
„szafierki” i dwóch „szafierów”
(drużbów), a pan młody „swa-

być osoba
„Starsza. s
©" > W krėtkim czasie po obrze-

dzie „swatania* młodzi udająsię
do cerkwi, aby dać na zapo-
wiedzi.
W ostatnim tygodniu rozżpo-

czynają się przygotowania we-
selne, polegające na przygoto-
waniu różnego rodzaju jedze-
nia, którego musi być dość
znaczna ilość, gdy się zważy, że
na wesele zbiera się cała wieś.
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W ostatni czwartek przed šlu-
bem, panna młoda z „szafier-
kami* pieką „karawaj”, t.j. po-
dłużny bochen chleba, który
musi być b. ładnie ubrany.
Przy pieczeniu „karawaju* są
różne obrzędy, jednak nie mo-
głem ich widzieć, gdyż jest to
tajemnica panienek.
W dniu ślubu pan młody je-

dzie do panny młodej z „sza-
fierami* i muzyką, złożoną z
harmonji, skrzypiec i bębenka.
Na progu witają pana młodego
rodzice panny młodej chlebem
i solą, zapraszając do środka.
Następnie stawiają na środku
chaty pana młodego, swata i
szafiera, których matka panny
młodej wiąże wpół ręcznikami,
zaś szafierkę i swachę chustecz-
kami. Potem wszyscy zasiadają
przy stole.

Przez cały ten obrzęd panna
młoda jest nieobecna, gdyż w
tym czasie w drugiej izbie ją u-
bierają szafierki, które przy ża-
łosnych śpiewach, żegnają pan-
nę młodą, opuszczającą ich
grono, udzielają jej przytem rad,
dotyczących życia małżeńskiego.
Wszystkich jednak tych obrzę-
dów nie mogłem widzieć, gdyż
płeć brzydka ma wówczas wzbro-
niony wstęp do izby, gdzie się *"

Jma kieliszkami.ubiera panna mloda.
Nareszcie panna młoda, ubra-

na w białą suknię ślubną, z
wielką pompą zostaje wypro-
wadzona na środek gościnnej
izby przez szafiera i szafierkę.
Jedna ze starszych gospodyń
rozścieła pośrodku izby ebrus,
posypany zbożem, na który klę-
ka panna młoda, matka zaś jej
zapala gromnicę i spala kosmyk

. włosów panny młodej na znak,
że zrywa z panieństwem. Wresz-

„Prom ie ń” 4.

cie następuje pożegnanie panny
młodej z rodzicami, podczes
którego rozlegają się odpowied-
nie śpiewy. Przed odjazdem do
ślubu rodzice udzielają młodej
parze błogosławieństwa i prze-
stróg na przyszłość.

Wyruszają wreszcie do cer-
kwi. Przed odjazdem panna
młoda rzuca za siebie garstkę
siana, co ma być życzeniem,
aby do innych panien jak naj-
prędzej przybyły swaty. Do ślu-
bu wszyscy jadą wśród ogólne-
go krzyku, śpiewów, muzyki i
dźwięku nieodstępnych „brazgu-
nów*. Na pierwszejfurze jedzie
swat, trzymając na kolanach
„ikonę* (obraz), która ma być
zawieszona w nowym mieszka-
niu nowożeńców, dalej p. mło-
dy, potem p. młoda, wreszcie
muzyka, która Pe całą drogę
rznie „lewonichy“ „kozaczki“.
Nastrėj zmienia się dopiero po
przybyciu do cerkwi. Po obrzę-
dzie ślubu, wracają wszyscy do
domu i wówczas powraca daw-
na wesołość i radość. Na pierw-
szej furze jedzie mloda para, z
zacnhwania się której starzy wy-
eiągają wnioski co do przyszłe-
go pożycia nowożeńców. Na
progu chatywitają nowożeńców
rodzice chlebem i solą i dwo-

Cały orszak
Śpiewa:

„Prylacieła siera ziaziulka z
z jałańca, da pryjechała mała-
daja dziewaczka z pod: wieńca.
Da stała u jaje mamaczka

pytacca, dać umieła maja da-
czuska wianczacca“ i

Następnie póżpoczyri się ucz-,
ta, w której biorą udział,„kregofps
i znajomi. Potem młodzi. prze-
chodą do innej izby, gdzie roz 1
poczynają się tańce, w EE ART

„U

3b.

weż

ax
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bierze udział cała wieś. Każdy
z tańczących stara się choć raz
zatańczyć z panną młodą, każ-
da zaś panna z panem młodym,
tego nie można nikomu odmó-
wić. Na pierwszem miejscu reg-
jonalny taniec t. zw. „lewoni-
cha". Tańce przeciągają się ca-
łą noc. Nazajutrz następuje po-
żegnanie i wyjazd panny mło-
dej do domu pana młodego.
Przed wyjazdem panna młoda
siada na dzieży, którąjej matka
oddaje jako symbol rozpoczę-
cia nowego gospodarstwa. Opu-
szczając dom, panna młoda
śpiewa:
„Da bywaj maja mamaczka

zdarowa,
Pryszła po mianie z ukrainacz-

ki daroha*.
Po przyjeździe do pana mło-

dego, domownicy przyglądają
się pannie młodej jaką nogą
wysiada, czyniąc z tego wnio-
ski. Następnie nowożeńcy wcho-
dzą do izby, posypując ją na-

Ne 2.

krzyż żytem, na znak, by wdo-
mu był dobrobyt. Potem panna
siada w kącie izby, przykrywa-
jąc się płótnem, które zdejmu-
je matka pana młodego na
znak, że przyjmuje ją do ro-
dziny. Wreszcie wszyscy udają
się na poczęstunek, w czasie
którego dzielą ,„karawaj”, śpie-
wając przytem o nim piosenki
i zachęcają zebranych do hoj-
nego óbdarowania panny mło-
dej, gdyż każdy, kto sprobuje
„karawaju'* musi złożyć dar na
ręce panny młodej. Następnie
rozpoczynają się znowu tańce
w domu pana młodego, tak, że
obrzędy weselne trwają często
kilka dni. Obrzędy weselne ma-
ją wielkie znaczenie u ludu,
podnoszą bowiem znaczenie za-
wieranych związków i przyczy-
niają sią do zachowania pięk-
nych tradycyj, które obecnie
coraz bardziej zanikają.

Rom. P. kl. VIII.

 

Jaskółka pozyleciała.

Wśród gęstwy drzew rozległe-
go parku wznosi się biały pała-
cyk, w końcu zaś ogrodu mały,
obrošnietv winem, domek rząd-
cy. Domek ten od rana do
zmroku rozbrzmiewał wesołym
szczebiotem jasnowłosej, najwy-
żej sześcioletniej dziewczynki;—
w pałacu rozlegały się energicz-
ne, drobne kroki małego mež-

 czyzny i jego wojownicze okrzy-
1.
Dzieci zawsze bawily się ra-

zem, o ile maly panicz wolny
był od lekcyj. Dziewczynka pod-

czas jego nieobecności
wała się lalkami, lub małem

gospodarstwem w postaci bla-
szanej kuchenki i takichże na-
czyń. Lepiła raz babki-z piasku,
gdy stanął przed nią jej towa-
rzysz.

„Babki!” —zawołał, potrząsając
z oburzeniem ciemnemi lokami,
spadającemi aż na szeroki,
koronkowy kołnierz — „Zawsze
babki, lalki, albo kuchnie! Do-
syć tego! Chodź, lepiej coś ci
pokażę”.
ŻY:

zajmo-
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Wzniosły się ku niemu cieka-
wie chabrowe oczęta.

„Wiesz, przyleciała jaskółka,
ta sama, co w zeszłym roku
miała gniazdko nad mojem ok-
nem, i teraz je tam buduje.
Chodź, zobaczymy. Tak się ład-
nie uwija”.

Rozsypały się, mozolnie le-
pione, babki, otrzepały rączki z
piasku, dwie pary chyżych nó-
żek zadudniły w alei, a dziecię-
ce głosy długo jeszcze dolaty-
tywały z oddali.

Jaskółka przyleciała— musieli
ją wszakże zobaczyć!

Chodzili zawsze, trzymając się
za ręce. Biegali po całym par-
ku, polu i łące. Z zaintereso-
waniem przypatrywali się wszy:
stkiemu, a jeśli jedno z nich
czego nie widziało—drugie tłu-
maczyło z powagą. Ale przy-
szedł czas, kiedy chłopca mu-
siano oddać do szkół. Musiał
jechać do miasta, pożegnać się
ze swobodą na długie miesiące.
Odtąd widywali się tylko na

wakacje. Panicz mężniał coraz
bardziej, coraz mniej przypomi-
nał tego małego, do pazika po-
dobnego chłopczyka, z długiemi
ciemnemi lokami, w aksasnito-
wem ubranku. Mała jasnowłosa
dziewczynka stawała się dziew-
częciem. Nie umieli już tak
swobodnie bawić się ze sobą,
częściej rozmawiali, ale zapada-
ło czasem między nimi kłopot-
liwe milczenie i tylko spoglą-
dali na siebie ukradkiem, dziwiąc
się: dlaczego tak jest.
Pewnej wiosny panicz przyje-

chał niespodziewanie wcześniej
na wakacje. Był dopiero począ-
tek maja. Drzewa niedawno u-
brały się w swoją zieloną szatę,
słowik nieśmiało poczynał kwilić.

Dziewczę było na wsi, bo
uczyło się w domu, więc było
w obowiązku pokazać mu zmia-
ny w starym parku.

Kilka drzew ścięto, najwyższy
świerk burza powaliła, jedna
sarna umarła, są już cztery
pary pawi, w pasiece przybyło
kilka uli. Opowiedziała to przy
pierwszem spotkaniu.

Któregoś dnia, szukając pani-
cza, bo go nie było w parku,
zaszła nad strumień, który dzie-
lil! park od lasu i ujrzała szu-
kanego na mostku, opartego o
poręcz. Nie widział jej i gdy
zawołała, drgnął raptownie, wy-
prostował się i tak stał nieru-
chomo z założonemi wtył ręka-
mi. Zadziwiło ją jego niezwykłe
zmieszanie,

„Dzień dobry!” —zawołała. ”
Milczał, tylko. coraz niżej po-

chylał głowę.
„Dzień dobry” — powtórzyła.

„No co ci jest?*
Zbliżyła się więcej i pociąg-

nęła źa kurtkę. Widziała, že
oczy nabiegają mu łzami, że
czerwienieje coraz więcej i nagle
zaksztusił się, począł gwałtow-
nie kaszlać, z ust buchnęła mu
smuga dymu. Cofnęła się zdu-
miona.

„Pa—pa—papiercs...”— wyję-
kała— „papieros! Ty palisz, tyl?“
Miną! juž atak kaszlu, panicz

z pod ściągniętych brwi patrzył
na nią niechętnie.

„Palę! Więc co?”— burknął.
„A, nie wiedziałam... A ja ci

przyszłam powiedzieć, że przy-
leciała jaskółka, tamta, wiesz
co się gnieździ nad twojem ok-
nem”...

Złagodniały
panicza,

chmurne oczy
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„Naprawdę? Chodźmy tam!”
—wyciągnął do niej rękę.

„Fle, ale ty już nie będziesz
palił, nawet gdy nie będę wi-
działa, dobrze?”
Zawahał się, lecz widział nie-

pokój i prośbę w jej oczach.
„Dobrze” —rzekł. £
To bylo pierwsze ich niepo-

rozomienie od czasu, jak się
znali, a złagodziła je jaskółka.
Wakacje te były ostatniemi

na długie lała, które spędzali
razem. On wprawdzie wracał do
domu co roku, lecz ona wyje-
chała na pensję i aż do skoń-
czenia nie przyjeżdżała, a potem
on wyjechał na studja zagrani-
cę. Kiedy się znowu spotkali,
oboje byli dorośli.

Był gorący czerwiec. On o
twarcie już palił papierosy, ona
wcalę się tem nie gorszyła.
Swobodnie rozmawiali, wspami»
nali dziecinne lata, śmiali się.
Minęło lato, potem jesieńi

zima—byli ciągle razem. Przy-
szła znowu wiosna. Była w par-
ku altana, którą oboje zawsze
lubili. Panienka czytała tam
zwykle, lub zajmowała się ro-
bótkami.
Właśnie migała raz pracowi-

cie szydełkiem, nucąc coś pół-

głosem, a zachodzące słońce
poprzez kraty altanki kładło na
jej główkę złociste refleksy,
gdy usłyszała na dróżce kroki.
Wiedziała kto idzie. Wszedł.
Przywitali się. Był jednak dziw-
nie milczący.
„No i co?” — zagadnęła we-

soło.
„Owszem coś jest: jaskółka

przyleciała, przyleciała do gniazd-
ka nad mojem oknem. A czy
ty, ty zechcesz być taką jaskó-
łeczką, czy zechcesz sfrunąć do
mego gniazdka i już tam na
zawsze pozostać?”
Ciemne oczy niespokojnie wy-

czekiwały odpowiedzi. Ušmiech-
nęła się blado i spuściła po-
wieki.

„Dobrze” — szepnęła i po-
dała mu obie ręce. — Uniósł je
gorąco do ust.

„Dziękuję — odpowiedział też
szeptem--dziėkuję“.

Takie zupelnie proste i natu-
ralne: „dobrze" i „dziękuję”, a
jednak daleko więcej zawiera-
jące, niż wiele górnolotnych,
niepotrzebnych słów.
Jaskółka przyleciała i to było

ich szczęście,

Wa-Wo.

 

Promień.
Promień jest nikłą cząstką światłości,

Lecz tych promieni gromada
Świeci i grzeje, gdy z wysokości

Pękiem na ziemię tę spada.

To też w dążeniu do walki z cieniem,
Róbmy starania, koledzy!

Byśmy też takim byli promieniem,
W słońcu niebiańskiem wszechwiedzy.

Jan Hućko kl. la,
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Dzwony.

Na Anioł Pański dzwony już dzwonią,
Dźwięki srebrzyste lecą wzwyż
| dźwięczne dzwony dźwięki swe ronią
Z wyżyn podniebnych na ziemski niż.

Lecą dźwięki rozśpiewane
Do ścian i do okien chat,
Przypadają rozełkane,
Potem dalej lecą w świat.

Rozbudziły górskie echa, *
Wpadłszy w szczyty niebotyczne,
Każdy człowiek się uśmiecha,
Słysząc dzwonów granie śliczne.

Lecą, płyną na kraj świata,
Aż ścichną w oddali,
Tam, gdzie zorza włosy splata,
Blaskiem się różowym pali.

W. Wolańska..

   

NZ.
» P> KIAAŃ AIR ZRZŃ RX

WESOŁY KĄCIK.

Zagadki.
(c. d. poświęcony klasom młodszym).

eli, Komuż ona jest nie znana—
Prawie aktor już filmowy, Z drugiej klasy panna ....
A na scenie etatowy, IV
Gra z: rezonem mały francik — 2 =
Z pierwszej klasy pan ........ Gdzie krzyk, bójki, swary, hece,

Tam on mistrz i „spec” nad
Il. „Spece*;

Zgadnij co to za matrona, _ Na sumieniu szyb ma tysiąc—
Wśród pierwszaczek jakby bona, Kto to?—,...—Mógłbym przysiąc!
Pannom na wydaniu równa... V
Nie wiesz?!—Wszak to ...... ówna. ;

Perła, gwiazda drugiej klasy,
Ill. Pełna wdzięku, pełna krasy,

W serc podboju to mistrzyni, Smukła (wyższa niż mamusie!)
Z pewną miną „pogrom” czyni, Kto to taki? To ........
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„Naprawdę? Chodźmy tam!”
—wyciągnął do niej rekę.

„Ale, ale ty już nie będziesz
palił, nawet gdy nie będę wi-
działa, dobrze?”
Zawahał się, lecz widział nie-

pokój i prośbę w jej oczach.
„Dobrze” —rzekł.
To było pierwsze ich niepo-

rozomienie od czasu, jak się
znali, a złagodziła je jaskółka.
Wakacje te były ostatniemi

na długie lała, które spędzali
razem. On wprawdzie wracał do
domu co roku, lecz ona wyje-
chała na pensję i aż do skoń-
czenia nie przyjeżała, a potem
on wyjechał na studja zagrani-
cę. Kiedy się znowu spotkali,
oboje byli dorośli.

Był gorący czerwiec. On o
twarcie już palił papierosy, ona
wcalę się tem nie gorszyła.
Swobodnie rozmawiali, wspami:
nali dziecinne lata, śmiali się.
Minęło lato, potem jesień i

zima—byli ciągle razem. Przy-
szła znowu wiosna. Była w par-
ku altana, którą oboje zawsze
lubili. Panienka czytała tam
zwykle, lub zajmowała się ro-
bótkami.

Właśnie migała raz pracowi-
cie szydełkiem, nucąc coś pół-

głosem, a zachodzące słońce
poprzez kraty altanki kładło na
jej główkę złociste refleksy,
gdy usłyszała na dróżce kroki.
Wiedziała kto idzie. Wszedł.
Przywitali się. Był jednak dziw-
nie milczący.
„No i co?” — zagadnęła we-

soło.
„Owszem coś jest: jaskółka

przyleciała, przyleciała do gniazd-
ka nad mojem oknem. „A czy
ty, ty zechcesz być taką jaskó-
łeczką, czy zechcesz sfrunąć do

mego gniazdka i już tam na
zawsze pozostać?”
Ciemne oczy niespokojnie wy-

czekiwały odpowiedzi. (lśmiech-
nęła się blado i spuściła po-
wieki.

„Dobrze” — szepnęła i po-
dała mu obie ręce. — (niósł je
gorąco do ust.

„Dziękuję — odpowiedział też
szeptem--dzigkuję“.

Takie zupelnie proste i natu-
ralne: „dobrze“ i „dziękuję", a
jednak daleko więcej zawiera-
jące, niż wiele górnolotnych,
niepotrzebnych słów.
Jaskółka przyleciała i to było

ich szczęście.

Wa-Wo.

 

Promień.
Promień jest nikłą cząstką światłości,

Lecz tych promieni gromada
wieci i grzeje, gdy z wysokości

Pękiem na ziemię spada.

To też w dążeniu do walki z cieniem,
Róbmy starania, koledzy!

Byśmy też takim byli promieniem,
W słońcu niebiańskiem wszechwiedzy.

Jan Hućko kl. fa,
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Brak odpowiedzi na pytanie — hołdowanie zasadzie: „Milcze-
nie—to zloto“.

Sprawowanie „odpowiednie” — odpowiadające przyjętym za-
sadom, zachowanie się w szkole, w domu, na ulicy, na
ziemi, morzu i w powietrzu.

=

Coś z naszej prasy szkolnej...
(Recenzja z gazetki harcerskiej „Czuwaj”).

W grudniu ub. roku Drużyna
harcerska im. Zawiszy Czarnego
wznowiła wydawnictwo gazetki
„Czuwaj”. Dotychczas ukazały
się 3 numery.

Witając z radością fakt uka-
zania się drugiego pisma na
terenie naszej szkoły i życząc
mu wszelkich pomyślności, nie

mogę powstrzymać się od wy-
powiedzenia pewnych uwag,
które—jak mi się zdaje—powin-
ny tylko na dobre wyjść wzno-
wionemu pismu, bo dadzą im-
puls do pozbycia się pewnych
usterek, jakie w trzech pierw-
szych numerach dały się za-
uważyć.
Różne są pisma: niektóre

przeładowane balastem trudnych
artykułów, znowu inne, nad
któremi się rozbiła „bania po-
ezji”, nad naszem zaś „Czuwaj”
to się chyba rozbił kocioł z zu-
pą obozową. Wszyscy śpieszą
do jadła — o tem najczęściej
mowa. Kochani druhowie! Ja
uznaję boskość żołądka (jak się
wyraził jeden z wieszczów „Kużź-
nianych”), wierzę, że jedzenie
obozowe było nadzwyczaj smacz-
ne, ale wasze opisy to są nie-
zbyt apetyczne. Nie rozumiem,

jak po takim smacznym obie-
dzie można tak niesmacznie pi-
sać! O obszernym dziale „Hu-
moru* wypowiem tylko parę
uwag. Dowcipy „naciągane“, a
jeśli nieco lepsze, to „odgrze-
wane", odgrzewane zaś żarty
nudzą, jak powiada przysłowie.
Stałym bohaterem działu hu-
morystycznego jest „dh. Feluśl* -
Opisy wycieczek nieudolne—

można obrzydzić niemi tę pięk-
ną rozrywkę.

Redaktor dwu pierwszych nu-
merów abdykował, a na stołku
redaktorskim zasiadł kol. Ką- .
dziela. Znać pewną poprawę,
ale tego mało. Dobry polonista
--jak swego redaktora nazywa
pisemko — powinien był uczy-
nić więcej, przedewszystkiem u-
sunąć całą plejadę błędów róż-
nego rodzaju. Wszystkie arty-
kuły nacechowane wspinaniem
się do humoru, ale wszystko to
„Syzyfowe prace*. W r zultacie
są nudy i nieszczerość. Kolego
drużynowy, powiadacie szczerą

prawdę, mówiąc: „Już nie wiem,
który raz biorę pióro do ręki i
jeszcze się waham, czy opraco-
wać ten tak nudny temat".
Dajcie taką radę swym pod.
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władnym (o waszym artykule
nie mówię nic, gdyż jest wybit-
nie fachowy), aby się na przy-
szłość nie wahali, a skoro ma:
ja pisać nudy, albo co gorsza--
banialuki, lepiej niech się odra-
zu decydują (jak to harcerzom
przystoi) i zaniechają zamiaru.

W artykule, mającym preten-
sje do humorystycznego p.t.
„Wspomnienia z wycieczki", po-
wiada „Czarny , że niejakieś
panny Komendantówny (z dużej
litery! — znać rycerski respekt
względem daml) z Rubieżewicz,
uśmiały się z dowcipów prze-
jeżdżających harcerzy. Możliwe,
na świecie większe się cuda

dzieją. Ale jest gwarancja, że
choć trochę wybredny czytelnik
podczas czytania „„Czuwaj* ani
razu się nie uśmieje.

Wybaczcie, druhowie, te przy-
kre słowa, ale to nie jest ,,cze-
pianie się'*. Wtedybym poruszył.

dużo innych rzeczy. Zresztą
wtedy recenzja zajęła zbyt dużo
miejsca, a nasz „Promień nie
tak często wychodzi, jak „Czu-

waj”.
Pisemko wasze, kochani dru-

howie, ma być gazetką, pełną
humoru. | rzeczywiście czytelnik
widzi na okładkach roześmiane
twarze harcerzy, ale sam sam się
nie uśmieje. Znawcy, oceńcie,
której to klasy humor. Jedynie
dział rozrywkowy stoi jako —
tako.

Druhowiel niezbytżeście się
spisali swemi artykułami, ale
spisaliście się rekordowem roz-
sprzedaniem 200 egzeplarzy. To
jest sukces nielada, zwłaszcza,
jeśli się zważy wartość pisem-
ka. Gratulacjel Pod tym wzgle-
dem ,,Promień* się winien pow-
stydzić!

Hull Stefan kl, VI.

rzOEPEPE——

Kronika sportowa.
— Widząc zainteresowanie

młodzieży gimnazjalnej sportem,
chciałbym przesunąć przed jej
oczami kalejdoskop spoitowy:
Dnia 2 i 3 lutego wyjechała

sekcja hokejowa drużyny gim:
nazjalnej do Zyrowic na trój-
mecz hokejowy. Wyniki przed-
stawiają się bardzo mizernie, a
mianowicie: Zyrowice—Gimna-
zjum 5:1, Słonim—Gimnazjum
6:1, Żyrowice—Słonim 7:0.
Jakim sposobem przegraliśmy
ze Słonimem tak haniebnie, do
dziś dnia nie wiem.
W dniach od 9—16 II został

zorganizowany tydzień sporto-

' ciekawa i ładna.

wy, który obejmował wiele kon-
kurencyj, a między innemi re-
wanżowe spotkanie Żyrowice—
Gimnazjum, zakończone naszem
zwycięstwem 5:3. Gra bardzo

Na wyróżnie-
nie w drużynie gimnazjalnej
zasługuje bramkarz, który bro-
nił bez zarzutu. W dniu 10.Il w
meczu Zyrowice—Nieśwież goś-
cie nasi odwdzięczyli się za po-
rażkę z dn. 9., wygrywając 8:2.
Zaznaczyć należy, że drużyna
w Nieświeżu była kombinowa-
na, ale bardzo słabo grała. Gra
nieładna, brutalna, bez żadnych
ciekawych momentów.
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Bieg narciarski, który odbył
się w dniu 10.II, zakończył się
pełnem i zasłużonem zwycięst-

wem Seminarjum. Gimnazjum
zajęło 5-te miejsce, Żyrowice
zaś 7 i 8, gdyż najlepszy żyro-

wicki zawodnik zwichnął nogę
zaraz po starcie.
W miesiącu czerwcu projek-

tuje się spotkanie lekkoatle-
tyczne Stołpce—Nieśwież.
Zawodnicy, trenujciel!

„Aros

EEZEE

K RON
W poście, gdy siądzie się

szarą godziną w wygodnym
fotelu (lub na jakiemś innem
sprężystem siedzeniu) i prze-
trawia się w pogodności ducha
spożytego na obiad śledzia,
cisną się człowiekowi do głowy
kłębki zagmatwanych „i powi-
kłanych, jak afera imć pana
Stawiskiego, wspomnień. A
ponieważ jest już akurat go-
dzina zmierzchu, godzina nale-
żąca do naszej wyobraźni, więc
proszę mi darować, że do
wspomnień dołączyło się trochę
fantazji.

*
* *

Dzwonek.
Za chwilę ciche kroki lokaja,

który wyrywa mnie z drzemki.
List.

Rzucam okiein na treść, Poz-
naję natychmiast charakter pis:
ma i odrazu domyślam się o
co chodzi. Rzeczywiście, Pre-
zydjum Samorządu zawiadamia
mnie, że dziś o 5 popoł. odbę-
dzie się Walne zebranie Rady
Młodzieży przy Gimnazjum.'Ja-
ko były wychowanek tego za-
kladu, mam prawo wstępu w
charakterze widza na zebranie.
Spojrzałemna kalendarz, potem
na zegarek—19.|. godz. 4.30, a

1-K- M
więc mam jeszcze pół godziny.
Rzuciłem krótkie zlecenie loka-
jowi, wrzuciłem na siebie wierz.
chnie okryciei za chwilę z ci-
chym warkotem maszyny poły-
kaliśmy asfaltową przestrzeń,
dzielącą nas od gmactu gimnaz-
jum. Motor zgasł. Powoli, jakby
z pewnem namaszczeniem, za-
mykały się za mnąciężkie drzwi
zakładu. Szatnia, woźni z meta.
lowemi guzikami—i. za chwilę
znajduję się w sali posiedzeń Ra-
dy młodzieży. Duży stół, zasłany
zielonem suknem, naokoło sto-
liki, a dalej krzesła, krzesła i
krzesła. Za chwilę początek.
Ważniejsze punkty zebrania:
Sprawozdanie z działalności

Samorządu Młodzieży.
Wybór: nowego Prezydjum.
Wolne wnioski.
Na sali spokój. Poważny gru-

by głos przewodniczącego. W
połowie zebrania wszedł na sa-
lę p. wizytator Izdebski. Odczy-
tano sprawozdanie oraz statut.
Wybrano nowy zarząd, w skład
którego weszli kol. Sokołowski
Ludwik — jako marszałek, kol.
Myślicka Irena — vicemarszałek
I, kol. Rymaszewski Jan—vice-
marszałek Il, kol. Cwirko Jerzy
—skarbnik, kol. Wolańska Wan-
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da — sekretarz. Wolne wnioski.
Na zakonczenie kilka gorących
słów od p. wizytatora, skiero-
wane pod 'adresem ustępują-
cego Prezydjum za owocną
pracę oraz życzenia nowemu
Prezydjum pomyślnych wyników
w następnej kadencji.
Opuszczając salę, spotykam

nowoobranego Marszałka, który
zaprasza mnie na choinkę, na
26 stycznia. Dziękuję i przepra-
szam zgóry za mą nieobecność,
gdyż miałem ten dzień zajęty.
Jak dowiedziałem się później,
zabawa udała się. Panował miły
nastrój. Zapalano choinkę, śpie-
wano kolędy.
— Dnia 1.Il. obchodzono na

terenie gimnazjum uroczyście
imieniny Pana Prezydenta Igna-
cego Mościckiego.
— Przejeżdżając dnia 27.ll.

wieczorem koło gimnazjum, spo-
strzegłem, że saie są oświetlo-
ne. Jak później dowiedziałem
się,w dniu tym wygłosił na so-
bótce odczyt znany na terenie
zakładu literat kol. Hull St. p.t.
„Ruchy młodzieży współczesnej
zagranicą i w Polsce".
Dnia 14.ll. udałem się na te-

ren gimnazjum, na występ Re-
duty, która wystawiła poważną
sztukę lbsena p. t. „Nora“. Z
młodzieży zauważyłem kl. V—
VIII, młodszym nie było zezwo-
lono. W czasie jednej z przerw
dowiedziałem się, że od 13 do
20 lutego miał odbyć się ty-
dzień abstynencki w celu pro-
pagandy trzeźwości.
O tem, jakie uznanie zdoby-

ła wśród młodzieży sztuka p. t.
„Nora*, świadczy dobitnie so-
bótka z dnia 16.II.
Duża sala wypełniona była pó

brzegi. Na program złożyły się:

„Plr O MLEŃ 16

odczyt kol. Miłkowskiego p. t.
„Liga Morska i Kolonjalna* o-
raz recenzje kol. kol. Kolesiń-
skiego i Malkiewicza ze sztuki
Ibsena p, t. „Nora*. Następnie
odbyła się długa i bardzo oży-
wiona dyskusja, która w wiel-
kim stopniu uzupełniła niedo-
ciągnięcia, jakie poczynili pre-
legenci.
— Dnia 23.1. „Pączki” kl. VIII.

Bardzo wesoło - tylko za mało
tancerzy.

Już o wiele spokojniejszy
przebieg miała sobótka z dnia
2.lll, na której kol. Kościukie-
wiczówna wygłosiła odczyt p. t.
„Konieczność uprawiania spor-
tów na naszym terenie".

Niestety na balu kostjumo-
wym dn. 5.III, o którym ludzie
mi później cuda opowiadali,
być nie mogłem.
— Dn. 14-go warca zupełnie

przypadkowo znalazłem się na
koncercie dla młodzieży pp.
Kona i Michałowskiego. Mło-
dzież entuzjastycznie oklaski.
wała obu artystów.
— Dnia 19 marca odbyła się

uroczysta akademja ku czci Do-
stojnego Solenizanta Pana Mzr-
szałka Józefa Piłsudskiego.
Część programu akademji zo-
stała wypełniona przez młodzież
gimnazjum.
— W dniach 21 — 23 marca

odbyły się rekolekcje.
— Dnia 24.II| Drużyna Har-

cerska urządziła obchód ku czci
š. p. Mieczysława Wołnistego i
jego czterech towarzysy, poleg-
łych w dn. 24.II1.-1919 roku. Po
części muzykalno-wokalnej, któ-
ra niezbyt się udała — wysta-
wiono sztukę „Dziesiąty pawi-
lon*.

S. 220.



17 „Promiet“ Ne2.
 

 

— Jak dowiaduję się w o-
statniej chwiii bal maskowo-
kosttumowy dn. 5.lll. udał się
znakomicie. Urządzony był z
rozmachem išcie New-Yorskim.
Doskonały pomysł udekorowa-
nia sali, którą przeobrażono ny
taras 'drapacza chmur, z które-
go rozciąga się wspaniały widok
na New-York. Monumentalne
budowle i niezliczone szeregi
okien w drapaczach, różnobarw-
ne reklamy neonowe, światła
łamp i reflektorów, wszystko to
stanowiło doskonałe tlo dla róż-
norodnych kostjumów, których
imponująca liczba (60 kostj.)
jak i pomzsłowość wykonania
przysporzyła się do tego, że bal
teg można zaliczyć do rzędu
najpiękniejszych bali w nasym
Zakładzie.

Należy wspomnieć otańcach
solowych kol. Rybińskiej, Wo-
lańskiej i Jakubionka.We wszy-
stkich trzech wypadkach popisy
wywołały burzę rzęsistych okla-
sków. lnowacją wprowadzoną
na tym balu w postaci masek
dodawała dużo uroku i tajemni-
czości... na szczęście niezbyt
tajemniczej. Jednym z najcie-
kawszych momentów bala była
defilada kostjumów z którą łą-
czył konkurs na najpomysłow-
szy i najlepiej wykonany ko-
stjum. Trzy pierwsze miejsca
zajęły kol. Wolańska w kostju-
mis toreadorki, kol. Rybińska
jako cyganka oraz kol. Cwir-
kówna, która miała bodaj naj-
orvginalniejszy kosjum amery-
kanki. Zaiste godnie żegnano
karnawał.

 

SPRAWOZDANIE
1 działalności Samorządu Młodzieży przy Gimn, im. Wł. Syrokomli

w Nieświciu za |-sze półrocze roku szkolnego 1934/35.
W skład Samorządu wchodzą

wszystkie gminy klasowe i or-
ganizacje, znajdujące się na te-
renie naszego zakładu, Praca
Samorządu dzieli się na dwie
zasadnicze części. Pierwsza część
pracy jest związana z gminami
klasowemi, ktėre t vorzą podsta-
wę istnienia samorządu. Każda
g nina posiada swój osobny za-
rząd, którego członkowie wcho-

dzą w skład Rady Młodzieży.
Oprócz zarządów gmin w skład
Rady wchodzą wszyscv prezesi
poszczególnych organizacyj. Ra-
da Młodzieży spełnia najważniej-

sze zadanie w pracy Samorzą-
du. Jest ona instytucją ustawo-
dawczą. Rada Młodzieży wyła-
nia z pośród swoich członków,
zgodnie ze statutem, Prezydjum
Samorządu, na cele którego stoi
Marszałek. Prezydjum. ma wła-
dzę wykonawczą.
Jako podstawę pracy Samo:

rządu od chwili jego powstania
przyjęto samowychowanie.
Samorząd czuwał nad porząd-

kiem w szkole drogą wy-nacza-
nia monitorów i inspekcyjnych,
pobudzał gminy klasowe i orga-
nizacje do pracy, czyto drogą
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udziełania nagan lub pochwał,
czy też drogą rad i wskazówek.
Samorząd brał czynny udział
przy organiz waniu obchodu
święta Patrona zakładu, wyzna-
czał gospodarzy na akademie,
koncerty i odczyty, których za-
daniem było czuwanie nad po-
rządkiem w sali. Mając na wzglę-
dzie rozwój intelektualny. Mło-
dzieży, Samorząd urządzał „So-
bótki*, dla klas od V-VIII, a
 „niedzielki“ dla klas |iIl-ej.
Na „Sobótkach” były wygłasza-
na odczyty dyskusyjne treści
literacko-naukowej. Dbając o
dobór najciekawszych tematów,
Samorząd przeprowadził ankietę
na temat: „Jakie zagadnienia
najbardziej mnie interesują”.
Za pieniądze, uzyskane ze

« składek saniorządowych, Samo-
rząd prenumeruje do czytelni
szkolnej J.K.C. Raz, dwa, trzy i
Kuźnię Młodych. Dbając o roz-
wój uczuć estetycznych Mło-
dzieży, Samorząd przeprowadził
ankietę na temat: „Co wolę
podczas śniadania na dużej
przerwie; słuchać radja czy
rozmawiać?" 900/, młodzieży o-
powiedziało się za radjem.
Samorząd przeprowadził zbiór.

kę na powodzian we wszystkich
klasach, uzyskując sumę 36 zł.
46 gr., która to suma została
przekazana do powiatowego ko-
mitetu pomocy dla powodzian.
Oprócz tego Samorząd, dba-

jąc o dobrą opinję zakładu, czu-
wa nad wypełnianiem regula-
minu tak w szkole jak i poza
szkołą.— Zebrania Rady Mło-
dzieży odbywają się raz na mie-
siąc, Prezydjum—co tydzień.

Najważniejszemi sprawami,
oinawianęmi na zebraniach Ra-
dy, były, 1) uchwalenie budże-

tu na rok szk. 1934/35, 2) Spra-
wy zachowania sie, płacenie skła-
dek i t. d.
Gminy klasowe pracowały na

terenie własnych klas. Podsta-
wową pracą gmin było: czuwa-

„nie nad porządkiem w klasie,
wyznaczanie dyżurnych, dbanie
o estetyczny wygląd klasy, pro-
wadzenie kas klasowych, prze-
ważnie powstałych ze składek
klasowych, gromadzenie sum
na fundusz wycieczkowy lub na.
powodzian, jak to czyni kl. VII.
Oprócz tego w każdej klasie

odbywały się co tydzień go-
dziny wychowawcze, na których
były wygłaszane referaty dysku-
syjne.

Część diugą pracy Samorzą-
du stanowią organizacje. Sąone
jakgdyby państewkami autono-
micznemi. Rządzą się same,
ale Samorząd czuwa nad ich
pracą i wymaga sprawozdań tak
samo jak i od gmin.

Drużyna Harcerzy.

1) Praca społeczna: drużyna
pomagała szkole w imprezach,
porządkowała groby poległych
jtd)

2) Członkowie drużyny prowa-
dzą oszczędności, celem zebra-
nia pieniędzy na akcję letnią,
niektórzy mają na książeczkach
do 30 zł. Drużyna urządziła kil-
ka Sobótek harcerskich i zorga-
nizowała obchód 17-lecia istnie-
nia harcerstwa na tut. terenie.

Łącznie z drużyną drugą i
trzecią zorganizowała zabawę
ogrodową, z której dochód prze-
znaczono na powodzian. Zbie
rała znaczki i książki dla Pola-
ków zagranicą. Drużyna wydała
harcerską gazetkę „Czuwaj“ i
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zorganizowała obchód św. Mi-
kołaja. W międzyczasie przera-
biany był program na wyższe
stopnie i sprawności harcerskie.
Zwiększono inwentarz drużyny.

Drużyna Żeńska.

Poza zajęciami czysto harcer:
skiemi, drużyna urządziła wie-
czornicę, sprzedawała latarki na

Dzień Zaduszny, oczyściła groby
poległych żołnierzy, obecnie
drużyna prowadzi akcję społecz-
ną: dożywianie biednych dzieci.

Straż Przednia.

Zespół liczy 11 członków. Od-
prawy samowychowawczo ideo-
we odbywały się co tydzień.
W |l-em półroczu zostały opra-
cowane następujące zagadnie-
nia ze „Wskazań Skwarczyńskie-
go“. 1. Na progu nowego roku
szkolnego, 2. Bohaterstwo Mło-
dzieży, „Straż Przednia”, „Myśl
wychowawcza Piłsudskiego".
Przerobiono „Instrukcje ramo-
we”, wygłoszono referaty dysku-
syjne.

Jako teren pracy realizacyj-
nej było prowadzenie świetlic
w szkole powszechnej w VI-tym
oddziale, oraz w gimnazjum w
I-szych klasach.

. Organizacja P.W.K.

Hufiec liczy 42 osoby, zbiór-
ki odbywają się w poniedziałki
od godz. 16—18-ej. Z materja-
łu wyszkoleniowego  przerobio-
no: Regulamin O. P. K., naukę
służby, oraz częściowo strzelect-
WO;
godz. 8—6-ej po poł.

świetlice są we środy 98
<= ="łem zebrano 27 zł. 10 gr. W kla-

Hufiec męski.

Zbiórek odbyło się 13. Człon-
ków 19. Program, przeznaczony
na |-sze półrocze, został przero-
biony, frekwencja i praca nor-
malne.

Koło krajoznawcze.

Koło liczy 44 członków. Co
dwa tygodnie,we środy o godz.
5 p.p. odbywają się zebrania
koła, na których są wygłaszane
referaty dyskusyjne. Zapocząt-
kowano korespondencję z ko-
łem krajoznawczem w Chorzo-
wie. Koło zaprenumerowało cza-
sopismo „Orli lot” i opracowu-
je samo do niego artykuły.
Koło literacko-naukowe.
Koło urządziło 4-y sobótki, na

które złożyły się następujące
referaty. 1) „Recenzje ze sztuki

t. „Zamknięte drzwi”. 2) „Chal-
lenge”. 3) „Psychika młodzieży
żeńskiej”, 4) „Sport w życiu Mło-
dzieży". Członkowie koła wy-
pełnił i swojemi artykułami „Pro-
mień”.

Pe

Koło liczy 32 członków. W
pierwszem półroczu odbyło się
10 zebrań zarządu, oraz 14 ze-
brań wszystkich członków Koła.
Na zebraniach zostały wygło-
szone:3 referaty, „Jak pracował
P.C.K. w czasie powodzi”, Ochro-
na zdrowia, „Przepisy higjeny”.
Podczas zebrań Koło wykonało
20 sztuk bielizny i ubrania dla
biednych dzieci, zorganizowało
zbiórkę na powodzian na tere-
nie zakładu, oraz urządziło so-
bótkę,-z której dochód  prze-
znaczono na ten sam cel. Ogó-



 

 

20 PE a L eh“ Ne2.

sie pierwszej został przeprowa: w towarze. „249 92 di,
dzony konkurs zdrowia. Koło zor- w gotówce SAM ZL IZB.
ganizowało kurs samarytański,
na który uczęszczało 14 osób. Ko-
ło prenumeruje „Czyn Młodzie-
a PAK

Kolo sportowe.

Ilość członków 20. Czlonko-
wie Kola prowadzą gimnastykę
10-cio minutową. Przeprowadzo-
no próbę P.O.S. W porozumie-
z Kołem Literackiem został wy-

Razem . 661 zł. 49 gr.
Majątek kooperatywy w dniu

19 XII.34 r. wynosił:
w towarze . 962 13 al.
w gotówce. . 467 zł. 95 gr.

Razem . 663 zł. 13 gr.

Czytelnia.

Do Czytelni są sprowadzane
następujące czasopisma: |. C. K.
Raz, dwa, trzy, Kuźnia Młodych,
Gazeta Polska, Iskry, Płomyk,
Pion, Na szerokim świecie,
Skrzydlata Polska, Polska Nie-
podległa, Start. Czytelnia czyn-
na jest codzień od godz. 17—19
p.p. W czytelni przygrywa radjo.

Michał Ćwirko.

głoszony odczyt p. t. Sport w
życiu młodzieży. Staraniem ko-
ła odbyły się zawody rowerowe.

Kooperatywa.

Majątek kooperatywy w dniu
19-VIII.34 r. wynosił:

Jak widać z powyższego sprawozdania, kronika „To i owo“,

zamieszczona w 1-szym numerze „Promienia, w części swej, kry-

tykującej działalność organizacyj, nie jest zgodna z prawdą. W ar-

tykule tym zupełnie bezpodstawnie zarzuca się naszym  organi-

zacjom bezczynność i brak wyrobienia, czego słuszność wyżej
zamieszczone sprawozdanie w zupełności obala.

REDAKCJA:

   

Od Redakcji.
Redakcja ogłasza wśród czytelników konkurs na skompono-

wanie nowego nadruku na okładkę „„Promienia“.

Kompozycje w zapieczętowanych kopertach i opatrzone

godłem proszę składać w Redakcji do dnia 15-go kwietnia r. b.

Zachęcamy młodzież do do jak najliczniejszego wzięcia udziału.

Za najlepszy pomysł Redakcja przeznacza nagrodę w wysokości

EZR

Ceńa 30 grośzy.
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Redaktot główny i wydawca: - Redaktor odpowićdzialńy:
© 5 Ludwik Sokołowski: . - prof. Stanisław Kunc.
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Dubrowskiego, Nieśwież.

   


