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Zamiast artykułu od Redakcji 
© List Opiekuna Drużyny 

MOI DRODZY. 

Nie jest łatwem zadaniem reda- 
gować pismo uczniowskie. Musi być 
ono z natury rzeczy różne i od 
prasy codziennej informacyjnej i od 
prasy fachowej, stowarzyszeń poszcze- 
gólnych i organizacyj. Służyć ma wy- 
chowania młodzieży. A towychowanie 
jest pojęciem tak szerokiem i  jed- 
nocześnie tak specjalnem, jeżeli cho- 
dzi o porównanie ze stosunkami 
starszego społeczeństwa, że rzadko 
kiedy pisma szkolne stają się po- 
ważnym czynnikiem w wewnętrz- 
nem życiu młodzieży. Zdarza się, 
iż redakcja sama nie zdaje sobie 
prawy z istoty swych obowiązków. 
Wtedy pismo staje się czemś w 
rodzaju biuletynu z posiedzeń kółek 
samokształceniowych, bądź też fil- 
trem, przez który grupka młodych 
literatów przepuszcza pierwsze swe 
próby, Zdarza się, iż trudności 
wielkie napotyka redakcja, jeżeli 
pismo pragnie nie jednostkom tyiko, 
ale ogółowi kol-gów  uprzystępnić. 
Zdarza się wtedy, iż wszelkie próby 
w tym kieranku są grochem rzuca- 
nym o ścianę, i młodzież, ta, co 
pisze ta  zdolniejsza oczy wiście, 

lub może bardziej chętna do spo- 
łecznej roboty, usiłowaniom redakcji 
nie umie udzielić pomocy, nie inte- 
resując się zaś pismem, traktuje je, 
jako coś podrzędnego, nie mającego 
dla niej wartości, 

Otóż przeciwko tak zwanej na- 
ukowości, i przeciwko grafomanji 
z jednej strony przeciwko zobojęt- 
nieniu ogółu Waszych kolegów, mu- 
sicie energicznie wystąpić, a wy- 
stępując, musicie się uzbroić w da- 
leko idącą cierpliwość, 

Wam nie wolno zapominać o tem 
żeto „Przebojem* jest dla Was 
szkołą pracy społecznej. Do tej 
pracy wciągnąć musicie wszystkich 
swoich kolegów, narzucić im Wasz 
współudział, jako  pódstawę ich 
własnej umysłowej roboty, i Wasze 
pismo, jako teren, na którym od- 
bije się ich własne życie. Musicie 
pamiętać, że jesteście młodzi, a 
wszak pozwólmy młodym, młodymi 
być! 

Musicie tę młodzieńczość okazać 
nietylko w ujęcia swych artykułów, 
które nigdy nie powinny być kopją 
tych, jakie spotykamy w _ prasie  
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starszego społeczeństwa, ale i w 
umiłowaniu tej Waszej roboty, w 
przejęciu się obowiązkami jakie 
wydawanie pisma wkłada na Wasze 

barki. 

Ale cóż Wy głosić będziecie? 
Jesteście harcerzami. Macie więc 
obowiązek wychowywać siebie i 
młodszych kolegów na karnych i 
snmiennych obywateli kraju. 

Jesteście mczmiami. Macie więc 
obowiązek uczyć się przedewszyst- 
kiem, uczyć się nietylko tego, co 
znajdujecie w książkach, ale i tego 
wszystkiego, co widzicie w sobie 
samych i naokoło siebie. Ale nade 
wszystko jesteście Pelakami. Macie 
więc ideę, której służyć będziecie 
zawsze i bez wahania, ideę dobra 

  

  

Polski i podporządkowaniu wszyst- 
kiego temu dobru, przekonanie, że 

niema takiego celu, niema takiej 
świętości, któreby w grę wejść 
mogły, gdy o Polskę idzie. 

Z ramienia gimnazjum obejmując 
nad wami opiekę, życzę Wam, 
byście nie zniechęcali się trudnoś- 
ciami, jakie w każdej robocie  ist- 
nieją i istnieć muszą; życzę Wam, 
by robota, jaką podejmujecie, stała 
na wysokości Waszych ambicyj, by 
hasła tego pisma weszły w krew 
i mózg waszych kolegów: byście 
„Przebojem* iść zamierzając umieli 
też „Przebojem”* myśl swą nrzeczy- 
wistniać. 

Włodzimierz Kamiński, 

SL 

oVowy dłok. 
Rok minął znowu, a żywota księga 

O jeden rozdział znów bogalsza w sobie, 

Rok jeden tylko, a ilu już w grobie?.., 

Lub nieszczęść ile pamięć już nie sięga ?... 

Dzisiaj przed nami nowych zdarzeń wsięga 

Swe pierwsze zgłoski juź w pamięci źłobi 

l w niepojętym dla ludzi sposobte 

Przeznaczeń larwa swe twory wylęga 

O, ty nieznany, co w tajemnic mw oku 

Nikomu nie chcesz wskazać prawdy smugi, 

Coby edwiodta z fałszywego kroku; 

„ZMREEBEUEM > 

Ty, co ci wróżby stają na usługi, 

Powiedz, co niesiesz szlubakom, o, roku. 
Tysiąc dziewięćset ietrzydziesty drugi?... 

L PIETRZYKOWSKI. 

NA CZASIE. 
Lekki, puszysty śnieg igrał w po- 

wietrzu, przysłaniajac i tak już 
skąpe światło lamp elektrycznych. 
SŚmugi światła latarni, okien wy* 
stawowych i reflekto:ów samocho- 
dowych, krzyżując się we wszy- 
stkie kierunki, zdawały bawić się 
pyłkiem śniegu. 

Godzina jedenasta wieczorem, 
ale miasto nie śpi jeszcze, żyje, 
tętni pełnią życia. Turkot, dzwo- 
nienie tramwajów miesza się z war- 

kotem motorów i jękiem samo- 
chodowym, tworząc akord zgadny, 
tajemniczy, akord życia wielko- 
miejskiego. żj 

3 Na ulicach panuje jeszcze oży- 
wiony uch. Postacie strojne, bo- 
gate, obładowane gwiazdkowemi 

podarunkami, śpieszą we wszystkie 

kierunki. Ale obok tych ludzi za- 
dowolonych, beztroskich, snują 
się również krokiem powolnym, 
ociężałym, niezdecydowanym po- 
stacie jakieś smutne i przybite. 

Wzrok ich błędnie ślizga się po 
wystawach sklepowych, przecho- 
dniach, mknących pojazdach. Boże 
Narodzenie. Dziś Wigilja, czem na- 
karmię głodną rodzing?—oto PY” 

tanie, które wypełnia stroskane 
mózgownice i olbrzymim ciężarem 
przygniata myśli. Nikt jednak nie 
zwraca na nich uwagi. lch po* 
stacie nie  mącą harmonji wigi- 
lijnej. 

Na rogu jednej z mniej ludnych 
ulie kręciło się dwóch młodych 
ludzi. Harcerskie mundurki wska- 
zywały kim byli. Przechadzali 
się w milczeniu, zwracając niecier- 
pliwy wzrok w ginącą czeluść u- 
licy. Z ciemności wychyliła . się 
gromada harcerzy. Raźżnym kro- 
kiem zbliżyli się do dwóch pier- 
wszych. Zatrzymali się. Jeden z 
przybyłych wysunął się naprzód, 
przyjął postawę zasadniczą, zasa- 
lutował i raportował. 

„Druhu drużynowy, melduję 
posłusznie przybycie „Źbików.* 
Podarunków mamy niewiele, che- 
inkę przyniósł Stas.* 

Nastąpiło zasalutowanie, a na- 
stępnie  „Spocznij” i „Wstąp”, 
drużynowego. Cała gromada ru- 
szyła teraz w kierunku dzielnicy 
zamieszkałej przez  najbiedniej- 
szych. Zastęp zatrzymał się przy  
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brudnej, odrapanej z tynku ka- 
mienicy. Chłopcy zapalili swieczki 
małej choinki i udali się na strych. 
Stanęli przy drzwiach bezrobotne- 
go. Chwila ciszy. A potem rozle- 
gła się cicho, ale zgodnym chórem 
Kolęda. Na głos pieśni uchyliły 
się drzwi, a na progu ukazała się 
wychudzona postać robotnika. 
Dwaj malcy tulili się do ojca. 
Szybko załatwiono się z obdaro- 
waniem zgłodniałej i zziębniętej 
dziatwy. Uboższa o kilka poda- 
runków gromadka ruszyła dalej. 
Przy następnych drzwiach dzia- 
ło się te samo. Z S$ 

PRZEBOJEM 

Opróżnione wagony tramwajów. 
szdążają do remiz. Ucichł już war- 
kot motorów samochodowych. 

wiatła w oknach też już gasną. 
Na ulicach spokojnie. Śnieg tylko 
pada ze zdwojoną siłą. Nagle u 
zakrętu ulicy pojawia się zastęp 
harcerzy i z zadowoleniem pogwi- 
zdując, znika w ciemności. Śnieg 
pada coraz bardziej, i szatą nie- 
winności przywdziewa brud i nę- a. 

dzę tego świata. e 
Świersacz, 

roo! 
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Rycerz 
Bitny żołnierz z dziada i pradziada 

w ogniu kul zahartowany, modlitwą 
gorącą pokrzepiony, cudów  wale- 
czności dokazywał. Nic mu nie było 
strasznem. Szedł naprzód, szedł Bogu 

dziękując, że pozwolił mu przelewać 
krew w obronie Ojczyzny i chrześci- 
jańs twa. 

Ten bohater, to cichy rolnik, co w 
pocie czoła orze swój zagon. Ale 
niech tylko zadźwięczą trąby, niech 

zagrzmią śpiżowem echem, niech za- 
grają larum, wnet przywdziewa zbroję 
chwyta za oręż i rusza przelewać 

krew w sprawie Tej, którą ukochał. 

W dymie prochowym, ogniu kul 

wśród zgrzytu oręża rycerz rozpoczyna 

swą pracę codzienną. I służy tak Bogu 
Ojczyźnie, niosąc swe życie w ofie" 
rze. Za trudy nie żąda zapłaty, i łu. 

py na wojnie zdobyte rozdaje ubo- 

Polski. 
gim, zapisuje na kościoły i klasztory 
bo służba jest bezinteresowna, z mi- 

MAL __PRZEBOJEM Str. 5. 

Cieniom bohaterów. 
Ciemną nocą przez pola, brsez głuche zagaje, 
Poprzez puste werieby, uśpione osady, 
Przemykają się cienie, mkną luźne gromady, 
Wzywa ich warkot bębnów. krwawa tuna wstaje/ 

Hen, zdala, w sercu Solski huk dział sygnał daje 
Ogniste płyną nici po całej krainie, i 
Żerwawszy kajdan pęla Biały orzet płynie.. 
Tam brzmi hejnał wolności — Solska zmariwychwstaje, 

Święty ogień zapału złączy: naród cały. 
Schylit się rząd dagnetów it trąbki zagrały, 
Krasne pułki ułańskie poszły niby w taniec 

Wśród dymu, ognia, rzeżi, na wolności szaniec. 
9 latach poniżenia wielkie dni nastały, 
Epoka bohaterska, dni krwi i dni chwatyl.. 

F. KĄCZKA. 

  
łości. 

Z czołem padniesionem, obojętny 

na pokusy świata idzie górnie całą 
drogą swego życia... Z polowania. 

Aż wreszcie skonal. | nie obudził „. 
się choć szczęk oręża po całej pol- © 
skiej się rozszedł ziemi, choć trąby 
zagrały larum, a dźwięk ich po całym 
rozszedł się świecie. 

Nie o stannicę odludną chedziło, 
nie o życie ludzi kilkudziesięciu, szło 
o ratunek całego narodu. 

A rycerz spał dalej. 

I śpi dotąd jeszcze, choć z łoskotem 
na grób jego runął gmach Rzeczy- 
pospolitej. j 

Któż z nas nie chciałby polować, lub 
chociaż być polowania widzem. Polowa- 
nie bowiem to najpiękniejszy sport, 
sport który daje najwięcej zadowolenia 
i najwięcej wrażeń. To też z wielką ra- 
dością przyjąłem wiadomość o zbli- 
żającem się polowaniu. | to nie byle 
jakiem, teraz © polowaniu z naganką. 

W mrożny dzień styczniowy, wyru- 
szyliśmy ze zgrają psów na pela po- 
kryte białą pościelą. Prowadziłem pra- 
we skrzydło, tuż obok lasu. Psy po- 
szły w las. 

Nagle zauważyłem przed sobą „coś”, 
jakby zająca. Strzeliłem. Na szczę- 
ście — pudło. Domniemany szarak 
draśnięty śrutem, nie wiem dobrze, 

F. Zero, 
—0— 

w którą część ciała, uciekał przez po 
la, wyjąc głośno z bólu. Teraz dopie- 
ro dowiedziałem się, jakie palnąłem 
głupstwo, Trafiłem własnego psa. 
Innym razem wybrałem się na dzi- 

kie gołębie, Wiedziałem, że lubią zla- 
tywać do rosnącej w pobliżu tatarki, 
Przyczaiłem się w niej i z godzinę 
czekałem. Nareszcie jeden raczył się 
zjawić, Ledwo się złożyłem, padł strzał. 
Zerwałem się, chcąc zabrać ptaka: z 
pod samych rąk prawie, ku wielkie- 
mu memu niezadowoleniu, podleciał 
z ziemi i uciekł. 

Zdenerwowany, udałem się do po- 
bliskiego stawu. Tutaj ujrzałem dwie 
cyranki. (lcieszyłem się, pewny, że  



  

Str. 6 PRZEBOJEM Nr. 1. 

jużminieujdą.Wymierzyłem, strzeliłem. 
Cyranki znikły pod wedą jak kamfo 
ra. Skoczyłem do wody i zacząłem 
płynąć. Już dopłynąłem do miejsca, 
gdzie mi zniknęły, gdy w tem ujrza- 
łem, że wypływają po drugiej stronie 

stawu. Zły. przemoknięty wróc łem 
do domu. Ale nie zraziłem się niepo- 
wodzeniem. Leżałem chory z przezię- 
bienia, a już planowałem nowe wy- 

prawy myśliwskie. 

Radosna praca 
i zrozumiana karność. 

Pamiętamy te chwile, gdy w samot- 
ności marzyliśmy ©  zaszczytach, 
bronzowych sznurkach, o stanowisku 
zastępowego. w odosobnieniu 
próbowaliśmy siły swego lotu, wi- 
dzieliśmy już obrazki pracy harcer- 
skiej, gdzie sami odgrywaliśmy wielką 
rolę. Byliśmy -komendantami. Chwi- 
lami zdarzały się małe zgrzyty. Ktoś 
poważny mówił nam, iż być zastępo* 
wym nie jest zbyt łatwo, że czeka 
nas ogrom pracy. Jednakże zdania 
te sprawialy nam przykrość. Nie zro- 
zumieliśmy ich wcale Cóż tam może 
być trudnego? Te rozkoszne, wyma- 

rzone czasy mają być przykreini? 
Nie, tego nie było można zrozumieć. 
Chęć zaszczytów, przewodnictwa jest 
normalnym objawem pomiędzy lu- 
dźmi a szczególniej wśród miodych 
chłopców. Faktem jest, że każdy za- 
stępowy zabiera się do swego dzieła 
z wielkim zapałem, tylko brak mu 
jednej rzeczy, a tak ważnej wogóle 
dla istnienia instytucji zastępewych, 
brak mu wytrwałości. 

Bardzo często, bo prawie na każ 

dej zbiórce mówią, nam o spostrze- 

gawczości, operując mnóstwem przy- 

kładów, a więc zapamiętywaniem na- 
zwisk z szyldów, kimem i t. p. Naj 

mniej porusza się jednak sprawy naj 

ważniejsze. Nie mówimy o obserwacji 

i spostrzegawczości w codziennej pra- 

cy. Jeżeli cheemy być dobrymi za 

stępowymi, to musimy podpatrywać 

systemy innych zastępów. Badajmy 

ich zalety i wady, uczmy się spo- 
strzegać najdrobniejsze zmiany, za 
chodzące wokół i wewnątrz naszych 
organizacyj. Wówczas będziemy mo- 
gli wytworzyć sobie mniej lub wię- 
cej pełny obraz pracy, Nie zapomi 
najmy, że musimy go ciągle uzupeł- 
niać nowemi spos rzeżeniami. Czy- 
tajmy, myślmy i obserwujmy. „Szkoła 
Harcerza", „Młoda Drużyna”. „kKsią- 
żeczka Harcerza*, „System  Zastę 

powy* — sąsto filary metodyki pracy, 
ale te same filary łatwo  przygnieść 
mogą nasze wysiłki, jeżeli będziemy 
posiłkowali się niemi w sposób nie- 
umiejętny. Uczmy się czytać, prze- 
prowadzać analogją z zaobserwowa 
nemi faktami. Założeniem pracy za 
stępowych winny być korzyści i zado- 
wolenie jego podwładnych, 

Bardzo często, wbrew tempera- 

mentowi i umiłowaniu chłopców, 

przyjmujemy całkiem nieodpowiednie 

systemy pracy, tłumacząc, iż to jest 

konieczne, iż tego wymagają instrukcje 

władz it. p. Doprawdy śmieszne 
wykręty! Władze istnieją po to, żeby 

pomagać naszym poczynaniom; jeżeli 
jakaś ogólna instrukcja nie zupełnie 

stosuje się do naszych warunków, 

to z czystem sercem dla dobra pra- 

cy harcerskiej możemy wprowadzić 

do niej odpowiednie zmiany. Cieszyć 
się powodzeniem i być szanowanym 
może tylko energiczny zastępowy. 

„dB „A: UMRZEGBAOMO > 1, i 

Na nieszczęście. w naszych środo- 
wiskach energję i karność naogół 
źle zrozumiano. 

Zastępowi a często nawet i „wyżsi 
dostojnicy", starają się urabiać po- 
wagę systemem wojskowym, który 
do niczego nie doprowadza. Ludzi, 
którzy jeszcze wierzą w dobroć tego 

Śtrz 

systemu, zaliczam do wysoce nai 
wnych. Przykładów na poparcie po- 
wyższych słów dało nam aż nadto 
życie naszej drużyny. 

Starajmy się być zastępowymi, a 
nie „frajtrami*. 

Fr. Kunkel, 

  

Zwyczaje i zabytki dawnej ziemi Sieradzkiej. 
Otwierając ten dział, liczy Redakcja na większe zain- 

teresowanie 
okolicy. 

się kolegów z życiem i zabytkami naszej 

REDAKCJĄ. 

Wieczór wigilijny 

w Czechach. 
Wieczerza wigilijna rozpoczyna się, 

gdy tylko zaświeci pierwsza gwiazda. 
Domownicy zasiadają do nakrytejo 
białym obrusem stołu. Gespodarz 
łamie się ze wszystkimi opłatkiem. 
Następnie każdy, czy chce czy nie 
chce, wypić musi po kieliszku wódki, 
t. zw. kruka. ldzie kolejno 9. potraw, 
przyczem każdy stara się jeść jak 
najwięcej. Pociąga to za sobą czasem 
przykre skutki, ale powszechnie pa- 
nuje przekonanie, że od ilości spo 
żytego pokarmu zależy przyszłe zdro- 
wie człowieka. Podczas jedzenia wy- 
ciąga się z lezącej pod stołem wiązki 
siana pojedyńcze źdźbła by z ich 
długości sądzić o długiem lub  krót- 

kiem życiu danej osoby, Po wiecze- 
rzy wychodzą gospodarze na dwór i 
wyciągają ze strzechy słomki. Jeżeli 
źdźbło wyciągnięte ma choćby naj- 
mniejszy ślad kłesz, rokuje to obfite 
plony na rok następny. Jeżeli zaś 
żdźbło jest bez kłosa, to widocznie 
na przednówku przymierać trzeba bę- 
dzie głodem. Tymczasam młodzi biorą 
kije w ręce i ciągnąc nimi po płocie, 
robią wielki hałas. Nasłuehują potem 
z której strony wsi lub podwórza za- 
szczeka pies. Z tamtej strony zjawi 
się przyszły mąż lub żona. Najczę- 
ściej jednak psy wyją po całej wio- 
sce i „wróżba” nie daje rezultatu. 

Cz. Kolenda 

Jedna z wsi naszego powiatu. 
Ludność wsi Męka pod  Siera- 

dzem cechuje wielkie przywiązanie 
do dawnych zwyczajów. Chara- 
kterystyczne są ich stroje. Męż- 
czyżni noszą czerwone spancerki, 
spodnie szerokie, kolorowe, przy- 
czem przeważa barwa zielona, 
buty długie z cholewami i czapki 

latem granatowe, okrągłe i wyso- 
kie, zimą zaś ciepłe, baranie. 
Starsi noszą jeszcze długie, gra- 
natowe sukmany, które zdaleka 
robią wrażenie księżej sutanny. 
Kobiety starsze noszą wełniaki 
ezerwone, róznych kolorów kafta- 
ny i kolorowe chustki na głowach'  
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a także fartuchy, takie same jak 
wełniaki. W razie zimna lubnie- 
pogody okrywają fartuchami gło- 
wy. Kobiety młodsze chodzą la- 
tem w -kolorowych sukniach po 
kostki i bez kaftanów, wypuszcza- 
jąc szerokie rękawy koszuli, ob- 
szyte w szerokie kryzy dookoła 
dłoni. Na szyi prócz krzyżyków 
wieszają mmoc świecących pacior- 
ków. Głowę obwiązują w koloro- 

we chustki. Zimą zaś noszą kaftany 
i wełniaki, lecz mniej barwne niż 
starsze kobiety. Bardzo często 
spotyka się niewiasty zamęzżne w 
białych, szerokich czepkach. 

Pannę młodą ubierają trochę 
inaczej; kolorowy stanik z różne- 
mi zakładeczkami na piersiach wy 
puszczone rękawy koszuli z sze- 
rokiemi kryzami, na szyi kolorowe 
paciorki, a na głowie wianek z 
różnokolorowemi wstążkami, dłu- 
giemi aż do pasa. 

Charakterystyczne są wesela 
sieradzkie. Pierwszą furmanką ja- 
dą państwo młodzi, a dla asysty 
jedzie po bokach dwóch młodzia- 
nów konno. Wystrojeni są w czer- 
wone spancerki, wpuszczane w 

buty szerokie spodnie, czapki gra- 
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natowe, przybrane w kwiaty róż: 
nobarwne, z chustą białą na bo- 
ku, ozdobioną tasiemkami.  [rzy- 
mają tez w ręku bat rzemienny 
z czerwoną chustką pizy rączce. 
Podczas jazdy, kolejno strzelają 
z bata Drugą furmanką jadą 
zazwyczaj muzykanci, a dalej 
reszta fur jedzie jedna za drugą. 
Konie mają u głów pozatykane 
gałązki świerkowe, obwiązane ko- 
lorowemi wstążcami. Jadą z o- 
krzykami i śpiewem. 

Po powrocie z kościoła, wy* 
noszą z domu na powitanie dziec- 
ko, bochenek chleba i kądziel 
pakuł. Następnie zasiadają do 
stołów.  Drużbowie i druchny u- 
sługują młodej parze przy śniada- 
niu i przy obiedzie. W między* 
czasie, od śniadania do obiadu, 
odbywają się tańce ludowe. Po 
obiedzie następują oczepiny t. zn. 
włożenie czepka młodej męzatce. 
Wesela trwają od poniedziałku 
do czwartku włącznie. 

Ludność jest żywa, wesoła i 
słynie z nadzwyczaj żywego tem- 
peramentu. 

T, Jakubowski, 

  

  

  

ZŁOTE MYŚLI. 

„ldź w życie z miarą i ufnością w Boga, x miło- 
ści do ludzi, idź r» rzeszę robotniezę, w lud, umaralniaj, 
podnoś, służ, 
Polski". 

buduj dusze, a przez dusze przyszłość 

Andrzej Towiański. 
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WSPOMNIENIA Z OBOZU, 
Gdy wieczorem obożny przeczytał 

rozkład wart, stanęły Dobkowi włosy 

dęba na głowie, 

Dziś Dobek ma wartę od 1.-szej 

do 2-ej. Brr .., Pierwsza godzina.... 
księżyc zajdzie, a w lesie tak strasz- 

nie. Chciałby się wykręcić, a wstyd 

mu pokazać, że ma „pietra*. 

Pierwsza noc w obozie. W ogrom- 

nym lesie dwa małe namiociki i dzie- 

sięciu młodych harcerzy, gotowych 

każdej chwili dać nura do domu. 

Z ciężkim sercem zasypiał Dobek. 
Nagle z błogiego spoczynku budzi go 

silne szarpanie i blask latarki elektry- 
cznej. Odrazu uświadomił sobie, 
że to Jurek budzi go na wartę. Ne 
ruszał się jednak, ciągle udawał, że 
Spi. Przestał udawać, gdy Jurek scią- 
gnął go z posłania. Położył się z powro- 
tem i pytao godzinę. Trzy minuty po 
pierwszej”. „Bujasz, posunąłeś zega- 
rek*. „Nie posunąłem. Ulbieraj się prę- 

dko bo chcę spać”, Dobek zaczyna 
się powoli ubierać, Z nadzwyczej 
ną dokładnością sznuruje buty, Od- 
bieradpd wartownika lsmpkę, stra- 

szak | zegarek, który wskazuje 8 m. po 
pierwszej. Jurek siada na swoim po- 
słaniu i chce ściągać buty. „Pocze- 
kaj oprowadzisz mnie trochę po obo- 
zie, chodź! pokażesz mi gdzie co jest. 
Bo czasem może być jaki krzak, a 
ja pomyślę, że to człowiek*. Jurek 
niechętnie wstał, okrył się kocem i 

obszedł z Dobkiem obóz naokcło. 
Wreszcie odchodzi do namiotu, Do- 
bek opiera się o pień sosny, zapala 
latarkę i wyciąga z kieszeni zegarek. 

Jest 17 minut po pierwszej. 

W lesie zupełnie ciemno, księżyc 
nie świeci. Dla dodania sobie otuchy 
zapala latarkę. Jasny krąg skacze po 
pniach sosen. Nagle smuga światła 
natrafia na gęste poszycie lasu; uka 
zuje jakieś fantastycyne cienie; krza- 
ki zmieniają się w dziwne postacie. 
„Jeszcze gorzej — myśli i gasi lata- 
rkę ale w tej chwili ogarnia go nie- 
przebita ciemność. Las taki wielki  
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tajemniczy. Trzęsąc się, ściska Do- 
bek, jedyną nadzieję, straszak sześ- 
cio strzałowy, zacinający się w cza 
sie potrzeby. Mrowie przechodzi mu 
po krzyżu. „Przecież niema się cze- 
go obawiać — uspakaja sam siebie" 
Zdaje mu się, że po lesie coś łazi, 
trzaskają gałązki, czasem słychać ja 
kieś tajemnicze odgłosy. Nagle rozle- 
ga się jakiś trzask, zupełnie jakby 
ktoś szedł prosto do Dobka, Szczę- 
kając zębami chowa się za drzewo i 
wyciąga straszak. Słyszy swój oddech 

„1 bicie serca, które chce rozwalić, 
pierś. Jednak to „coś", co szło do 
niego widocznie stanęło, bo trzask 
ucichł. Dopiero po chwili rozlega się 
szelest gałęzi i łopot skrzydeł. Ja 
kiś ptak żałośnie kwili, „To pewno 
sowa*. spakaja się. 

Wyciąga zegarek. Za 23 druga Ty 
le jeszcze czasu trzeba stać. A gdyby 
tak obudzić Romka? 

Po omacku wchodzi do namiotu. Za- 
pala lampkę i budzi Romka. Romek 
trzęsie się a zimna, ale ubiera 
się bez wahania. „Która godzina?* 
„Zaraz druga odpowiada Dobek wy- 

MAKUŚZZKNYK SZA! 
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krętnie"*. Romek ubrany wychodzi 
przed namiot „Dawaj latarkę, stra- 
szak i zegarek* „Zaraz — poczekaj. 
Oprowadzę cię trochę po obozie. Mu- 
sisz się „obswoić*, Patrz, to, co tam 
stoi, to jest jałowiec, a tutaj to bia- 
łe, to brzoza. Chodź, teraz z drugiej 
strony pokażę ci spróchniały pień, 
który troszeczkę świeci*. Dobek wska- 
zuje Romkowi pień, wyciąga latarkę, 
straszak zegarek. Romek obchodzi 
obóz dookoła, głęboko zamyślony. 
To jednak morowy chłop z tego Dob- 
ka. Oprowadził mnie po obozie. Tro- 
chę czasu zeszło pewno będzie już z 
10 po drugiej. Po kilku minutach wy - 
ciąga zegarek, zapalił światło. Mały 
przyjaźnie tykający zegareczek wska- 
zuje drugą za trzy minuty. 

Rano, gdy Romek opowiadał całe- 
mu zastępowi, co się działo na war- 

cie wszyscy rzucili się na Dobka i 

dali mu porządnego „koca*. Przez 

cały obóz, ile razy ktoś wspomniał 
„obswajanie" _ wszyscy wybuchali 

zdrowym młodzieńczym śmiechem. 

WŁ, Ostromęcki. 

wałażka i szlachcic. 
Inscenizacja „Ogniem i Mieczem* Sienkiewicza 

odzneczone I szą nagrodą na konkursie „iskier”, 

OSOBY: 
Skrzetuski i nie 
Bohun iemion| ... y 
Helena Mikołaj j )9) synowie 
Zagłoba Fyłyp 
Wołodyjowski Kuszel 
Longinus Wow Ks. Cieciszowski 
Rzędzian Kasztelanowa 

sandomierska. 

KOZACY. 

AKT I. 
Scena przedstawia pokoik Bohuna w 

Czehryniu. W środku, w głębi, jak również 
z lewej strony drzwi. Po prawej okno. Tuż 

archiwum 

obok stolik, na którym widać niewielki 
portrecik kobiety i krzesła. Na ścianie zbroja. 

SCENA |. 

Bohun. 
Przy stole naprzeciw portretu siedzi 

zadumamy Bohun. Chwilę wpatruje 
się weń, a potem mówi ciche i z 

„ bólem w głosie. 

Bohun: 

Oj doniu, doniu ty moja, 
mnie uczyniła! Żeby ja ciebie 
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kochał, byłby ja wolny, jak wiatr w 
polu, i na sercu swobodny i na duszy 
swobodny, a sławny, jak sam Kona- 
szewicz Sohajdaczy. Twoje to liczko 
mnie nieszczęście, twoje to oczy 
mnie nieszczęście; ni mnie wola ni 
sława kozacza (milczy prze chwilę.) 
Co mnie były krasawice, póki ty z 
dziecka na pannę nie wyrosła. Nie 

bał ja się nikogo, nie dbał o nic — 
wojną na pogan chedził, łup brał — 
i jak Kniaź w zamku, tak ja był na 
stepie. R dziś co? Ot, siedzę tu — i 
rab, o dobre tylko słowo żebrzę i 
wyżebrać nie mogę i nie słyszał go 

nigdy 

(Głos mu urywa się w gardle i 

staje się prawie jęczący.) 

Oj, żeby ty dziewczyno była dla 
mnie inna, żeby ty była inna. Tyby 
mnie gdzie chciała, zawiodła — jaby 
ci krew oddał, duszę oddał. Jak ja 
dawniej tylko Tatarów bił, a tobie łup 
przywoził — żeby ty w złocie i klej- 
notach chodziła jak cheruwym Bożyj 
— czemu ty mnie wtedy nie kochała? 
Oj ciężko, oj ciężko! Żal sercu mo- 
jemu. Ni z tobą żyć, ni bez ciebie, 
ni zdala, ni zbliska — ni na górze 
ni na dolinie — hołubko ty moja, 
serdeńko ty mojel 

(milczy znowu i dalej wpatruje się 
uparcie w portret, a na twarzy jego 

wzbiera wściekłość) 

Ja wiem czemu tobie obraza, czemu 
ty mi oporna. Dla innego chowasz 
swój wstyd dziewiczy ale nic z tego, 
jakom żyw, jakom kozak! Szlachcic 
hołota! oczajdusza, Lach  nieszczery! 
Na pohybel że jemul Ledwie spojrzał, 
ledwie w tańcu zakręciłi całą wziął, 
a ty, kozacze cierp, łbem tłucz! Ale 
ja jego dostanę i ze skóry każę go 
obedrzeć, ćwiekami nabić, a jego 
wrażą głowę na gościniec pod nogi 
ci kinę. 

(czas jakiś milczy blady z gniewu i 
z pianą na ustach. (lspakaja się jed- 
nak, bo wchodzi kozak ze straży.) 

SCENA Il. 

Bohun, Kozak, później Fyłyp i 
Rzędzian. 

Kozak. 
Bat'kul dwóch ludzi zatrzymalim. 

Powiadają że z Kudaku od pana 
Grodzickiego z listem do hetmanów 
jadą. Czy się więc tobie bat ku opo- 
wiedzieć mają, bo pana pułkownika 
Łobody niema? 

Bohun 
Tak sprowadź ich do mnie, 

(Kozak wychodzi, a po chwili wchodzą: 
Fyłyp i Rzędzian, który na widok 
Bohuna staje się dziwnie niespokojny.) 

Bohun (siadłszy za stołem.) 
To- wy zdaleke? 

Fyłyp. 
Z Kudaku pane. 

Bohun. 
Z Kudaku? A dokądże to idziecie?. 

Fyłyp. 
Do panów hetmanów. 

Bohun. 
Hm, coś źle być musi, kiedy ten 

cyklop Grodzicki światu o sobie znać 
daje. A z czemże wy to do Hetma* 
nów jedziecie, pewnie o posiłki 
prosić? 

Fyłyp. 
Ne znaju pane, my z listem od 

pana Grodzickiego do hetmanów 
jedziem. 

Bohun. 
To nie wiesz, co list ten zawiera? 

Fyłyp. 
Ne umiju powiedzieć, 

Bohun. 
Dawajno go tutaj (ogląda go ze 

wszystkich stron, a potem oddaje 
z powrotem Fyłypowi); a jednak coś 
musi być. 

Fyłyp. 
My wiedzieć nie możem, bo i skąd. 

Pan Grodzicki nigdy nie mówi o czem 
pisze. 

Bohun. 
No mniejsza z tem,a cou was w 

Kudaku słychać? 

(D.e.n.)  
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Harcerz miłuje przyrodę 

i stara się ją poznać. 

Cisza. Jest jedna z tych chwil 
oczekiwania i niepokoju. „A nuż 
mnie wyrwie?" Właśnie p. profesor, 
zasiadłszy na katedrze, przegląda n0- 
tes. Ulczniowie, bądź to wpatrzeni ba- 
cznie w nauczyciela z niemem w 
oczach pragnieniem: „ach, żeby 
mnie nie zapyteł",—bądź w roztargnie 
niu pochyleni nad książką, szeptem 
powtarzają zadanąlekcję. Wreszcieprze 
rywa profesor naprężone oczekiwanie, 
wymieniejąc nazwisko. Z pierwszej ław 
ki podnosi się uczenica. Reszta 
klasy odetchnęła. „Pani opowie nem, 
podszedłszy do tablicy — uprzejrnie 
mówi pan profesor — o stanie wód 
w Polsce". Chwila namysłu, a potem 
pytanie: „O jakich wodach bęczie 
pani mówiła, o mineralnych?" Klasa 
wybucha śmiechem. „A h nie — maó- 
wi uczennica — myślałam.... i po 
chwili dość poprawnie zaczyna odpeo- 
wiadać. Mówi coraz płynniej i z wię- 
kszą pewnością siebie. Mówi właśnie o 

opłakanym stanie kanałów w Pelsce, 
które w większej części są zanie- 
dbane i zarosłe szuwarem. Maleńka 
pauza, z której korzystając p. profe- 
sor wtrąca uwagę. „Ale, ta a-a- k. 
Bardzo ładnie to pani powiedziała. 
Ale może zechce nam pani wytłu- 
maczyć, co to są „szuwary.*? „Szu- 
wary*? Małe wzruszenie ramion. Co 
to są „szuwary*? — No ma ma się 
rozumieć, są to rośliny, zarastające 

wody stojące." 

—Trzeba było nieszczęścia, że uczen= 
nica owa było właśnie harcerką, z 
czego p. profesor nie omieszkał sko- 
rzystać. Z lekką ironją przytoczył je- 
dno z praw harcerskich. „Harcerz mi- 
łuje przyrodę, i stara się ją poznać!” 

Lekki ciepły wietrzyk, musnąwszy 
fale rzeki, wpadł w nadbrzeżne trzci- 
ny i sitowia, chyląc je we wdzięcz- 
nym pokłonie... Leczco to? —Łozy i 
wikliny rozchylają się z szelestem. Z 

archiwum 

„trzein na niski i grząski brzeg wycho- 
dzi dziewczyne, uczenica w mundur- 
ku harcerskim. Staje i patrzy. F jest 
naprawdę na co. Rzeka tworzy łago- 
dny zakręt. Brzeg przeciwległy zna- 
cznie wyższy, piaszczysty, złotą ramą 
obejmuję szaro — zielone fale rzeki. 

Dalej, w głębi na jasnym błękicie, 
wyraźnie odcina się las rozjaśniony 
promieniami słońca. Szumią cichutko 
szare oczerety, w dole odpowiada im 
radosnym pluskiem fala i cichym 
poważnym pomrukiem wtóruje las. 
Harcerka wciąga pełną piersią enłodne, 
ożywcze powiewy z lasu i rzeki. W 
dole, pod stopami widzi w przezro 
czystej wodzie długie sploty mocno - 
zielonej moczarki, kołysane łagodnie 
przez fale. Roje małych zręcznych 
rybek ciągną z uporem pod prąd 
rzeki. Harcerka obserwuje ciekawie 
igrenie ryb, złote promienie słońca 
na wodzie i czarne jaskółki, roztrąca- 
jące skrzydłami lekka zmarsżczoną 
powierzchnię rzeki. Długo, długo na- 
pawa się spokojem przyrody, aż fio- 
letowe cienie, wypełzłs z lasu, i przej- 
mujący chłód wieczora nakażą jej 
myśleć o powrocie, Trudno, tak do- 
brze i pięknie — mowi z żalem. (Z 
pewnością wybaczy p. profesor bie- 
dnej harcerce, że nie wiedziała, eo to 
jest szuwar, bo jak widać kochała 
przyrodę i sterała się ją poznać, tyl- 
ko ... no, trudno, tak się jakoś zda- 
rzyło). Z pochyloną główką wolno 
wraca i ginie w oczeretach, które szu- 
mią mocniej, jakby zdziwione, że 
choć już tak późna jesień, znalazł się 
jeszcze ktoś, kto nie zapomniał o sta- 
rej rzece i szarych jej brzegach. 

Halina Cyranowska. 

dO 
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Dwugłos o przedstawieniu harcerskiem. 
»ORLĘTA« 

Z okazji święta „Niepodległości*, 
wystawiła drużyna męska sztukę Żu- 
rowskiej p. t. „Orlęta*, Akcja toczy 
się na tle walk polsko ukraińskich o 
posiadanie Lwowa, Chodzi tutaj o 
zobrazowanie bohaterstwa młodych 
Orląt Lwowskich. Sam utwór pozo- 
stawia już dużo do życzenia. Wszy- 
stko tu jest sztuczne. Opisujac mło- 
dych chłopców, nie umiała autorka 
wczuć się w swoich bohaterów, w 
duszę dziecka, które pierwszy raz 
doznaje podobnie emocjonujących 
wrażeń. $ceny niektóre wydawają się 
za długie, akcja zbyt powolna. Mo- 
nologi nużą słuchacza swoją jedno- 
stajnością. Ale nie chodzi tu w tej 
chwil: o krytykę samego utworu, ile 
raczej o sposób jego wystawienia, 
Partja tytułowa, którą odegrał kol. 
Wolf (kl. VII.), przedstawiała się do- 
syć dobrze. Jednak zdarzały się i u 
niego chwile sztucznego napięcia. 

Naogół jednak grałz wielką swobodą 
i z rzeczywistem przejęciem się swoją 
rolą. Bardzo sympatyczne wraźenie 
robił kol. Glaser (kl. VI) Odegrał 
swoją rolę bardzo dobrze, w niektó- 
rych tylko chwilach znać było u nie- 
go pewne szarżowańie, co fałszywie 
odbijało się na poważnem tle akcji. 
Natomiast największą sensację wśród 
publiczności wywołałkol. Galej (kl. V). 

Swoją rolę gazeciarza i ulicznika ode- 
grał poprostu popisowo. Trzeba mu 
jednak zarzucić, że dłuższe monologi 
wypowiadał zbyt monotonnie i bez 
przejęcia się rolą. Za mało modulo- 
wał głos w ważniejszych momenizch, 
jak np. po zastrzeleniu Jurka. W tej 
chwili pozycja jego na scenie była 
bardzo, podkreślam, bardzo sztuczne». 

Ale już kompletnie nieudaną 
postacią był doktór Kościelski 
(kel. Pietrzykowski, kl. VII). Rola 
nadzwyczaj trudna do  odegraniż, 
bo doktór ten zajmuje rzeczywiście 
tak dziwne stanowisko, że potrzeba 
nielada talentu, aby z tej postaci wy- 

„skiej. Czy może dlateg 

dobyć coś poważniejszego, coś licu- 
jącego z powagą ojca i doktora. Już 
stosunek dzieci do niego przedstawia 
Kościelskiego w sztucznem świetle; 
a odegranie całej roli było tak dziwne, 
że postać ta, może tregiczniejsza od 
innych, miała na scenie w sobie coś 
komicznego, coś, co wzbudzało naj 
wyżej śmiech, albo pogardliwe wzru- 
szenie ramion. A tymczasem całość 
była nienajgorsza. Pośród grających 
zasługuje na uwagę kol. Ostromęcki 

(kl. VI). Grał z zupełną swobodą i 
rzeczywiście całą swą postacią stwo- 
rzony był do swej roli. Na po- 
chwałę zasługują Koledzy: Pile, Te- 

gielski, Glasenapp. a p.p. Przędewszy- 
stkiem kol. Tegielski, który przeź 
swoją rzutkość i zapał w wymowie, 
może się najbardziej do swojej roli 
przystosował i okazał najlepiej, że jest 
młędym zapalonym chłopcem Zupeł- 
nie źle natomiast wypadły sceny zbio- 
rowe, były one rzeczywiście bardzo 
sztuczne i wymuszone, bo koledzy, 
wyłączając dwóch lub jednego, którzy 
w danei chwili coś mówili, nie wie- 
dzieli, co mają ze sobą robić. Okaza 
ło się przytem, co może również wszy- 
stkich trochę zraziło, że panowie 
aktorzy nie umieli swoich ról, a suf- 
ler głośnem swem podpowiadaniem, 
które lepiej słyszano na sali, niż na 
scenie. psuł efekt całego przedsta- 
wienia. Harcerzedołożyli wszelkich sta- 
rań, aby publiczność nie zasnęła, 
używając w tym celu środków nawet 
dość gwałtownych, jak np. strzelanie 
z karabinów, co oczywiście wywołało 
pożądany «fekt 

Nina Arletówna 

Szanownej druhence 
w odpowiedzi. 

Druhna _Arletówna 
przedstawienie Il giej 

skrytykował: 
Drużyny Mę 

ie w „Orlę 
tach* nie było ani jednej roli kobie 
cej, do której odegrania czułaby się  



zdolną? Jeżeli tak się stało, to istot- 
nie małe nieporozumienie. Serdecznie 
więc przepraszamy urażoną Druhenkę 
za pominięcie Jej osoby, co zresztą 
nie byłe naszym zamiarem, 

Tyle miałbym do powiedzenia w 
sprawie samego, dość nieoczekiwa- 
nego zresztą, wystąpienia Druhenki. 
Żałuję również, że i co do treści Jej 
artykułu muszę wysunąć bardzo po- 
ważne objekcje. Z góry przepraszam 
za śmiałość. le z relacji Druhenki 
wynika, że przedstawienie harcerskie 
nie udało się zupełnie, że tylko gra 
paru kolegów uratowała je od gene- 
ralnego fiaska. Otóż w imię praw- 
dy zwracam się do Sz. Oponentki 
z pytaniem, gdzież to widziała na 
sali ową śpiącą publiczność, którą 
strzały karabinowe miały budzić 
z ogarniającej ją drzemki? Jako dru- 
żynowy ciekaw byłem wrażenia, ja- 
kie z przedstawienia wyniosła i star- 
sza i młodsza publiczność, Pytałem 
się o zdanie całego szeregu osób. | 
nigdzie, mówię to zupełnie poważńie, 
nie spotkałem się z podobną opinią, 
nawet u Sz. Oponentki. Może Dru- 
henka zmieniła swoje zdanie, ale dla- 

czego, pod jakim wpływem? 
Sz. Oponentka pozwoli, że 

przystąpię do szczegółów. O grze 
Wolffa pisze Druhenka, że była swo- 
bodna i że druh ten przejął się 
rzeczywiście swą rolą. FA zaraz przy- 
tem  Druhenka zaznacza, że „mono- 
logi z |-szego, aktu grzeszyły dużą 
nienaturalnością*. Jak to pogodzić jed- 
no z drugim? Nie mam zamiaru 
przeceniać gry Wolffa, niemniej jed- 
nak stwierdzić muszę, że jeżeli zda- 
rzały się i u niego pewne niedocią- 
gnienia, to wynikały z trudnej sytua- 
cji, w jakiej stawiała autorka swego 
bohatera. 

Wolff umiał dać życiezupełnie pa- 
pierowej postaci utworu — i za to 
należałoby mu się chyba słowa uzna- 
nia, nie zaś drwiny. 

A Głasser? Gdzież u niego zauwa” 
żyła Sz. Oponentka owo  „szar- 
żowanię* o jakiem pisze? Przecież 
Glesser, grał tak naturalnie i prosto, 

(| FRZEBOJEM 

jak nikt z jego kolegów. Ten pocisk, 
który miał w jego grę uderzyć, zo- 

stał najzupełniej chybiony. 
Następuje Galej. Sz. Oponentka i 

tutaj przeczy sama sob'e, bo jeżeli 
gra Galeja miała być świetna, to jak 

pogodzić można byłoby z taką oceną 
to wszystko, co Druhenka pisze o 
monotonji jego gry i o sztucznej jego 
postawie w tak n. p. ważnym mo- 
mencie, jak wtedy, kiedy widząc ran- 
nego Jurka, rzucu się go ratować, 
Druhenka okazała się i w tym wy- 
padku niesprawiedliwą. Za szczegól- 
nie słabą potraktowała tę scenę, kie- 
dy Galej właśnie najwięcej się popi- 
sał. Skłonay jestem i tę niesprawie- 
dliwość wyrozumieć. Może Druhenka 
nie pamięta już, o jaką scenę chodziło. 

Nie mam zamiaru rozwodzić się 

dłużej nad wszystkiemi uchybieniami, 

jakie zauważy em w artykule Sz. Dru- 
henki. Gdybym wszystko chciał wy- 
liczyć, ani jedno zdanie możeby nie 
wytrzymało krytyki. Takie n. p. za- 
rzuty pod adresem Pietrzykowskiego, 
o ile są mocne w słowa„o tyle słabe 
w argumenty. Nie uważam wogóle za 
stosowne z niemi polemizować. No 
trudne! Każdy pisze. jak umie. No, a 
co pisze — to już jego rzecz. 

Fr, Kunkel. 

Kronika 

Qbchód 11 go listopada — Doro- 
cznym zwyczajem obchodziło gimna- 
zjum święto Niepodległości. Ulrządze- 
no dwie akademje: jedną dn. 10-go, 
przy współudziale dzieci szkół powsze- 
chnych dla młodzieży szkolnej, drugą 
11-go, słami gimnazjum dla starsze 
go społeczeństwa. Pierwszą otwierał 
p. dyr. Badzian na drugiej przemawiał 
p. prof. Kamiński. Na program zło- 

żyły się produkcje chóru i orkiestry, 
deklamacje, oraz przedstawienie ama- 
torskie Il-ej Harcerskiej Drużyny. 

Nr: „PRZEBOJEM cy 

„Kwiat paproci" — Z okazji imie 
nin p. Dyrektora Badziana zorganizo- 
wała klasa piąta pod kierownictwem 
p. prof. A. Matukiewiczównej przed- 
stawienie amatorskie w dniu 15 go, 
listopada r. z. wystawiając baśń fan- 
tastyczną p. t. „Kwiat paproci* i „tań- 
ce motyli*. 

Strona dekoracyjna wypadła nad- 
spodziewanie dobrze. 

Obchód śląski — Dnia 1-go. gru 
dnia odbył się w gimnazjum wieczór 
ku uczczeniu 10-tej rocznicy powro 
tu Śląska do Polski. Zagajał p. prof. 
W. Kamiński. Referaty wygłosili kol. 
O Gelbartówna i W. Stachura. Nowelę. 
Sz zuckiej „Nad Odrą*  recytował 
Kol. J. Pile. Wieczór zilustrowano 
przezroczami. 

Z harcerstwa — Komenda ll-ej. 
Harcerskiej Drużyny im. T. Kościuszki 
podaje sprawozdanie za okrescd 1. XI. 
do 15. XII. r, z. Członków liczyła Dru 
żyna 31. W porównaniu ze stanem 
przedwakacyjnym ubyło 2, przybyło 
5. „Wilcząt* było 14, „Młedzików* 
10, „Wywiadowców* 5, „Cwików* 2. 
Drużyna liczyła 4 zastępy, oraz pro- 
wadziła sekcję intrcligatorską i tea- 
tralną. Zbiórek Drużyny odbyło się 2, 
Rady drużyny — 3, sekcji introliga- 
torskiej 5, sekcji teatralnej 8, zastę- 
pów 8. 

Stan kasy: saldo w listopadzie 
0,04 zł. Wpływy wyniosły 263, 66 zł. 
rozchód — 72, 81 zł. Pozosteło — 
166, 85 zł. 

Komenda składa niniejszem najser- 
deczniejsze podziękowanie Sz. Panu 
Profesorowi H. Ciesielskimu za trud 
jakiego się podjął reżyserując „Orlę- 
ta". 

Z gminy szkolnej — Organizacją 
jednoczącą ogół młodzieży naszego 
gimnazjum jest gmina szkclna, Na 
czele stoi zarząd wybierany przez 
delegatów klas, kółek samokształ- 
ceniowych itp. instytucyj uczniowskich. 
W skład prezydjum zarządu na rok 
1931 /32 wchodzą Kol: B. Szaniawski 

(marszałek). M/ Lis (skarbnik), O. Gel- 
bartówna (sekretarz). Gmina prowa- 
dzi „świetlicę Koleżeńską” i bibljote- 
kę, sprawuje nadzór nad kółkiem 
historycznem, sportowem, i wyciecz- 
kowem. 

Kółko historyczne — Na początku 
roku szkolnego zawiązane zostało, 
kółko historyczne, w skład którego 
wchodzą uczniowie klas starszych, od 
V ej począwszy — Zebranie organi- 
zacyjne odbyło się 12/XI r. z., przy- 
czem do zarządu wybrani zostali: Kol. 
Wojterski (prezes), J. Lipowski 
(v [prezes.)i J. Mazurowska (sekretarka) 
Kółko postanowiono podzielić na dwie 
sekcje, jedną dla klas V ej i VI ej. 
drugą dla klas Vil-ej i Vill ej. 

Dnia 26/X1. odbyło się zebranie 
sekcji klas starszych. Referat p. t. 
„Ustrój dawnej Polski* wygłosiła Kol. 
A. Cyranowska, koreferat odczytał Kol. 
Rączka F. Szczególne zainteresowa- 
nie obudziły sprawy pierwotnego sy- 
stemu rodowego i wytworzenia się 
szlachty, oraz stosunków władzy ksią- 
żęcej z władzą duchowną za czasów 
Piastewskich. Dnia 3/XIl odbyło się 
zebranie sekcji klas młodszych. Re- 
feret p. t« „Walka Hohenstaufów z 
Welfami wygłosił w zastępstwie au- 
tora, Kol. B. Oczechowskiego, Kol. 
W. Cyranowski. Koreferat przygoto- 
wała Kol. J. Jurkówna. 

Samopomoc — Z inicjatywy Kółka 
Filcmatów powstało Kółko samopo- 
mocy. Samopomoc prowadzi sklepik 
uczniowski, komplety matematyki w 
klasie V ej. i wydaje książki nieza- 

możnym kolegom. 

Z Sodalicji Maryjańskiej — Istnie- 
jąca od lat kilku, Sodalicja Marjańska 
prowadziożywioną pracą wewnętrzno- 
wychowawczą. Posiada własną bibljo- 
tekę i archiwa, urządza zebrania dys- 
kucyjne. Na ostatnie zebranie opra- 
cowali Sodalisi następujące referaty: 
„Czystość w życiu młodzieńca” i 
„Praca sodalisz w Sodalicji*. Prefek 
tem jest Kol. T. Wojterski. 

archiwum 
_ harcerskie.  



PRZEBOJEM 

Od Redakcii. 
Redakcja podaje do wiadomości ogółu koleżanek i kolegów, iż na 

łamach „„Przebojem* chętnie będzie widziała głosy tych wszystkich, 
którzy, interesując się naszemi sprawami ogólno-koleżeńskiemi, zechcą 
publicznie wystąpić. Redakcja liczy, że „Przebojem* stanie się pis- 
mem nietylko dla Was, ale i Waszem, czemś w rodzaju wolnej trybu- 
ny, na której każdy z Was będzie mógł stanąć. Redakcja będzie odpo- 

wiadała na wszystkie zapytania, skierowane pod jej adresem. W tym 
celu od przyszłego nameru zamieszczać będzie t. zw. skrzynkę poeztową, 

REDAKCJA. 

Naszym sportowcom 
ku rozwadze. 

—- Przecież, twoje wy- 
pracowanie to słowo 
w słowo zadanie two- 
jego brata. 

—Rozumie się panie 
profesorze, przecież pi- 
sałem o tym samym 

Mickiewiczu.     
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Dmik. Zakłady Graficzne A, D. K. „Ziemia Sieradzka w Sieradzu. 
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Drużyny im. T. Kościuszki 

wykonuje 

wszelkie oprawy książek 

Ceny przystępne. Ceny przystępne. 

KONNY 

'Popierajcie własną placówkę handlową. 

Kupujcie wszelkie przedmioty szkolne 
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