


· Do jednych z najwa?niejszych i najbardziej owocnych wspó?

czesnych ?rodków pa?stwowo-wychowawczych nole?q niewqtpliwie

organizacje szkolne, które majq za zadanie ogniskowa? m?odzie?

o mniej lub wi?cej podobnych zainteresowaniach intelektualnych

w poszczególne grupy oraz powstajqce w ka?dej niemal szkole

i klasie gazetki ?cienne, które przez uzewn?trznianie swej pracy

wewn?trznej sq wyrazem pewnego ju? wyrobienia obywatelskiego.

W poszukiwaniu nowych ?rodków metodyczno - pedagogicz

nych w zakresie nauki j?zyków obcych przyj?to ostatnio ide?

gazetek ?ciennych i usi?owano z mniejszem lub wi?kszem powo

dzeniern IIre?agowa?" pierwsze objawy pisania w j?zyku obcym.

W swej kronice prasowej zanotowali?my ju? powstanie

pisemka uczniów kI. V i VI Gimnazjum M?skiego p. t. "Der

junge Germanist" oraz gazetki ?ciennej "Unser BlaH" =o?icjclneqo

,organ? m?odzie?y uczqcej si? j?zyka niemieckiego i na podsta

wie dotychczasowych wyników stwierdzili?my, ?e te szlachetne

poczynania nale?y znacznie rozszerzy? i dla wi?kszego zaintere

sowania przenie?? na teren mi?dzyszkolny.

Wydawanie jednak osobnego pisemka germanistycznego

w dzisiejszych warunkach ekonomicznych okaza?o si? niemo?li?

wo?ciq, ldqc wi?c w sukurs ?qdoniorn m?odzie?y, stwarzamy przy

"Naszej My?li" dodatek germanistyczny
- .Deursche Beilaga der

"Nasza My?l" i powo?ujemy do wspó?pracy colo m?odzie? zamoj

skq, która wa?no?? znajomo?ci j?zyków obcych dobrze ocenia.

Dodatek niemiecki ma si? wi?c sta? polem -dlo piór "ger

manistów", a dla "francuzów" - przyk?adem i bod?cem do zre

wan?owania si?.

Czekamy! REDAKCJA.
I
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Czasopismo literacko - spo?eczne

m?odzie?y szkó? Zamo?cia

Rok VI Marzec - kwiecie? 1935 Nr. 5

Dobro Pa?stwa - Prawem Naczelnem

Dzie? 23 marca - dzie? uchwalenia nowej Konstytucji Rzeczypospolitejsta? si? ju? dat? historyczn?.

Walka o nowy ustrój Polski Odrodzonej, walka o nowe prawa przystoso
wane do rzeczywisto?ci, podj?ta zosta?a ju? w roku 1926, kiedy to formalnie
stwierdzono, ?e parlamentaryzm sta? si? prze?ytkiem, a doktrynerstwo i oligarchja
partyjna prowadzi do rozwoju dawnych wad narodowych i os?abienia pot?gi Pa?stwa.

Stworzenie nowego ustroju, stworzenie nowej konstytucji - by?o konieczno
sciq, by zdobyt? krwi? bohaterów niepodleg?o?? nietylko utrzyma?, ale m?ode
Pa?stwo Polskie postawi? w rz?dzie pot?g europejskich i przez swoj? postaw?
mocarstwow? dowie?? ?wiatu, ?e Polska - to ju? nie "pa?stwo sezonowe", ale
pa?stwo, które poza swym samoistnym bytem ma prawo wp?ywa? na bieg wypadków dziejowych.

Silny rz?d, silne pa?stwo - oto synteza nowej Konstytucji, a zarazem synteza ?ycia narodu polskiego. Bo tylko przy silnym rz?dzie mo?e rozwija? si?twórcze ?ycie narodu i budowa w?asnej, silnej pa?stwowo?ci.

Spe?ni?y si? d??enia twórców Konstytue]] 3-go Maja, którzy pierwsi podj?li,?e "SALUS REIPUBLlCAE SUPREMA LEX ESTO".

Redakc;a.
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ANONIM Z XVII WIEKU

DO

JANA ZAMOYSKIEGO
(FRAGMENT UTWORU LITERACKIEGO Z XVII WiEKU)

ze zbiorów muzeum im. K?. CzartorY?kich w Krakowie

lanie Zamoyski, Korony Hetmanie,

Kanclerzu Wielki, tuioie nie ustanie

Imi? na wieki, poko slaie ?wiata

I dzie?a wielkie w niesko?czone lata.

I
l

Co?kolwiek pocz?? lub w pi?knym pokoiu

Szcz??liwie? ko?czy? lubo w krwawym boiu,

!

Pi??dziesi?t potrzeb szcz??liwie z postronnym

Nieprzuiacielem wygra?e? koronnym,

Bi?e? Tureckie, gdy? skin?? bu?aw?,

Pot??ne woyska z nie?mierteln? s?aw?.

Nie ubiega? si? przed tw? r?k? hardy

Moskwycin, Kozak, ani Niemiec twardy,

l pod Byczyn? doznali tuiei r?ki,

Gdy si? do Polski cisn?li przez dzi?ki,

Chc?c nam królowa? Niemieckie Panieia

Wiod?c Rakuzki herb Arcyksi???ta.

Gdybym chcia? wszystkie twe dzie?a mianowa?

Wola?bym gwiazdy niebieskie rachowa? .

.

Ty? postanowi? w Polszcze Tribuna?y
l prawo iako cz?owiek doskona?y.

Wielki? by? cz?oioieb.; Wielkie sprawy iw
.

'e Ole •••



M Y ? LN A S Z ANr. fi
i?

Jadwiga RUDNICKA

NORWID- PATRONEM

MI?DZYSZKOLNEGO KLUBU LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO

(Pr rernówienie w y g ? o S 2 o n e na zebraniu inauguracyjnem)

Mi?dzyszkolny Klub Literacko - Artystyczny
chcemy powo?a? do z y ci a imieniem Cyprjana Ka

mila Norwida.

Prawdziwa cywilizacja mo?e narodzi? ai? z pra
cy, której wynikiem b?dzie sztuka. Wielka warto??
wychowawcza Cyprjana Norwida polega na tem,
?e on swe my?li potwierdza? w?asnem ?yciem.
Cyprjan Norwid kszta?towa? swoj? osobowo?? przez
obcowanie ze sztuk?-zacz?? od studjowania staro

?ytnej architektury i rze?by, i doszed? do prawdy,
lI?e u?yteczne nigdy nie jest samo, ?e pi?kne wcho
dzi nie pytaj?c bram? l" Norwid jest ojcem sztuki
stosowanej, k?ór? widzie? dzisiaj chce si? wsz?dzie,
a wprowadzac trzeba przez prac?.

Przy og?aszaniu manifestu o za?o?enie Klubu

byli?my ?wiadomi jego celów, a mianowicie: I) stwo

rzenia mo?liwo?ci pracy literacko - artystycznej je d

nostkom uzdolnionym; 2) podniesienia i rozszerzenia

zainteresowa? z dziedziny kulturalnej -

z czego

wynik?by jednolity front ideowy m?odzie?y zamoj
skiej. Oto nasze zamiary, których uczuli?my potrzeb?
realizowania, ??cz?ce si? g??boko z my?lami C. K.

Norwida. Wyrazem filozoficznego stosunku do dzie

jów: tradycji i przysz?o?ci, do cz?owieka, do sztuki

jelit on sam.

W pojmowaniu Norwida "praca jest zguby
szukaniem" czyli kuciem Adama-Prometeja w celu
wskrzesania zatraconych iskier boskich. Pierwszym
stopniem pracy jest umys?u sta?o??, bo praca musi
si? odbywa? w pocie czo?a (istot? cz?owiecze?stwa),
a nie w pocie r?k i ramion.

Zy? w czasie od 1821 do 1883 roku. Swoj?
epok? wyprzedza?. St?d by? materjalnie nieszcz?
?liwy. Zycie mial trudne i ci??kie do przebycia.
Jednak do ko?ca zosta? sob?: poet? i my?licielem.
P.??czy? s?owo z prawd?.

Oto obraz przysz?o?ci Cyprjana Norwida:

My?li norwidowskie znalaz?y warunki urzeczy
wistnienia dopiero w nie podleg?ej Polsce. Pogl?dy
na dzieje Cyprjana Norwida tak si? przedstawiaj?
("Stygmat"): przesz?o?? miniona (wczoraj) i pod
?wiadoma dawno?? (onegdaj) wypalaj? ?lad wieczy
sty na duszy narodu, przes?aniaj? tera?niejszo??,
gdy naród powinien siebie utworzy? we wspó?cze
sno?ci i wnie?? do historji.

"I ja tak widz? przysz?? w Polsce sztuk?,
jako chor?giew na prac ludzkich wie?y,
nie jak zabawk?, ani jak nauk?,
lecz jak najwy?sze z rzemios? apoeto?a
i jak naj ni?sz? modlitw? anio?a".

Sztuka ma stworzy? harmonj? nieba i ziemi
przez podniesienie rzemios? wzwy? i zbli?enie do
rnaterji ?wiata duchowego.

Norwid wierzy? w ?ycie godne historji i siebie
uwa?a? za poprzednika nowych czasów, wi?c spo
wiada? si?: Artyzm musi obj?? twórczo?? ludu wiejskiego,

Chaty ch?opskie nie mog? by? krzywe, a figury
?wi?tych powinny mie? wyraz

-

to my?li Norwida
obj?te dzisiaj kierunkiem regjonalizmu.

"Przyszed?em na ?wiat jak Napoljonista
Niech kula swoje pe?ni i uderza ..

Niech ?yje Cesarz! i wolno?? ojczysta l" Nie znamy, by kto? przed Norwidem tak oce

ni? sztuk? i na takie wy?yny j? wyniós?. Norwid
uwa?al, ?e z

.. g?osu mniejszo?ci", d???cej do ide

a?u, jest pocz?tkowanie dziejów . Tej my?li. odpo
wiada Polska Akademja Literatury, za?o?ona w 50-cio

letni? rocz.nic? ?mierci Norwida, której :zadaniem
jest szerzenie kultury. Jednak Norwid marzy?
o upowszechnieniu, skarz?c si? za ?ycia, ?e "s?owo
nie zna oeólu".

Norwid ?y? przysz?o?ci?. a s?owa jego - to

wypad w jutro, z czego wynika ca?a programowo??.
W ed?ug niego:

"Gdzie musi nast?pi? odrodzenie wolnego s?owa _

Tam! -

to jest u samego roboty pocz?cia,
(tam przymiotem do wzi?cia)
- charakter cz?eka, wi?c znów ?wi?to?? s?owa."

My podejmujemy my?li Norwida -

oryginal
nego genjusz a, który we wspó?czesno?ci jest aktu

alnym, chocia? jeszcze ?atwiej go odczu? intuicj?
ni? okre?li? s?owami.

Dlatego nie mo?e nas zdziwi? zdanie Stefana

K??a?zkow?kiego (autora krytyki p. t "lronja Nor
w id a ): "Nle znam pisarza, kt óryby u nas lepiej od

N?rwlda wychowywa? do dojrza?o?ci dziejowej,
ktoryby szczy'tniej i g??biej pojmowa? zadania cz?o
wieka, jako twórcy historji".

Po zbli?eniu do niego oddzia?ywuje on z równ?
moc? na jednostk? jak na grup?.

Nor.wid, illtniej?cy w przysz?o?ci, opiera? historj?
o tra?yc.J?. Organizacj? re ligijn ?, której najg ??beze
UCZUCla l pragnienia pozostawa?y w konflikcie 7. no

wo?y?n?, ro.zwijaj?c? si? w XIX w. cyw ili eacj?
prz?Clw8tawla? on kapitalizmowi i wyp?ywaj?cemu
z. mego materjalizmowi.

I my chcemy, aby my?li C. K. Norwida by?y
wskazaniami, wytyczaj?cemi nasze poat?'po warrie++

i przysz?o?? ...

Dlatego chcemy mie? Cyprjana Kamila Nor
wida patronem nowopcwstaj?cej mi?dzyszkolnej
organizacji.



lU Y ? L NI',5N A S Z A4

NA MA.RGINESIE PLASTYKIJÓZEF MACIURZY?SKI

Demokratyzacja sztuki -

jest mo?? jed?Yn:
z najwa?niejszych problemów kulturalnej polityki

. .

R d w dziedzin? opiekiPa?stwa, a mg e r e n cj a z? u

i propagandy rodzimej twórczo?cI, ?.rt?styc?nej,
w chwili zaniku dawnych "mecena.tow. I ?YJa?o'
wienia inicjatywy prywatnej, wydaje SI? nie tylko

8?usznl?, ale nawet konieczn?.

.

\

Ze wznios/ej my?li powstaje Polska A.k?demja
Literatury

- tak k o n ie cz n e ognisko polskie] m.y?l.,
literackiej, które wzi??o sobie

'?a szczytny .cel m e sc

przed narodem literatury kag anie c, na.st«;:pnle !ow.a
rzystwo Krzewienia Kultury TeatralneJ.-o?ganlzaCJ?,
która nazw? mówi o swem z a darriu, I wreszcie

Instytut Propagandy Sztuki, który dotyc?czasow?
dzia?alno?ci? dowiód?, jak jeszcze na ?erenle. zazna?
jarniania ogó?u spo?ecze?stwa z. pr.zejawaml.

sztuki

wspó?czesnej jest wiele do zrobienia, By ?Iepoz
bawi? jednak prowincji mo?no?ci ?o?zystama z do

robków artystycznych i zaspakajama. j,ej, cz?sto

bardziej nienasyconych, potrzeb wraz en estetyc?
nych, zosta?o powo?ane ?O ?ycia Stow?rzys?enle
Ruchomej Wystawy Sztuki, ktor? tr?yletm? twórcz?

prac? ide? artystycznego podboju l rozwoju pro

wincji tak pi?knie i energicznie wprowadza w czyn.

Teresa Roszk o wsk a "Szabas II' Wi?niowcu"

Gr. "S. W."

starali Si? o nowe intensywniejsze podchodzenie
do zagadnie? malarskich, przynosz?c Sztuce nowe

warto?ci, a spo?ecze?stwu coraz to ?wie?e wra?enia
i prze?ycia artystyczne.

Ruchoma Wystawa Sztuki wzi??a sobie mi?dzy
innemi za zadanie zniwelowanie dysproporcyj, jakie
wytworzy?y si? mi

?
dz y spo?ecze?stwem a sztuk?,

dysproporcyj do?? znacznych, a wynik?ych tylko
z braku ?ywego kontaktu.

Nies?ychany rozwój mo?liwo?ci ?rodków tech
niczno - plastycznych spotka? si? z jednoczesnem
rozwojem tematyki i przewarto?ciowaniem dawnych
warto?ci form i tre?ci.

W Polsce w czasach Wyspia?skiego i Wit
kiewicza, zarówno w literaturze, jak i w sztuce,
poraz pierwszy zostaje wprowadzony do tematyki
artystycznej ch?op, w którym twórca doszukuje si?
poezji narodowej i pi?kna naturalnego, a dzi? z tak?
sam? ekspresj? poeta opisuje ?ycie maszyn, jak
malarz robotnika. I ci, którzy si? skar??, ?e nie

rozumiej? dzisiejszego awangardowego utworu poe
tyckiego, nie zrozumiej? te? i podstawowych za?o?e?
ideologicznych wspó?czesnego malarstwa. Zwolen
nicy wi?c dekadentyzmu epigonizmu ?y? b?d?
dopóty, dopóki b?dzie si? rozwija? twórcza my?l
artysty.Józef Czapski "Rze?nik"

Gr. "I<. P." Z bogatej palety plastycznej Wystawa da?a
zró?nicowany przegl?d wspó?czesnych kierunków
malarskich, z uwzgl?dnieniem ideowej postawy
poszczególnych grup i indywidualno?ci, bogaty
przekrój grafiki polskiej, rze?by i sztuki dekoracyjnej.

Trzecia Ruchoma Wystawa Sztuki, zorganizo
wana pod opiek? Min. Wyzn. ReI. i O?w. Publ.,która przed kilku dniami bawi?a w Zamo?ciu, ze

wzgl?du na swój szczególny charakter pedagogiczno
informacyjny, zdaniem moje m spe?ni?a swoje zadanie
w zupe?no?ci.

Z licznych, nowopowsta?ych grup malarskich
by?y reprezentowane: grupa" Klub Paryski ", .. Szko?a
Warszawska" i "j?o?a Wolnomalarska", grupy, które
w chwili obecnej s? najbardziej awang ar dowemi
wspó?czesnego malarstwa polskiego.

Wielki rozrost i powstawanie nowych zrzesze?i grup artystycznych, zarówno w literaturze,jak i w sztuce, musi i?? w parze ze wzrostem
zainteresowa?

.. konsumentów", WÓwczas producenci
arty?ci pod sta?em napi?ciem zewn?trznem b?d?

Grupa .. Klub Paryski". popularnie "Kapi?ci"
81c??ia w sobie by?ych uczniów Akademji Krakow
skiej (r. 1924), którzy pod przewodnictwem prof.
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"I'all ElI?elljllsz"

Jad w. Si m o n-Pe l k iewir-z o wu "Martwe Szczenialii"

(; 1'.
" L. \\'."

Pankiewicza wyjechali do Pary?a, by tam, w ko
lebce embrjonu artystycznego kszta?towa? sw? indy
widualno?? i zdobywa? p e ?n i

? wiedzy malarskiej.
"Kapi?ci" podj?li zdobycze impresjonizmu w ?lad
'la Cezannem dla budowania obrazu z zestawie?

kolorystycznych, a sam? doktryn? impresjonizmu
przyj?li dla zastosowa? konstrukcyjnych

Drug? skolei reprezentowan? grup? jest "Szko?a
Warszawska", w której pracuj? absolwenci war

szawskiej Akademji Sztuk Pi?knych (r. 1930) -

pracownia pro f. Pruszkowskiego. Zasadnicz? cech?

Ed 1111111 d Ilal't.?ollliejczyk "Tl'al\\'y"

(;1'. "Byl"

grupy "S. W." jest swoboda w wyborze technik

malarskich, lecz obowi?zuj?cemi kryterjami art y

stycznemi jest zarówno rysunek, kolor, jak kom

pozycja.

Nast?pna edycja absolwentów A. S P. w War

szawie zrzeszy?a si? w grupie p. n. "Lo?a Wolno

malarska", która odpowiednio do swej nazwy nie

wymaga od cz lonków ?adnej ideologji malarskiej,
jedynie zastosow ywania zdobytej wiedzy do szcze

rych wypowiedze? artystycznych.

Z poza stowarzyszonych wymieni? nale?y
przedewszystkiem Jadwig? Umi?sk?-artyatk? o sil

nej indywidualno?ci i doskona?em operowaniu trze

ma warto?ciami malarskierni : rysunkiem, kolorem

i kompozycj?. Wystawia?a dwa p?ótna: nBok.erzy"
i "Pan E\,Igenjusz", które zyskuj? na ka?dej wysta
wie g?osy najz aci?tsz ych krytyków.

Sred n ir.k! KOlIrad

o.. "Hyl"
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"Mieszczanin '/, Lanckorony"Sopo?ko K. M.

jaknajwi?cej indywidualno?ci i rzetelnego artyzmu.

MielI?my mo?no?? ujrze? dzie?a o ?wiatowej s?awie

np. ..Stadjon" - Janinv Kornackiej, odznaczony
pierwsz? nagrod? na Olimpjadzie w Los Angeles,
oraz prace Edmunda Bart?omiejczy ka, Tadeusza

Ci e?lewski e go Syna, K. Strzechnickiego i wielu

innych.
I

.1"
VI' dybach"Marja Gore?ówna

Ze sztuki stosowanej
-

dekoracyjnej wysta

wiane by?y prace Stowarzyszenia .. ?ad" -

organi

zacji grupuj?cej artystów plastyków, pracuj?cych
w dziale artystycznego tkactwa, farbiarstwa, stolar

stwa i t. p.

Wysoki poziom grafiki polskiej zawdzi?cza si?

przedewszystkiem stowarzyszeniu polskich art y stów

grafików p. n
... Ryt" - (r. 1927), do którego pow

stania i organizowania niema?o przyczyni? si? ?, p.

W?adys?aw Skoczylas - grafik o s?awie ?wiatowej.
Stowarzyszenie .. Ryt" wzi??o sobie za zadanie nie

zrzeszenie grafików o mniej lub wi?cej podobnych
tendencjach twórczych, ale wr?cz przeciwnie
zespolenie artystów-grafików dla wydobycia z siebie

Trzecia Ruchoma Wystawa Sztuki, daj?c bo

gaty przegl?d wspó?czesnego malarstwa i kierunków

artystycznych, spe?nia swoje zadanie, przyczyniaj?c
si? do wzmo?enia zainteresowa? sztuk? nietylko
w?ród spo?ecze?stwa, ale i w?ród m?odzie?y, do

której nale?y przysz?o?? artystyczna i kulturalna

Pa?stwa.
'

..:J"

Polska, je?eli chce by? silnq, nie na uro

czysto?ciach, nie przy kielichu Wina, lecz

W codziennej pracy, w codziennem ?yciu,
w codziennych wspólnych k?opotach, W co

dziennem s?uchaniu ogólnych i zjednoczo
nych praw, Polska musi by? zjednoczona

i Polska musi by? jedno?ciq.
józef PilJudsld
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JASI?SKAIZABELLA
,

ODPOWIEDZ na arl. kol. J. Jakubas6wnej p. t. _Nasze orllanizacje"

l oto po trzech latach pracy w organizacjach

szkolnych, pracy, w któr?. wk?a?a.?o si?
... ?z?st??

siebie" z pej'nern przekonamem o Jej w arfo?cio wo?ci

i wa?no?ci, dowiaduj? si?, ?e praca ta by?a nie

potrzebna, jak niepotrzebne by?y organizacje, w któ

rych pracowa?am.

Sodalicja -

jest to organizacja religijna, ma

j?ca na celu wychowanie m?odzie?y w my?l etyki
Ko?cio?a Katolickiego

A wreszcie to, z czego jestem n ajwr? cej dum
na, czem si? poprostu szczyc?:

Nasz Sejmik Szkolny.
Zrobi?o mi si? .. zlekka g?upio". Bo jak?e??

to, co dot?d stanowi?o moj? chlub?: jako uczenicy
g irnn ?e?sk., jako cz?onkini, jako prezeski-zosta?o
:zdyskredytowane w oczach wszystkich i uznane za

Doskonale pami?tam nasze gimnazjum, gdy
jeszcze nie by?o sejmiku i porównuj? go z obec
nem

-

oczywi?cie na korzy?? tego ostatniego.

Spróbujmy go sobie zanalizowa?.
:zb?dne.

. Sejmik nasz jest organizacj? nadrz?dn?, któ

rej s? podporz?dkowane wszystkie inne organi
zacje, która oprócz tego posiada jeszcze szereg ko

misyj, jak: ::;amopcmoc, Komisj? porz?dkow?, Ko

misj? czytelnian?, Komisj? obchodów i ?wietlic,
Komisj? bibljote czn? et. caet. A teraz przypu??my,
?e rozwi??emy Sejmik - i có?? Przekonamy si?,
?e najmniej w ci?gu tygodnia zmartwvchwstan?
wszystkie jego sekcje, a wreszcie i on sam. Bo

je?eli istnieje bibljoteka, musz? by? i bibljotekarki,
aby istnia?a czytelnia. musi si? tem kto? zajmowa?
specjalnie, sprowadza? pisma, wyznacza? dy?urv
musi wi?c by? sekcja czytelniana. Albo te? spró
bujmy zostawi? ca?ej szkole urz?dzenia wszelkich

obchodów, a z pewno?ci? nikt si? tern nie zajmie,
jedna b?dzie si? ogl?da?a na drug? i na tern ko
niec. Zupe?nie co innego. gdy zobowi??e si? do

tego dwie-trzy dziewczynki, na nich tylko b?dzie
spoczywa? ten obowi?zek i które tem samem b?d?
za wykonanie tej pracy odpowiedzialne -

mamy

wi?c i Komisj? obchodów i ?wietlic. Kto?by móg?
powiedzie?: dobrze, niech istniej? sekcje, komisje.
ale pocó? jeszcze Sejmik? ?atwo odpowiedzie? na

to pytanie. Na terenie Sejmiku ogó? zaznajamia li?
z dzia?alno?ci? wszystkich organizacyj, z wynik arni

ich pracy, tutaj kaida z nas ma mo?no?? wypo

wiedzenia si?: jakie chce pisma widzie? w czytelni,
kiedy pragnie zmienia? ksi??ki, czy chce wyjecha?
na wycieczk? i gdzie et. caet. T utaj poznajemy
si? bli?ej, z?ywamy si? w ca?o??.

Mam wra?enie, kole?anko, ?e przyda?oby Si?

doda? jeszcze do motta: "mniej s?ów", a je?eli si?
ju? powie, to niech nie b?d? one .. wyssane z palca",
ale poparte rzeczywisto?ci?.

Bo które? to organizacje nale?a?oby .. rozwi?za? U?

Sprobujmy zrobi? male?ki ich przegl?d.
A wi?c ...

M. K. N. P. D. B. -

ma za sob? zaledwie

trzy lata istnienia, a prosz? spojrze? na jego we

wn?trzn?, spr??yst? organizacj?, przedewszystkiem
za? na rezultaty jego pracy. Nikogo nie odsy?am
do sprawozda?, bo sprawozdania cz?sto pop rOI tu

wzi?te s? z
.. powietrza", a w?a?ciwie z g?owy pre

zeski i dlatego ogólnie im nie dowierzamy - ale

pójd?cie na sobotni? ?wietlic? i popatrzcie na gro

madk? rozbawionych dzieci -

na roze?miane buzie
i podziwiajcie w jakiem tempie wprost poch?aniaj?
podwieczorek-i to wystarczy za wszystkie dowody.

Ko?o Krajoznawcze. Do ko?a osobi?cie nie

nale??, lecz wiem, ?e ono w ka?dym razie nie na

le?y do tej po?owy, któr? nale?y .. skasowa?".

Has?o jego brzmi:
.. Poznaj swój kraj" i praca

tam nie polega na wy?piewywaniu pi?knych fraze
sów, ale na rzeczywistej dzia?alno?ci. Cz?onkowie
jego naprawd? poznaj? swój kraj, swoje miasto
i wie?, wraz z jej zwyczajami i obyczajami. l nie

zasklepiaj? si? jedynie w swojem kó?ku, ale wspó?
pracuj? z ko?ami ca?ej Polski - i dzi?ki temu, nasz

brat z Wile?szczyzny .. co? nieco?" dowie si? o na

szym Zamo?ciu i odwrotnie. Sejmik koncentruje w sobie ?ycie ca?ej szko?y
i niem kieruje. Gdybym nie obawia?a si?, ?e mi

Szanowny Redaktor Naczelny zarzuci gadulstwo,
napisa?abym o tern jeszcze drugie tyle.

L. M. K. i L. O. P. P. Celem tych organiza
cyj jest zaznajamianie ogó?u obywateli z problemem
morza i lotnictwa i zbieranie sk?adek na powy?
sze cele -

czy? nie wype?niaj? tego? Na zebra
niach s? wyg?aszane referaty informacyjne o morzu
i jego znaczeniu dla Polski, o roli lotnictwa w cza

sie pokoju i wojny et. caet. Organizacje te równie?,
celem propagandy, co pewien czas przygotowuj?
akademje.

Streszczam si? wi?c.
Kole?anka podaje jeden przyk?ad, przyznam,

ze nieudolny. Kó?ko kwiatowe.

Uwa?am, ?e na podstawie tego mizernego wy

padku nie mo?na s?dzi?, a tern samem
.. rozwi?zy

wa? po?owy naszych organizacyj". Lecz pomijaj?c
to, zastanówmy si?, czy j to kó?ko nie mia?o racji bytu.

Nie mo?emy ??da? od nich nadzwyczajno?ci.
Musimy pami?ta? i liczy? si? z tern, ?e jednak m?o
dzie? mimo wszystko, musi przede wszystkie m

uczy? si?.

Pozostawmy nasze kwiaty opiece ca?ej klasy,
a zobaczymy, jak one na tern wyjd?. Na nikim

nie b?dzie spoczywa? obowi?zek opiekowania si?
niemi, nikt nie b?dzie za nie odpowiedzialny. Re
zultatem za? b?dzie to - ?e biedne kwiaty zeschn?
i zmarniej?.

Harcerstwo. O tej organizacji, o jej potrzebie
w?ród m?odzie?y, jej pracy i wynikach, trzebabydos?ownie skre?li? ca?e tomy. I trzeba by? harcer
kI?, by móc co? o tern powiedzie?, a je?li chodzi
o prac? naszej gimnazjalnej dru?yny, to wystarczy
?en takt, ?e za prac? i podwy?szenie poziomu dru
zyny otrzyma?y?my kategorj? A i Komenda Cho
rllgwi pozwoli?a nam na noszenie szta?daru które

Ca?a za? wina le?a?a nie w istnieniu kó?ka,
ale w nieobowi?zkowo?ci jego cz?onków, w ma?em

zainteresowaniu si? wójta, który winien by? dopil
nowa?, by jednostki, które podj??y si? jakiej? pra

cy
--

wykona?y j?, w przeciwnym za? razie. trzeb.

by?o zast?pi? je innerni .

dru?yna utraci?a przed kilku laty.
'

. ,
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pierwszych zawod?c? przysz?? ?o?wiadczenie i

wreszcie lepsze wymkl pracy
-

I to Jest bardzo du?o.A teraz, co nam te organizacje da?y?
-

po

wiedzmy g?o?no, a nie "w duchu", bo przecie? nie

mamy si? czego wstydzi?. Kole?anka przyznaje,

?e da?y nam pewn? rutyn? organizacyjn? i umie

j?tno?? pisania protokó?ów
- to ju? uwa?am ?e

du?o, al. id?my dalej ...

A to wlZystko, co pisz?, nie zosta?o znik'ld

?ci??ni?te, ani te? -wykombinowane, ale wyprowa

dzone z w?asnego do?wiadczenia.

A mo?e ten ca?y artyku? by? "kruczkiem" ze

strony Redakcji
- maj,cym wywo?a? burz? w gimn.

?e?skiem, rezultatem której by?by nowy przyp?yw

artyku?ów do Redakcji.?

Obejmuj?c jaki? odcinek pracy, wzi??y?my na

siebie i odpowiedzialno?? za jej wykonanie i to

nauczy?o nas obowi?zkowo?ci. Pracuj?c prawie ?e

samodzielnie, wyrobi?y?my w sobie pewn? ?mia?o??

i odwag? poczyna?. Przy realizowaniu pracy na

trafia?y?my na pierwsze przeszkody i nauczy?y?my

si? nie zra?a? niemi, lecz je pokonywa?. Mia?y?my

pocz?tkowo wiele trudno?ci i zawodów - ale po

\

,
.. Kto wie?

A wi?c nie b?dziemy "rozwi?zywa? po?owy

organizacyj", mo?emy jedynie reorganizowa? prac?

w nich i stosunek m?odzie?y do niej.

do proletariatu tttFrontem
Kol.d.. R • .I.il? ••• wl - •• tor

.1zelk?, marynark? i palto. Palto mia?o ko?nierz

karaku?owy. Ale kapelusza ju? mu nie da?. O.ta

t?cznie zdoby? sobie czapk? i to karaku?ow?; ukrad?

j .. u fryzjera z drugiej ulicy, krajczemu Pedeie

chowi i wszystkim, co go pytali, powiedzia?, ?e

czapk? ma po ojcu.

Istniej? dziedziny ?ycia wspó?czesnego zwane

?yciem proletarjatu. Prcletarjat, miejski, to ca?e

obszary cierpienia, n?dzy, niesprawiedliwo?ci ... Pro

letarjat, miejski czy wiejski, to bezrobocie przewa?
nie i g?ód; to ci??ka praca na ?ycie i tylko na ?ycie.

Proletarjusz musi si? wyzby? wszelkich marze?

o duszy, bo tak mu ka?e ?o??dek... N?dzny robot

nik potrafi przekl?? i ?wiat i siebie, ale nie potrafi

my?le? innerni kategoriami jak: chleba I

Ruchci?ski o?eni? si? i spó?ni? do waraztatu.

Wietek leci do niego, a ten spity opowiada o swej

nowej ?onie ró?no?ci. Wreszcie zasn??. A Wietek

obi .. ? jego szyj? palcami i przymierza. Dobra jestl

Przylegaj,. Ale jeszcze nie, jeszcze nie teraz l Od

pad?y r?ce od azyi. Ruchci?ski ?pi.

Oto jest przedmie?cie kultury, bur?uazji, do

sytu. Jaskraw? n?dz? przedmie?cia o?wietla wspó?

czesny Artysta i mówi IW? twórczo?ci? towarzy

szowi - posiadaczowi: masz tu istot? ?ycia III Patrz,

co znaczy twój dobrobyt: n?dza miljonówIII Artysta

taki nie fantazjuje. Do?? - powiada - zak?amanych

idea?ów, do?? abstrakcyj i bezcelowo?ci. Patrzcie:

to ?ycie III

W warsztacie pracuj?. Sielanko przeklina "za

sadnicze poprawki", co to psuj? cz?owiekowi krew.

Stary ?ajdak, a m?ody Walewski opowiada o swych

prze?yciach z kobietami. Wietek s?ucha, s?ucha

Heniek i nic, tylko ramionami wzruszaj?. Czasem

przychodzi do warsztatu Ptaszek i ?piewa ka?demu

za grosze. Ale Wietka ci?gnie na Prag?.

Zespó? literacki "Przedmie?cie", którego prze

wodnicz?c? jest Helena B:>guszewska, wyda? ksi??k?

pod tytu?em "Przedmie?cie". Charakterystycznem

jest w tej zbiorowej pracy w?a?nie to has?o: "fron
tem do proletariatu I" Jest to szereg reporta?y z ?y
cia robotników, drobnych handlarzy, bezrobotnych
i wogóle ludzi z przedmie?cia dobrobytu. Do ze

spo?u nale?? tacy pisarze, jak Jerzy Kornacki, Zofja

Na?kows?a,. Gustaw Morcinek, Helena Beguszew
ska, Kazimiera Musza?ówna i inni.

Kiedy matka pyta, gdzie idzie i kiedy wróci

pó?no, odpowiada i idzie na Prag?. Bo tam jest
Hania i Lodzia i Stasia. Wietek ma ju? i zegarek
i r?kawice. Zdoby? je ot tak, przypadkowo, w ?ci

sku tramwajowym. Idzie sobie Wietek jeszeze do

s?rnku na Pradz?. S? tam lZumowiny Pragi, weso?.,

pijacka kompanja. Ale Wie tek nowy. A mo?e on

. kapu?-szpicel policyjny? Z takim to najlepiej od

razu sko?czy?. Najpierw zabrali mu czapk?, a po

tem zeaarek i r?kawice i wogóle wszystko. I jeszcze

ao zbili. Teraz Wietek nienawidzi Pragi. Bo mu

tam zabrali rzeczy jego - nie jego. Cholera l Fak·

tycznie l

Sprawy omówione w tych 22 reporta?ach s?

bardzo proste: cz?owiek musi ?y? i pracowa?. Nie

ma tu ?adne.j gry. uczu?, ?a?nych. skomplikowanych
systemow filozoficznych, ?adnej mistyki. Takie

w?a?nie tematy s? naj cz?stsze w literaturze (popro
stu )ellt-pr?.wd?). Czyte?nikowi trudno zpocz?tku
przyzwyczaic SI? do te) powszednio?ci. A s? tu

utwo.ry naprawd? dobre, g??bokie i traktuj?ce o za-

8admcz?ch pr.o?esach ?sych.ologicznych proletarju

sza: N?)bar?hle) bezI;>0sredmo mo?e przemówi?a do

mnie hllltor?a rodzenia si? wyst?pku w "Krawcach"

J. Korwackiego:

.

Ma si?. n? wiosn?. Otworzyli okna, a Wietek
stor w oknie I zas?ania innym i ?mierdzi. Doi?

tegc;> 1 Z.nienawidzona Praga ci?gnie. W kieszeni

CZUj? Wlete.k bagnet ?o?nierski. To po ojcu. Za

s?aOla? ?mlerdzi? Waln?? butem, twardym, zab?o

conym obcasem Rllchci?skiego i zeskoczy? z okna

na podwórze. A potem prosto na Praa?. Bo tam

mu .u?rad.Ii neczy jego - nie jego. Poszed? ode

b.rac je Ojcowskim bagnetem. l nie wróci?. S?aw n,

Si? zrobi?. ?1ó?i?a o nim ca?a Praga i gazety pi.al,.
O war8Ztac?e I matce zapomnia?. Nikoao nie po

znawa?. Wletek - z?oczy?ca.

W?ete? ma 16 lat. A zaj?cia to w?aiciwie
teraz mgdzle. Dawny przyjaciel z nad W' ?

krawczyk ?d Leliwy, obie.cal mu wystara? si? o ??J:
8ce u majstra. Tak Wletek zosta? krawczykiem.
'VJ!.szy'scy go tam, u Leliwy, lubili. A nawet Ruch
CIOski podarowa? mu stare ubranie: spodnie, karni-
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Józef SOCHACKI

CO ROBI? PO MATURZE

(ARTYKU? DYSKUSYJNY)

Matura - ile? te marze? jasnych, promiennych
grupowa?o si? ko?o tego s?owa - wolno??, samo

dzielno?? i t. d.

Tego, ?e na jako?? pracy wp?ywaj? nietylko
dobre ch?ci i wiadomo?ci, ale tak?e zami?owcilOia
i zdolno?ci, udowadnia? nie potrzeba. Ale mo?e

si? zdarzy?, ?e nawet najlepszy pracownik nie otrzy
ma posady, bo w danej ga??zi pracy panuje hiper
produkcja fachowców.

Dzi? poza niem kryje si? podst?pnie s?owo bez

robocie. ?yjemy w czasach szalej?cego kryzysu,
którego wynikiem jest bezrobocie.

W r. 1931 ilo?? bezrobotnych wynosi?a w ?wie

cie 20 - 25 miljonów ,
a rok rocznie wychodzi ze

szkó? tysi?ce m?odych maturzystów, którzy w nor

malnych warunkach powinni by? wch?oni?ci przez

rynki pracy. Dzisiaj jednak niema co o tern ma

rzy?, skoro ilo?? warsztatów w wielu kierunkach

nietylko nie powi?ksza si?, ale nawet kurczy.

Czy z a?o?ywszy r?ce, czek a? swojej kolejki?
Nigdy! Je?li nawet po?o?enie materjalne nie

zmusza nas do natychmiastowego zarobkowania, to

bierne oczekiwanie powoduje os?abienie zapa?u do

pracy, rozgoryczenie. zniech?cenie, niewykorzystana
za. umiej?tno?? zanika.,

Nie trzeba czeka? trzeba koniecznie dzia?a??

je?li na istniej?cych polach nie mo?na znale??

zaj?cia, trzeba samemu tworzy? nowe pole pracy.

W Polsce nie powinno by? bezrobocia. Ile? to pól
pracy lezy od?ogiem i czeka energicznych, przed
si?biorczych i odwa?nych ludzi, którzy stan? si?

pionierami nowych poczyna? gospodarczych i kul

turalnych. Np spórdzi elczos? - ruch wprawdzie nie

nowy, ale tak niewykorzystany, ?e na tern polu
prze?cign??y nas nasze mniejszo?ci narodowe.

Polepszenie si? stanu bezrobocia w ostatnim

roku na terenie niektórych pa?stw nie mo?e by?
powa?nie brane w rachub?, poniewa? jest wynikiem
sztucznego nakr?cania konjuktóry gospodarczej i na

pewno oka?e si? nietrwa?e.

Jedynie wspólna akcja w kierunku zwalczania

faktycznych ?róde? kryzysu da?aby dobre rezultaty,
obecnie jednak zpowodu egoistycznej polityki go

spodarczej wielu pa?stw akcja ta jest nik?a.

Có? b?dziemy robi? my, wchodz?cy w ?ycie
dzisiaj?

A kolega ze szko?y ogólnokszta?c?cej, co za

kilka lat b?dzie lekarzem, zamiast gnie?? si? w mie

?cie ma szerokie pole pracy na wsi, gdzie grasuj?
znachorki i zamawiaczki. Przyk?adów mo?na poda?
bardzo wiele. Wie? nasza

-

to ?ród?o maj?tku.
Lecz niestety przyzwyczaili?my si? i?? drog? naj
mmejsz ego oporu i ka?dy z nas marzy, ?e po

uko?czeniu szko?y otrzyma posad? ze sta?? pensj?
i czuje niech?? do pracy po??czonej z ryzykiem.
gdzie zarobki s? zale?ne przedewszystkiem od

energji i prz edei?biorczo?ci osoby, np. agent. Na to,

by szuka? i znale?? nowe pola pracy i w ten spo

sób sobie a mo?e i innym, którzy pójd? w moje
?lady, zapewrnc egzystencj?, potrzeba nietylko
energji i przedsi?biorczo?ci, trzeba równie? by? nie

tylko ciasnym fachowcem, trzeba ogarnia? szersze

horyzonty, umie? obserwowa? ?ycie, wyczuwa? po

trzeb? chwili, wreszcie nie mie? zbyt wybuja?ych
ambicyj, zaczyna? od ma?ego, ?adnej pracy si? nie

wstydzi?. Cz?sto mamy otwarte pole pracy, ale

wygórowana ambicja nie pozwala nam pracowa?,

poniewa? zdaje nam si?, ?e ta praca poni?a nas

w oczach innych. ladna praca byle uczciwa nie

ha?bi. W ka?dej pracy mo?na znale?? bardzo

wiele zadowolenia i na ka?dem stanowisku mo?na

by? po?ytecznym dla ogó?u.

Przed absolwentem szko?y ogólno - kszta?c?cej
stoj? jeszcze studja wy?sze, odwlekaj?ce problem
bezrobocia na lat kilka Inaczej z nami. absolwen
tami szkó? zawodowych, my ju? dzisiaj jeste?
my przygotowani do po?ytecznej pracy dla spo?e
cze?stwa.

Ju? na drugi dziel) po maturze mog? i powi
nienem obj?? posad?. Lecz 90% jestem pewny,
?e jej nie dostan?, wszak tylu innych ju? od lat
kilku czeka na ni? daremnie. Spraw? bezrobocia

wchodz?cej w ?ycie m?odzie?y szkolnej zajmuje si?
obecnie Pa?stwo i spc?ecze?stwo, ale akcja ich jest
niewystarczaj?ca i ?le wyjdziemy na tern, je?li tylko
od innych b?dziemy czeka? pomocy, a sami sobie
nie b?dziemy radzi?. Jak sobie samemu radzi?
w wypadku bezrobocia?

Oto teza, któr? rzucam do dyskusji. Kwest ja
piek?ca dla nas i dla spo?ecze?stwa powinna wi?c
wywo?a? ?yw? wymian? zda?. Wed?ug mego zda

nia, od kl?ski bezrobocia uwolni? si? tylko wtedy,
kiedy wyjd? ze szko?y odpowiednio przygotowany
do ?ycia. Do?wiadczenie wykazuje, ?e ofiarami

kryzysu padaj? przedewszystkiem jednostki ?le przy

gotowane do swego zawodu, lub te, które obra?y
zawód nieoc?powiadaj?cy ich zami?owaniom i zdol

no?c?om. Wielka poda? zwi?kszy?a wymagania
s t a w i a n e przez pracodawców i tylko pierwszorz?dne
si?y mog? liczy? na otrzymanie i utrzymanie si?
na posadzie.

"Cichych po?wi?ce? nieustanna praca.

I serc szlachetnych dobro? promienista,

powszechny skarbiec duchowy wzbogaca,
z którego ka?dy czerpie i korz yst a".

(Nad g??biami
-- Asnyk).

Tylko ten cz?owiek wart nazwy cz?owieka, który ma pewne prze-
konania i potrafi je, bez wzg l?du na skutki, wyznawa? czynelu.

Józef Pi?ud?ki
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fERZY ZAMECZN/K

SZACHY PANA KURATORA')
o ?o d z i

VYHt:KTUH CHÓH
(.iplell'a me/ ... ?qczleo, ?aczko'")

(?piewa mel, "Miale.; chamie")

??czko. ?qczleo, ?qczho leochano,

??czko, l?czlw, i?czlw kochana.

Któ? ci? b?dzie opisywai,

Byla sobie pi?kna lód?,

Miala ca?ej Gminy cze??,

Ale si? upada
Gdy b?d? w lwwiarniaclr bytval

??cz/w, l?cz/?o, ?qczl?o Le?miana
/ ?rub? roztarla

Oslal jej si? jeno,

Oslal jej si? jeno

Brze??!
MARSLA?EK

(?pie va mel . "Usio . siusia"}

Szumi siny ioiell«! Bug,
Pe?en strachu, pe?en lruuig

Nad jego falami,

Gdy si? w Polsce rozja?ni?o
Usia - siusia, usia

- siusia

Siup l opowiem jak lo bylo

Usia - siusa, usia
- siusia

Ka?demu wiadomem b?dzie,

Pod Brze?cia bramami

Znalazia iód? "Heiman",

Znalaz?a iód? ,. Hetman"
Ze nasz Zamo?? pierwszy wsz?dzie

A mo?e, kto? si? zdob?dzie, Grób!
KURATOR

(mówi)By za?piewa?
-- usia _. siusia.

Trarara
- Bo. klo ?liczny Zamo?? zna,

Trarara
-- Niech podziuiia go i gra,

'Trorara - fa dzi? lo pOLviedzie? mam.

?pij Helmanie W ciemnym grobie!
. Niech si? Gmina przy?ni lobie!

f ak hlo Zamo??, tale ja jego tylko Iyle znam.

o poecie
DYREKTOR

Z cz??ci Mislrzunia
MlSTRZUNlO

(móloi)

(mówi)

Pan poe la co? pisywal
'Pióra nie mial, glow? kiwal

'Pan poeta nie jesl glu p i

Buly sprzeda, pióro kupi.

fa zauisze s?dzi?em, ja zaWsze tioie-dzi?em,

Le nie powinienem by? lem, czem ju? bylem.
[spieuia me/o .. Wojenl?o, iooienko''}

Sinusy, tangensu, pocó? mnie gnieciecie
?

Ci?gle mY$l? sobie

KURATOR

[m?usi]

Ol. co si? sta?o, lo si? nie odsianie,

Musz? lu wyrzec mole sprostowanie,
Ze pan Poeia poza mal? chLvilk?

Wierszy nie pisal, a popelnial Iylko.

Co ja z uiami zrobi?,

f esli nie zginiecie
Gdy bij? w klawisze i gram na zabawie

To lt z?s? si? iosz?dzie,

Co lo ?o lo b?dzie?

Gdy dwój nie popraicie. Piosenka o
?

a ci n i e

l bylaby ze mnie dawno grubsza ryba
I gralbym ju? ?licznie

CHÓR

(?pieloa mel . .. Barbara")

l radjojonicznie Klo ma do tego dryg,
W filharmonji chyba i l. d. To rozum zawsze bryk

Otwiera, otwiera.

Wy s l ? P b e z r o b o l n eg o

BEZROBOTNY

Lecz powiem szczerze wam,

A do?wiadczenie mam

(?pi,wa) Zla to karjera!
Ksi?dz mi zakazowal

Zebym si? nie chowai,
?acino -

ja kochum ci?

?acino - lecz jesl mi ?le ?
,

Kiedy mnie po-lrze-ba, polrzeba
Có? gdy krzycz? dzialki

Gdy si? nagle ty postawisz
- lacino!

Razem z brykiem mnie posadzisz
- Oj lacino! -

oj lacino.

?acino! - "ho? mi jesl ?le,
Z bezrobolnej chalki-

Daj chleba, daj chleba, daj chleba i I. d.
?acino -

ja prosz? ci?,

By? z jakiego lam powodu,
Wysl?p najpi?kniejszego

NAJPl?KNlEJSZY
Nie wp?dzala nas do grobu! ?acino -

oj jesl mi ?le!

(?piewa)
MARSZA?EK

f ak wspaniala moja posia? l

Marynarka niby frak.
(mów;)

<Dalbym ja wam ch?tnie nagród i czlerdzie?ci,

Zlolem-bym usyp al dla was cale góry,
A pi?/wo?ci? przecie? zosla?,

Nie jesl znoWu .fa Iwo lak.

Taki wlos, taki nos! f ednak?e nieslety /w mojej bCJle?ci

Mam ja W swych kieszeniach Iyllw same dziury.Takie oczy, tak? ple?.
(?piewa me!. "Siekiera. rno/y/?a")

Przewodni/?, olówek, kompas, paliw,
Ol przybory dla Marszalka !

Taki szyk, laki dryg,
Tylko pi?kno?? mo?e mie? i I. d.

Teraz os?dz? raz, dwa, sze??!
I) Wyj?/lei z rewii rnarjone/e/e gminy 1(/. Vll! gimnazjum m?s

kiego, której prernjera odb?dzie si? 1/(1 halli porna/ur8Inym. Komll order, komu cze?? i l. d.
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NIEPOROZUMIENIA,.,JERZY KOZIOROWSKI

jednostek mniej lub wi?cej zdatnych, a najcz??ciej
szcz??liw ych wybra?ców ?lepego losu (Cezar, Napo
leon). W?adza ich opiera?a si? na bezdusznej
i bezmy?lnej sile militarnej. Po dyktaturze nast?

powa? zawsze pr?dzej, czy pó?niej upadek pa?
stWOWOSCI, a je?eli nawet tak si? nie sta?o, to

w ka?dym razie wychowanie spo?eczne obywateli
zosta?o cofni?te o pewien okres czasu. Nic wi?c
dziwnego, ?e nauczone do?wiadczeniem ubieg?ych
wieków stworzy?y spo?ecze?stwa nowy sposób na

zaradzenie z?u, wynikaj?cemu z powtarzaj?cych si?
cz?sto kryzysów demokracji, a mianowicie dykta
tur? idei.

Ca?y szereg nieporozumie? czy niezrozumie?

i jedna wielka prawda, ?e wszystkie zjawiska w ?wie

cie s? powtarzalne
-

oto bilans my?lowy ar ty k u

[ów dyskusyjnych kol. kol. H. Bakuniaka i J. Hi.ib

nera na temat: "Rozwa?ania o demokracji".

A teraz a propos demokracji. Ot óz jest ona

bezsprzecznie n ajdo sk on al sz
? form? ustrojow?. Prze

mawia za tern najprostsze, a zarazem najlogiczniej -

sze rozumowanie: ludzie z natury r ów ni - rz?dz?

si? sami. Przeciw niej przemawia to, ?e jest dosko

na?? wtedy, kiedy ludzie niestety doskona?ymi nie

s?. Za? dyspozycja my?lowa cz?owieka wyprzedza
nieraz o kilka w ie ków dyspozycj? czynu. St?d

sta?y konflikt mi?dzy ide?, a mo?liwo?ci? wprowa

dz eru a jej w czyn. Nie znaczy to jednak zupe?nie,

aby demokracja nie mia?a racji bytu Przeciwnie,

jako szko?a ?ycia spo?ecznego jest ona form? nie

zast?pion?, w niej jedynie znajdujemy siebie wol

nymi obywatelami i wspól twór cami Pa?stwa. Jednak
demokracja jako idea jest poj?ciem bardzo ogolnem
i mo?e przybiera? w rzeczywisto?ci tyle form, ilu

jest te or etykó w ustroju. Dlatego te? mamy sta??

ewolucj? form demokratycznych. Ka?dej za? ewo

lucji towarzysz? pewne zmiany, ktorym znowu to

warzysz? si?y pomocne i przeciwdzia?aj?ce. ,\Jor

malne to sk?din?d zjawisko, zale?ne od poziomu

intelektualnego spo? ecz e ?stw, przybiera mniej lub

wi?cej dra?liwe formy.

l znowu stajemy wobec b??dnej interpretacji
niektórych zjawisk politycznych przez kol. Hiib

nera, kiedy to mówi?c o faszy?mie czy hitlery?mie
zupe?nie niedwuznacznie porównuje je z rz?dami
autokratycznemi. Nie - kolego! To, ?e na. czele

tych rz?dów stoj? jednostki wyposa?one w du??
w?adz?, to jeszcze nie oznacza autokracji. Naj
bardziej demokratyczne ustroje mia?y swoich Ro

bespierów, Maratów, Leninów
, mia?yby Marksów

i Liebknechtów, a maj? Stalinów. Ale ci ludzie

tak, jak Marsza?ek Pi?sudski, Hitler, czy Mussolini

zdobyli w?adz? nietylko przy pomocy si?y mili

tarn ej, ale przy pomocy ?ywych t?umów, p?on?cych
gor?cym ogniem idei. Oni - ci wielcy, Oni repre

zentuj? te? nie dyktatur? jednostki. ale dyktatur?
idei, któr? wyznaj? masy. W tern te? mamy pew

n? doz? pierwiastka demokratycznego. Idea bowiem

ka?dego z tych ustrojów jest w?asno?ci? tego strasz

nego i wielkiego "demos" (lud). Czy forma ta jest

ju? sko?czona i ostatni?, trudno powiedzie?, kiedy
wszystko naoko?o nas jest takie zmienne.

Okresy te nazywano w dziejach "kryzysem"

panujacych wówczas form demokratycznych, a wi?c

parlamentaryzmu. kapitalizmu, liberalizmu i t. p.

Radykalnym, lecz bardzo prymitywnym, a w skut

kach szkodliwym ?rodkiem leczniczym tych do

legliwo?ci form demokratycznych by?a dyktatura

piorunów... Cisza. R?ce mi?k o opadaj? na klaw

j atur
? Akordy w zadumanym pochodzie eksplo

duj? w ciemno??, Skarga powolna, nie?mia?a -

skarga na' samotno?? (za oknami wiatr deszczem

t?ucze). Akordy pi?trz? si? i przewalaj? przez

czarno-bia?? tafl?. T?ocz? si?, wype?niaj? przestrze?.
Ponad tonami unosi si? On z fortepianem. Wyparty
z nasyconego melodj? powietrza. Burza ich pory

wa. Deszcz bije w klawisze i sp?ywa po strunach

ob??kan? mocliitw?. - Szum jednostajny. - I znów

cisza. Huragan wybucha - zawodzi nienazwanym
?alem -

na kontrast, elektryczno?? b ia?erni serpen

tynami ciska w ziemi? ...

- zadra?ni?te chmury
resonansem akornp anjuj?. l znów wiatr zawodzi.

Za?uje, ?e niema s?o?ca. Jest ciemno... Burza

milknie. - Tylko miarowy smutek ciecze. To deszcz

pada - wolno i sennie.

SZOPEN NA MAJORCE

Burza wzmaga si?. Krople deszczu b?bni?.
Wiatr gwa?townie ?omocze do okien. W pokoju
mrok. Tylko po ?yskuje czarna tafla fortepianu.
Przy k lawj aturz e siedzi On. S?ycha? suchy kaszel

i westchnienia. Chude palce szukaj? wieka. Z wy··

si?kiem go podnosz?. Bia?a [inja ska?ona czarne mi

plamami szczerzy si? w ciemno?ciach. Chory oddy
cha ci??ko. Samotno?? zadaje mu wi?cej bólu,
ni? chore p?uca. Zostawiono Go samego. Ona

posz?a z Norwidem. Norwid kochany przyjaciel,
który tu Go odnalaz?. tu na odludziu. Nagle targ

n??o nim wspomnienie dalekie. Marja i Drezno.

Ach pami?ta .. ró?a, której oni powierzyli sw? przy

si?g?. Czuje j? teraz przy ustach - wilgotny aksa

mit p?atków. Potem gra? Marji ballad? o dwu

sercach ... smutny koniec radosnej mi?o?ci. Wtedy
nie wiedzia?, ?e ona nie b?dzie jego. Smutny
koniec... Pojecha? do Drezna. Aurora mu kaza?a.

Przyjecha? na zar?czyny Marji... "Na Boga Marjol
Czyje? to serce ok?ama?o Ciebie!?" .. rozpaczliwy
okrzyk, potem rezygnacja:

-

" Wszystko, co w ?y
ciu ukocha?em, obce wzi??y r?ce. Nie mam ju?
poco wraca? do Ojczyz ny l" Taki sarn by? wieczór,
jak teraz, gdy wraca? do siebie. Na kominku

ogie? trzaska?. .

Oderwa? d?onie od, klawikordu. W ciszy

ozwa?y si? kroki. Porwa? si? i zastyg? w strachu.

Kto tu?!

To ja, Fryderyku odpowiedzia? g?Qs
z ciemno?ci.

- Ja 'si? tak przestraszy?em. B?agam, me

zostawiajcie mnie ju? wi?cej samego.

S?ucha?am, jak gra?e?. Co to by?o?
- Scherzo'

W tej chwili Norwid ociekaj?cy wod? ukaza?

SI? we drzwiach.Stuk kropel o szyby w z?owrogiem dekr esz

cz e n dzi e
-

nag?y grom i cisza z elek tryczno?ci?
sprzysi??ona - tylko tykanie zegara g?o?niejsze od

Bojakow$/?i Wojciech - kl. VII a

Ctm», M?:.lf,ie.
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Kuri - Ku - Ku

Obóz taki musi by? w pi?knym dzikim lesie

nastrój puszcza?ski. W szy.tko, co nas otacza, przy

biera zupe?nie inny, niecodzienny wygl?d i nazw?

Zacznijmy od nas samych
- jeste?my le?nem ple

mieniem Kuri.Ku-Ku, koczuj?cem w lasach ja?wi

nieckich. Nasze pa?stwo to nieprzejrzana puszcza

Ja?winiecka. S?siedzi nasi, plemie harcerek-blade

twarze. koczuj?ce za ziej?cemi stawami, odwieczny

nasz wróg, którego p isk mrozi krew w naj dzielniej

szym z wojowników. Wszystko odmienne mz

w zwyk?ym obozie, a ch?opcy coraz bardziej zaj?ci

?ledz? ruchy wodza - instruktora, który w ka?dl\

g?upiutk? zabaw?, w ka?d? gaw?d? tajemnicz?

wplecie co? z ideologii lub techniki harcerskiej

i ?mieje si? z zaperzonych ch?opaków, rad z wi

docznych owoców swej pracy wychowawczo-

Harcerstwo jest wielka gr?
- jest gr?, trwa

j?c? przez ca?e ?ycie. Harcersk? gr? r ozpo

czyna ju? siedmioletni ch?opak, wst?puj?c w szer egi

zuchowe (wilcz?t).
Do nowej gromady zuchów zebranej na

pierwszej zbiórce powiada "wódz": Zebrali?my si?

tutaj na zabaw?, na d?ug? weso?? gr?, bo trwaj?c?

przez cztery lata. Zadanie nasze nietrudne·-mamy

bawi? si? tak, aby z nas by?a zadowolona szko?a,

dom, no i my sami cieszy? si? mamy, jako prawdziwi

ch?opcy - zuchy.
W okresie, kiedy ch?opak, wykluwszy si? z gro-

mady zuchowej, zaczyna by? harcerzem, wprowa

dza go si? w obr?b innej gry, gry prawdziwie

harcerskiej, maj?cej na celu wyrobi? z ch?opca

szlachetnego i czystego obywatela
- Polaka. Me

tody. jakiemi instruktor harcerski "poleruje" m?ode

dusze ch?opi?ce, s? ró?ne, jest ich wiele, tak wiele,

jak du?o jest odmiennych charakterów m?odych ludzi.

harcerskiej.
Oto przyk?ad, jak wygl?da regularnim obozu

w obozie prowadzonym sposobem puszcza?skim.

Prawo le?nego plemienia Kuri-Ku-Ku

koc.zuj?cego w lasach ja?winiec'kich.
Harcerz ?yje na obozie. Rok szkolny to okres

wegetacji i przygotowa? do lata harcerskiego.

Miesi?c obozu, czas sp?dzony w lesie w bez po

?redniem wspó??yciu z przyrod? daje dwa razy

wi?cej wyrobienia harcerskiego ni? rok przetra

wiony na zbiórkach w mie?cie.

I. Ka?da twarz z naszego plemienia d??y,

aby mie? zdrowie i si?? m?odego d?bu.

2. Wszelkie z?o i fa?sz nie ima si? go, jako

psi pysk nie ima si? skóry je?a.

Do m?odej duszy przemawia las inaczej. Po

t?ga bezmiaru, tajemniczo?? oplata m?odzika, bierze

go w swoje posiadanie. Ch?opak mieszczuch czuje

st? w lese tak, jakby si? czu? przeci?tny podró?nik

pozostawiony samopas w d?ungli. Szum lasu, noc

pod namiotem, warta
- dzia?aj? na ch?opca przy

gniataj?co, czyni? go ma?em, trwo?nem piskl?ciem,

porzuconem przez matk?, a z drugiej strony dzia?a

ambicja m??czyzny. m?odego Robinsona i pcha go

z kijem' na strachy Ka?da noc daje mu nowe

wra?enia, nowe zwyci?stwa nad sob?. triumfy m?o

dzie?czej odwagi. Po czterech nocach przespanych

w lesie juz Ja?ko Beksa zapomina, ?e by? najgorsz?

ofiar? w klasie. teraz on jest tym Jankiem, co to

sam jeden walczy? z band? dzikich Indjan, a dawa?

sobie rad? w ka?dej potrzebie.

3 Ka?dy d?bczak z naszego plemienia Kuri

Ku-Ku czci i szanuje wszystkie blade twarze koczu

j?ce za stawami.

4. Plemi? Kuri-Ku-Ku czci god?o swoje przez

podniesienie r?ki, a swego wodza przez karno??,

pilno?? i pogod? ducha.

5 Zaden cz?onek plemienia Kuri-Ku-Ku nie

splami si? ha?b? sam, ani nie dopu?ci do ha?by

swego plemienia przez wpuszczenie do obozu w cza

sie wartowania istot o bladej twarzy z koczowiska

za stawami.

6. Ka?dy, który sprowadzi? to nieszcz??cie na

ród Kur i-Ku- Ku, zostanie na ?rodku koczowiska

wy?wiczony rniot ?? brzozow?.

7. Ka?dy wartownik z plemienia Kuri-Ku-Ku

musi st?pa? ostro?nie, jak lis, a s?ysze? musi, jak

mrówki ?a?? po ziemi, jak ?uk gryzie li?cie, jak

kret ryje dar?, jak robak podjada korzenie. jak kornik

toczy drzewo; rozró?nia? szelest li?ci od szelestv

M?odym ch?opcom najbardziej odpowiada pro

wadzenie obozu sposobem puszcza?skim. (W roku

ubieg?ym by?em uczestnikiem jednego z takich

obozów).
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i nie w?dzi swych w n?trz no?ci dymem, albowiem nie

jest ani szynk? ani k ielb as?.owadów, st?panie bladej twarzy od st?pania nied?

wiedzia.
Czarny Kruk

8. Ka?dv wojownik plemienia Kur i- Ku - Ku

rzuca si? na przeciwnika, jak jastrz?b na rud? mysz. wódz plemienia Kur i-Ku-Ku.

9. Plemie le?nych ludzi Kuri-Ku-Ku, na któ

rego czele stoi Czarny Kruk, jest podzielone na

gromady: "Zubrów", .. Rysiów" i "Panter", na ich

czele stoj? dowódcy gromad: P?owy Zubr, Drapie?ny

Ry? i Podst?pna Pantera.

S? ludzie, którzy widz? harcerstwo jako nic

nie daj?c? zabaw? niedorostków. Ci nie chc? zro

zumie?, ?e w tych zabawach kryje si? co? wi?cej

próc.z rozrywek i rado?ci.

10. Bezpiecze?stwa w nocy w koczowisku le?

nych ludzi Kuri.Ku· Ku strzeg? kolejno poszczególne

gromady, niedopuszczaj?c wkroczenia wrogów oraz

Nie nale?y my?le?, ?e harcerz to ty lko m?o

dzieniec w wieku szkolnym. S? miedzy nami siwi

staruszkowie, s? robotnicy, gazeciarze ..

innych opryszków. W szak jest nas w Polsce blisko 200 tys., a na

ca?ym ?wiecie cztery miljony - to pot?ga.
11. Ka?dy bojownik plemienia Kuri - Ku· Ku

jest silny na duchu nie zatruwa si? ognist? wod?

dawnictw harcerskich p. t. "Ksi??ka harceraka 1910-

1935". Warszawa 1935.KSI??KA HARCERSKA
Ksia?ka ta jest wiernem odzwierciedleniem

pracy i dorobku my?li harcerskiej w ci?gu 25 lat

istnienia Harcerstwa w Polsce.
Zrozumia?em jest, ?e ka?dy zwi?zek, ka?da

organizacja szuka w ksi??ce i czasopi?mie odzwier

ciedlenia nurtuj?cych w niem pr?dów. To samo

daje si? oczywi?cie zauwa?y? w Harcerstwie, które

jako ruch m?odzie?owy, ruch pot??ny rozlewa si? sz e

rok? fal? po ca?ej Polsce.

Stanis?aw Kasprzyk
- kl. VII b.

Gimn. M?lki?.

Je?eli si?gniemy jak najdalej my?l? wstecz, do

czasów, kiedy Harcerstwo w Po lsce, bior?c za

wzór Skauting Baden - Powella, poczyna?o SWO)

?ywot, widzimy ju? wtedy zacz?tek pi?miennictwa

harcerskiego w postaci ksi??ki "Scauting, jako syatem

wychowania m?odzie?y" - Andrzeja Ma?kowskieio,

cz?owieka, który po?o?y? podwaliny pod dzisiejsz?

przesz?o ju? 150-tysi?czn? organizacj? harcersk?.

Je?eli przebiegniemy my?l? 25 lat, jakie nas dziel?

od pOWitania Harcerstwa i tej ksi??ki, widzimy jak

si? rozwija?a kai??ka harcerska, obrazuj?ca z jednej

strony ide? organizacji, z drugiej za? prac? i dorobek

my?ly harcerskiej. Swoj? drog? trzeba powiedzie?,
?e dorobek pi?mienniczy Harcerstwa jest za ma?y,

je?eli zwa?y si? na wielki kapita? my?li ideologicz

nej i wychowawczej, w?o?ony w ruch harcerski, na

liczny azereg pracowników, entuzjastów Harceratwa,

którzy niezmiernie du?o pracy w?o?yli, wszystko
dla dobra nie jednostki, ale narodu i pa?stwa.

Zlot W Spale

Votum.

Rada Naczelna postanowi?a, ?e specjalna delegacja

i poczty sztandarowe Zwi?zku zawioz? ze Zlotu do Cz?sto

chowy Krzy?, który b?dzie z?o?ony przez harcerstwo Matce

Hoskiej, jako votum z okazji 25-lecia.

Go?cie zagraniczni na Zlocie.

ZlIinteresowanie naszym Zlotem zagranic? jest du?e. Ju?

zg?osily swój przyjazd do Spa?y: Czechos?owacja (1500 osób),

?otwa (50), W?gry (300), .Jugos?awja (100), Estonja (30),

A ustrja, Francja, Ameryka, Ru III unja (nie okre?li?y jeszcze

ilo?ci swoich k andydatów). Pojedy?czo zg?osi? swe przyby

cie przedstawiciel... Nigor]i (Anglik) i Hiszpanji.

"Na Tropie".

Czy wiecie ?e ...

Nasza chor?giew \\. po??czeniu z Radomsk? b?dzie mia?a

swój w?usuy podobóz na zlocie.

Ksi??ka w rozwoju Harcerstwa odegra?a nie

zmiernie wa?n? rol?, jednak niesposób nie wspom

nie? na tern miejscu o tern, jak wielk? rol? ode

gra?o' i odgrywa obecnie w Harcerstwie czaso

pi?miennictwo, które jest jakgdyby wyk?adnikiem
aktualno?ci, nowo?ci ?ycia harcerskiego, obrazem

ci?g?ych d??e?, pogl?dów, czynnikiem aktualizuj?

cym ide? harcersk?. Twórcy Harcerstwa zdawali

sobie z tego dobrze spraw? i dlatego ju? 15.IX

1911 r. widzimy. jak ukazuje si? pierwszy numer

:'Skaut?", redagowany przez A. Ma?kowskiego, który

Jako prsmo harcerskie do dzi? dnia stale stanowi

nieprzebran? kopalni? materja?ów i wskazówek do

p?acy harcerskiej, nie mówi?c o ideologicznej stro

me pisma.

Specjalno?ci? naszej Chor?gwi na Zlocie jest s?u?ba

??czno?ci.
Ol'ganizacja i urz?dzenie strzelnicy zlotowej przypada

w?a?nie Chor?gwi Lubelskiej.

Sarn Zamo?? wysy?a na Zlot oko?o 80 osób, a I i VI dru-

?

y nu wyjad? jako dru?yny etatowe.

Pl'ZY Komencl1.ie Hufca w Zamo?ciu powsta?a Groma.da
Sturszo-harcerskll, w sk?ad której wchodz? wszyscy druzy

nowi i harcerze starsi z VII i VIII klasy.

Ubieg?ych wuk ucy] cztery Zamojskie dru?yn y harce-

rzy i jedna harcerek mia?y swój w?usny obóz.

Zb. S.

"Mo?emy dzi$ nie prxez zarozumia?o??, ale W po

czuciu s?usznej oceny naszej urartosci stwierdzi?, ?e ma

my wielki wp?yw na kszta?towanie wychowania m?odzie?y

i ?e harcerstuio jest dzi? W Polsce przoduj?c? organizacj?

m?odzie?y i czynnikiem, którego nikt nie mo?e i nie po

Reasumuj?c powy?sze, musimy powiedzie?,
ie k.i??ka i piamo harcerskie niezmiernie zawa?y?y
na bycie i rozwoju Harcerstwa, jednej z najwi?k

szych organizacyj m?odzie?owych w Polsce.
winien lekcewa?l,j?".

Z przemÓWie? Przewodnicz?cego Z. H. P.

Dr. MIchala G,aiy?sk.i?go.
w wydaniu

katalog wy-

u wag a : Ostatnio ulcaza? Si?

Harcerskiego Biura Wydawniczego
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ZBIGNIEWA MALINOWSKIEGO, UCZNIA KLASY l-EJ
POD REDAKCJ?

Zbigniew_??Llt:i9WSKI

"ROZMOWA REDAKTORÓW"

czyli wywiad u pierwszego Redaktora "Naszej My?li"

Jaki by? stosunek m?odzie?y szkolnej do ?wie?o

tworz?cego si? pisma?
Gdy pozna?em za?o?yciela i pierwszego Redak

kora Naczelnego .. Naszej My?li", pana Branickiego,

pOlltanowi?em zdoby? od niego wywiad dla czytel

ników "Naszej My?li" o jej pocz?tkach. Przygo

towa?em odpowiednie pytania i poprosi?em p. Bra

nickiego o odpowiedzi na nie, na co bardzo ch?tnie

si? zgodzi?.

.. By? on niejednolity. Obok entuzjastów byli

malkontenci. Jak zreszt? zawsze i wsz?dzie".

Jaki by? stosunek spo?ecze?stwa zamojskiego?

"S?ysza?em g?osy uznania. Mówiono mi, ?e pis

mo stoi na bardzo wysokim poziomie".
Na pytanie dlaczego pismo by?o pocz?tkowo

tylko pismem jednej szko?y - pada odpowied?.Przybywszy w umówionym czasie, zasta?em

p. Branickiego, który na pytanie, jaki by? cel za?o

?enia naszego pisma, rzek?: "Dlatego, ?e takie by?o wówczas stanowisko

Dyrekcji Gimnazjum"."Zanim odpowiem na pytanie
- chc? podzi?

kowa? Szanownej Redakji
-

za pami??, gdy?,
-

mi?o mi bardzo - ?e dzie?o przez nas zapocz?tko
wane prawie siedm lat temu jest

- prowadzone

dalej
- i dobrze si? rozwija. Pierwszy egzemplarz

"Naszej My?li" ukaza? si? w dniu II-go listopada
1928 r. w radosn? rocznic? dziesi?ciolecia Niepod

leg?o?ci naszego Pa?stwa. Trudno jest w kilku

s?owach okre?li?, jaki by? cel za?o?enia tego pisma.

Nakoniec zapytuj?:
Czy podoba si? Panu obecna "Nasza My?l",

Jej kierunek spo?eczno-literacki, jej szata zewn?trzna

uk?ad graficzny?

(.

Na to pytanie, pan mgr. Branicki odpowiada.
"Owszem, podoba mi si?, widz? znaczny post?p,

je?li chodzi z uk?ad graficzny-s? pomys?owe winiety,

dodali?cie zdj?cia fotograficzne, które s? wielk?

ozdob? pisma My?my tego uczyni? nie mogli,

gdy? nie mieli?my ?adnych subwencyj i zdani

byli?my wy??cznie na w?asne si?y. Obecnie obsrer

wuj? wzrost zainteresowa? literackich, które podaoaz?

jeszcze bardziej warto?? pisma. S? one z jednej

strony prób? m?odych si? -

a z drugiej strony wy

razem sztuki -

na które m?odzie? powinna by?

czu??, bo ka?da sztuka podnosi nas i uszlachetnia".

By?o ono wówczcs tylko realnym wyrazem

naszych my?li i d??e?. D??enia te i my?li przez

nikogo nie by?y podsycane ani rozgrzewane.

Przeciwnie - spotkali?my si? z uprzedzeniem
i przekonaniem, ?e po pierwszej próbie nasz "s?o

miany ogie? wyga?nie". To te? przyjemnie rm

jest stwierdzi?, ?e tak si? nie sta?o.

Nast?pnie zapytuje;
"Zycz? pismu dalszego rozwoju, a m?odym

dziennikarzom - zadowolenia z ich pierwszych kro

ków--szlachetnych poczyna? i wznios?ych uniesie?".

Jaki by? charakter pisma: wychowawczy, spo

?eczny, czy literacki?

..
Równie? o jednolitym charakterze pisma

trudno jest mówi?. Nie mo?na wszak wymaga? od

m?odych, aby nadali pismu zdecydowany charakter.

lak powiedzia?em na pocz?tku
- by? to tylko wy

raz naszych m?odych my?li - przybrany w realne

szaty artyku?ów" .

W imieniu Czytelników i Redakcji "Naszej

My.li" dzi?kuj? i ?egnam si? z rozmówc?.

Zamo??, dnia 2-4.1 1935 r.

iti. I aZbilnicw MalinoUJ,ki
VtmA. M .. ltt •.Zapytuj?:
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nia ich tre?ci oraz iclei. Z wielk? kultur? odtwo

rzy? Artysta utwory: Moniuszki "Polonez" (z opery

Hrabina), Martiniego
- Andantino, oraz Tangenll

Scherzo. W ykaza? w nich oprócz wymienionych
zalet b r a w ur ow

? technik? W tej dziedzinie ol?ni?

na s, zw?aszcza swem pi?knem staccato, oraz sp i

ccato prawej r?ki. Trudno ukry? t? jeszcze certn?

zalet?, jak? jest skromna szczero?? Artysty. Dzi?ki

tej w?a?nie sz cz er os cr. miejsca ekspresyjne szcze

gólnie g??boko oddzia?ywa?y na s?uchacza.

RECENZJE
-------

"?Ó?TY KRZY?"

.
C!Jt.?, ?i?' 1I'?'g;ldat: () "?t'>lI,I'1i1 Kl'z?·?.II"

,--, '\Ildl'zpja ?II'II·

I!H ... :'\il' l;ai.dl'lllll 1'1'I.?'p;ldllil' do glIsilI I;t!lil' II.it:,·ie \\'y-

1)t)II'iL'11l si\' l n k
.. ial, IllOgt; tl 11I0.i.'j wnk nryj u ej 1l'1;\1I1"'.I'. 1111(l1I1?'

"Zt'>llego t-.I'zy?,a·' .• -zyl n n« tlolilllllt'lllllip od dcsk i do dpski,

a ptllelll \\'1'1'1011';1111' ot! lksl,i do rlc sk i, lo lo, cn moj o 1l'J.!:')

I'tU'ZIlP 1I',t!,;tl'je pu.l'poilo dIISZ\' ;t!IIIUSJ'I'I''! zagazoll·HII<J ... ro

nn Illtlit·!J ",·I.I'I;III\·(·!J" \\';t!,al'i:I,·1t zo sf n wi l» dla m u ir 1\'11,0

widzi n l u v. ?,,'111' ?1t:t1, II' kS'l,lail'i(' 1'l'z0.a ... ru m n ir, Ill?'ndt'i

.. llipI\'ie??'ie". P?)/.II'()li?t) i?r \I'I';IZ 'I. 1?'III'i ?o l duk n m i lli"lIlio(.'

k irui, ..
d u rrl: 1)f'lgf'1l lIa('11 1,'1·:llll;n:'i(·It" - ot. lak \1' lo t n iej

sltI,il'II('l:', 'I. I'HIIL'III "?,'t!lf'gu h:1·z?·).a" pod p:l('h?l :\ ('0 IHIII

wulz iu? n m
" I

Drug? solistk? hy?a pani Argasi?ska. Artystka

ta posiada pi?kny, liryczny sopran, który obejmuje

bardzo rozleg?? skal? d?wi?ków. Oprócz pi?knego

g?osu podziwiamy u p. Argasi?skiej wysok? kultur?

muzyczn?. Jedynym rni n us e rn by? u tej cennej

artystki brak dynamiki w frazowaniu poszczegól

nych motywów. Wprawdzie w niektórych mo

mentach by?a ona szczera, ale zbyt s?abo zazna

czona. Szczp.gólnie pi?knie wykonany zosta? utwór

p. Lefelda - Kosiarczyk. Przez ca?y czas koncertu

akompanjowa?' p. J. Lefeld. S?awa jego jest po

wszechnie znana, zreszt? mieli?my mo?no?? przeko

na? si?, jak dalece jest p. Lefeld artyst?· Jest on

jednym L ty<.h akompanjatorów, którzy zniewalaj?

s?uchacza do zapomnienia o wykonawcach, {:rze

nosz?c go w krain? czystej muzyki. Poza tern

poznali?my p. Lefelda, jako kompozytora, ujmuj?

cych sw? prostot?, piosenek, opartych na motywach

Z:\('zv!o sif' to \I'sz\'slku od lego. ).P zoha('f.y?alll d wi e

I''.'t.(' \\'?'slah('l:' I: zio mi, ;'1 II·zyllla.i<Jce sic;' 1,lIr('z()\?'o - .il'tllla

lii('illiPL'I,a. a tIrliga J'nll?I·llsl,a.

Zal lIIi bylo t yrh Illdzi, ?yll'('elll pogrzeil;llIyl'lt! 1'0-

IlIilIlO. ?l' .i("sll'lll z lIiiIIi Ila II'Ojllic, zll('lilralizol\'a?alll sic: d()

tegl> slopnia. 'i.l' gd?'iJylll Illia?a IIWll:1?l;e; z I\'ilit'lil, liapoi?a

il?'11I i .iedllego i drllgiego... .-\ pt)ICIII! .1 II 'l. liie ('h ('I,' iJyr- lIa

It'.i lI'o.illie, ho .i 11 'i. lIIi hrak II l'l'\l' t') I\'. Nie l'h('(? s?yszel" .ial,

Feli ... ztla.ie rapol·t?' o i?()?('i zalopiolly,'1t 101111: Ilie ,'hl'?' I\'i

dziel: ilez('/.ellltlsei shlrego \\'agIlPra, Id,')ry si? tak \\'prasza

I. I?'III Sll'oilll "Zti?t?'lil I--:r'l.y).elll"
-

('hl'? hyt', dohl'o(,zyl'I(':\

Illdzl,o?,'i i sl\OI'I('zy,: jlrfZdze.i 'I'o.ill\,! Ach . .ia?, to doilrzf', ?,e

nie widzia?:11I1 '<lllil'l'I'i Hity l\' IllIrtach HellII!... Nie chce; .iIl?

II'idzie,: i prze7.?'II'a,: le.i lraged.ii I'odzili ':ak Ilientieellich, .iltl,

fran"lIsl,ic·11. I?i?:'dlla 1?II'o I?ward! l lal,Ii'.i przygody zaznale?

II' SI\'elll blljnelll 7.yeill, ?e zosia?a? rozslt"'.e;oll;t!... Taka byla?

IIl?oda. zdolna i pi?klla
-

a zal'll,:ia?o l'i si? II' wo.icnl,\' za

ball'ie'! To lIiellezpien.liie!

lunowych,
A. Fuks

(jimn. M?.ld •.

A potenl
- l\' szalonylll p?cl/.ie sIIli?1y 'l.elazne potwory

rzolgi ?'ranC'usl,ie, ktÓI'ylll i "Z(Jlly Krzy;i." rady lIie da. Mu

sialalll ut:iek:l?', a?eby IlIni? nie zllIia?d?yly. Ueiekali?llIY

wraz 7. kapitaliellI Despei\ i dl'. HellIleIII - szpiegiellI. Ul'ie

kali?l11?' obo.ie, Il'e trójk?, ale .ielllll si? nie powiod?o, ho cwlg

przelecia? nlll po grzhiecie, a .ia .iesl'elll eala do dzi?. Mo?.e

to zall'dzi?c7.ac· lenili, ?e w?a?nie 1Illwróci?alil I,artk? .. · i sl<Oll

cZY!:1 si? ksiq?ka') I dzisiaj pisz? 1\'la?nie otelII, .ialdo AII

c?rze.i Strllg wprowadzi! nlni? "lIa gap?" na wo.in?. A pu

niell'a). lIie !J?d;! osl'at:ni:1 z. tych, l,tÓl'zy z "Zóltyrn K/'I.y;i.elll"
-

pójd'1 lIa wojn?, \\'i?e IIlOg? powiedziet", ;i,e taili trzeba

uwa?a?' - trzeba si? umie.i?tnie zarhowac·.

Odzew - gazetka ?cienna gmmy klasowej im.

W. ?ukasi?skiego. Nr. 5.

Z prawdziw? kole?e?sk? serdeczno?ci? obser

wujemy budz?ce si? objawy zainteresowa? literac

kich i dziennikarsko-wydawniczych na terenie gim.

nazjum m?skiego. Ka?da prawie klasa redaguje

i wydaje swoj? gazetk? ?cienn?, które ';? pewnego

rodzaju owocem zdobyczy naukowych. Ze wszyst

kich jednak gazetek ?ciennych zwróci?a nasz? uwag?

gazetka "Odzew"
- pisemko gm. kI. im W. ?uka

si?skiego, szczególnie Nr. 5, ostatni, po?wi?cony

ca?kowicie Marsza?kowi Pi?sudskiemu, Pocz?wszy

od artyku?u wst?pnego przebija w ca?ej gazetce

zdrowa, wypiel?gnowana a silna my?l, my?l, która

poza sw? istotn? warto?ci? jest jeszcze wyrazem

s?l1sznego kultu m?odych do Osoby Marsza?ka.

W gazetce, poza omawianiem samej Osoby Mar

sza?ka, spotykamy Si? jeszcze z takim artyku?em:

Na wst?pie odl,opar- tych dwóch wrogów: \'on SenLlena

i kpI. Despei\ i l,a7.ar- inl i?? do swoielt, a?eby powiedzieli,
?e nie 11'01110 strzela(:, ho zabi.ia si? ?lldzi i zal<opuje si?

?ywcelll. A potelil zrobi? .ial\O? tal" a'l.eby na IIlie.iscu starego

Wagnera postawió .iego Syliil Kllrt.a. Ten "ZÓH?' Krzy?",

?\.tóry
- ju? jesl sfabrykowilny

- Il'zeba IItopii' \\' Hellie.

Zalllkn'll: ksi:li'.k? i lIie [J Ol. l\' o I i,: si? !Ji?' ... za?piell'ar- sobie ,:o?

nR telll.at "Wo.ienko, II'ojenko, .. ", a na intene.i? g?odnj:!('yclt
\\' ('zasle WO.l"Y Nielll('óll' i l"l'aneuzów, odda(: swój podwie
c:Lorek hiednelllll d/.ierl\il.

/{1l:;,?IIÓlIJllil Al/Hu-lu'. \I, Sell/il/. ?.

ARGASI?SKA

KOWALSKI
"Wy?c;g pracy

--

a my", w którym autor nawo?uje

najm?odszych swych kolegów do solidarnej postawy

wobec pracy dla Pa?stwa, dla jego Dobra i Pot?gi.
-LEFELD

Trzeci zkolei koncert towarzystwa "Ormuz"

p?>zostawi? po sobie na d?ugo niezatarte wspomnie
nia, Dawno, bo tylko chyba podczas koncertu

p. Uffi;i?skiej, nie prze?y?ali?my tak g??boko tre?ci

utworow muzycznych. Z?o?y?a si? na to w pierw
Izym ,rz?dZie nawskro? indywidualna interpretacja

ut.worow ?\1ykonanych przez p. Kowalskiego na

wlOloncz,eh. Pan Kowalski. artysta o wielkim ta

lenCie, nie. ograniczy? si? jedynie do wiernego odda
nia utworow. Doda? on do nich wiele cech, które:

wyp?ywa?y z g??bokiego i oryginalnego poj mowa-

Nale?y zaznaczy?, ?e kI. II b. posiada SWO]

Protektorat Wychowawczy, sk?adaj?cy si? z przed.

stawicieli Ko?a Rodzicielskiego, który wspótpracuj?c

z wychowawc? klasy, p, Ottonem Wernerem, reali·

zuje podstawy wychowania pa?stwowego.

Redakcji ..
Odzewu" ?yczymy dalszej owocnej

pracy, i mamy nadzieje, ?e m?odzi "dziennikarze",

prowadz?c sw? ide? do ko?ca, b?d? zawsze s?u?y?

has?u naszego Patrona: ,,;J3?di u/eochanej Ojczyzny

podpor?" . j.
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za blisko Panny, w i?c na wojn? nie zanosi Si?

Otrz?siny z gruLyeL oLyczajów w rz?dach b?dzie panowa? duch pokojowy
-

me

ukaza?a si? bowiem jeszcze kometa, któr? uczeni

astronom?wie nazw? pretekst
-

a ogon jej spali

wszystkie traktaty
-

w roku tym umrze lub naro

dzi si? wielki dyplomata
- najw a? niejszern zdarze

niem politycznem b?dzie bal maskowy Ligi Naro

dów, gdzie Hitlerowiec przebierze si? za baranka,

Anglik za kanarka, a Bolszewik w?o?y sutann?.

Bean jest to kloc nieo cios any. pe?en s?ków

guzów lenistwa. Bean jest g?upi, zap?akany, nie

szcz??liwy, obijany, wy?miewany, no i nieopisanie

brzydki. Bean, to uczniak, co pierwszy raz do

szko?y przyszed? i nie wie ani be, ani me. My,

Seniorowie Gimnazjum podj?li?my si? t? trz odk
?

nieobyczajn? wzwyczai? w ?ycie szkolne. Bo wstyd

nam by?o, jak si? taki siaki pacho?ek ?lamazarny

pod dostojne mi nogami p?ta? i becza? beeeeee II!. .

Obrz?du tego arcywa?nego dokonali?my nie dalej

jak anno domini 1935 diei . I. Ucieszny to by?

obrz?d a pe?en wagi zarazem Bo niech sobie

kto nie my?li, ?e otrz?siny to by le co. Ciemno si?

w auli zrobi?o i dwa duchy opieku?cze beanów

przepowiedzia?y obrz?d ca?y i o beanach co? mó

wi?y. Potem kur zapia?, duchy odlecia?y, a magi

ster illustrissimus ceremonja? uroczy?cie rozpocz??
A my, bra? ?akowska, o?wiecali?my niegodnych do

niedawna beanów, dzi? ju? równie? ?aków. \XI i?c

jeden hebelkiem podstruga?, drugi uczeaa]. tamten

ogoli? milow? ·brzytw?... A? tu heroldowie przy

bycie Kanclerza obwieszczaj?. O carramba, a ?ywol

- Ave finansjero
-

Dobra konjunktura uk?adu planetarnego wska

zuje, ?e ludzie b?d? si? bogaci?, a biedni bogatych

przeklina?
- szybki bieg dwu komet Wilka zwia

stuje jeszcze szybszy spadek dolara - z?otemu pol

skiemu nic nie grozi
- nie ma nic do stracenia:

nigdy z?otym nie by.? i z?otym nie b?dzie.
-- A ve chorobo wieczysta

-

Czytamy w gwiazdach: cierpi?cy na z?by b?

d? odczuwa? bóle w okolicy szcz?k - jedynem

lekarstwem na lenistwo b?dzie zabra? si? do pracy

prawdopodobnie g?óv'nem zaj?ciem lekarzy b?dzie

w tym roku leczenie chorych
-

co do aptekarzy
to zdaje si?, ?e b?d? albo przyrz?dza? lekarstwa

albo zamiata? apteki -- niejasne stanowisko Urana

ka?e przypuszcza?, ?e doktorzy, aptekarze, ksi??a,

trumniarze, karawaniarze i grabarze za?o?? spó?k?

kryzysow? .. Wspólnot? Interesów" dla eksploato
wania nieboszczyków.

.

gotujmy si? na przyj?cie go?cia dostojnego. A Kan

clerz zasiad? dostojnie na fotelu paradnym i prawi.

Wspomnia? swoje dawne, dawne, ?akowskie lata,

a potem ?wietno?? swego urz?du i za?o?enie prze

?wietnej naszej Academji. Mistrz ceremonji daje
znak: prowad?cie dalej otrz?siny I A? mi serce

ro?nie, kiedy owe ?wietne ?piewy, oracyjki ?akow

skie wspomn?. A beany s?uchaj?, s?uchaj? i na

dziwi? si? nie mog?: ?e to te? tak w tej szkole

ciekawie II.. A ?eby ka?dy pami?ta? dobrze, ?e nie

jest ju? nieokrzesanym beanem, dostaje dyplom:

jest uczniem Gimnazjum im. Zamoyskiego. Duma

maków rozpiera S? uczniami na pe?nych pr a

wach ... z obowi?zkami uczciwego ?ycia I Czytaj?
na dyplomach: B?d? ukochanej Ojczyzny podpor?!

- Ave mi?o?ci -

Dla zakochanych wa?nem jest, ?e Venus

obchodzi tryljonlecie urodzin i jednocze?nie bierze

tysi?czny jubileuszowy rozwód - ofiai owala ona

synkowi swemu Amorowi trzy tysi?ce dwie?cie

czterdzie?ci-osiem strza? do jego ?uku - m?odzie?

przechodz?ca ciel?ce lata b?dzie bardzo podatna
na te strza?y - wielu zaniedba dlatego wstr?tn?,

nudn? nauk?.
- Ave sztuko -

Ca?a twórczo?? artystyczna b?dzie w dalszym
ci?gu pod wptyw em gwiazdozbioru Psa Wielkiego
badajmyz pilnie bieg Pegaza: p?dzi prosto po mle

cznej drodze - poezja b?dzie w tym roku p?dzi?
utartym szlakiem w pró?ni?

- kometa Kicz prze

powiada niezbicie powstanie wielu obrazów

szcz??liwy uk?ad gwiazdozbioru Polskiej Wytwórni
Filmowej wskazuje, ?e wiele b?dzie filmów nie

dozwolonych, na które my jednak pójdziemy.

Ohol G??boko utkwi ta uroczysto?? ka?demu

z nas. Pod sercem! Bo nastrój by? po temu. Miej
scami u?miech, i tylko ?miech, miejscami my?l g??
boka, za serce chwytaj?ca: beani nostri fratres sunt!

I wszystko?my sami robili. T exta u?o?y? ?ak

senior, dyplomy pi?kne inny ty o ogr afowa].

Na wszystko mia? bacaenie kochany nasz ma

gister p. Pieszko. A teraz lUZ wiem dlaczego
wszystko si? uda?o: Bo m)' jego kochamy, on nas

- Ecce varia -

Obserwujemy jakie? niespokojne ruchy plane
toid Jowisza -- b?d? przeprowadzone wi?ksze
zmiany personalne w szko?ach i urz?dach - nie po

mo?e naw e t ?wiat?o astralne wysoko ustosunkowa

nego Jowisza czy innego Genera?a - specjalnie
dobre po?o?enie gwiazdozbioru Aldebarana mówi

wyra?nie, ?e wielu zda w tym r?ku matur?.

kocha, a wszyscy?my szkolne, gromada. G.

--'" ---- ------

FELJETON Copyright by .. Nasza Myjl"

To i wiele innych wyczyta? mo?na z gwiazd ...

Przepowiednie niechybne Fregota
/9J5.502.7,8

na rok Pa?ski 1935.

Przepowiednie niechybne na rok Pa?ski 1935
... hokus-pokus -?acina-logarytm - marokusI. .

a kyszl a kysz! - oto ?wi?te wezwanie wszystkich
z?ych pot?g

-

zjawia si? sam CZARNY -

widz?
przysz?o??, przesz?o?? i tera?niejszo?? wszystkich
ludzi i narodów ...

Za??ad S?olars?i

Jan Plaszy?skl i S?
- Ave polityko

Z.mo6?, ?erolluL:lege II
Waga przechyla si? w lewo -

w roku tym
zwyci??a? b?dzie ailniejsz y, ale poniewa? Mars jest
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Am 19 Marz finden in ganz Po?en grosse F eierlichkeiten aus

Anlass des Namenstages des Ersten Marschalls J. Pi?sudski statt.

? Es ruht an diesem festlichen Tage die Arbeit im ganzen Lande.

Alle Blirger des polnischen Staates begrussen die Gestalt des grossten
Staatsmannes und MarschalIs mit wahrer Begeisterung.

Im neuen Polen ist der Name des Ersten Marschal.ls das Sinn

bild unserer nationalen Tat und Arbeit flir den Staat Wir, Jungens,
gedenken Seiner aufopfernden Arbeit, bewundern Seine Ausdauer

und trach ten Seine Ideale zu verwirklichen.

Das ganze Leben unseres Marschalis ist ein titanisches Werk

flir das Volk und flir den Staat.

[osef Pi?sudski kampfte seit Seiner Jugend flir die Unabhangigkeit
Der freie Staat war Sein Ziel, Sein Losungswort. Er widmete Sein

Lebenswerk und Sein Lebensgliick der Wiedergeburt, der Erneue

run g der polnischen Macht. Der Weg des grossen Staatsmannes

war schwer, voll Widerwartigkeiten, die sich [hm entgegenstellten.
Der Marschall, der Kommandant, ging aus ihnen allen siegreich

hervor. Siegreich beendete Er" den Krieg und siegreich leitet Er

mit Seiner weisen Flihrerhand die Schicksale des Staates.

Der Staat lebt nun. Legionen junger Blirger ubernehrnen die

Arbeit in verantwortlichen Stellen des Staates. Po?en strebt nach

politischer, kulturelIer und wirtschaftlicher Macht. Das freundliche

und unfreundJiche Ausland sieht mit steigender Verwunderung auf

unsere Entwickelung.
Leben und F ortschritt ist unsere Losung, denn so wie jetzt die

Zeit der friedlichen Arbeitsschlacht ist, sind wir auch bereit fiir die

Ehre unseres Namens die Schlacht mit B?ut und Eisen zu schla gen

Deshalb ein donnerndes "Heil Pilsud.\ki'( !

TJie Schriflleilung fur die ganze [agend des Zamoyski Gymna$ium?
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Von der Schrif'tleitung
Ein Willkomm Freunde! Kurz u n d schlicht:

Setd uns Alle herzlich wilkommen ! Das Her

kommen verlangi, dass ein neuersclieinendes BIali

seine Leser au] der ersien Seile mii einem Vorworte

b(!erii5si.

Ein neues BIatt naht sich Dir heut;

Ein BIatt, das Deine Sprache spricht

Und sich auf Dich als Leser freut.

"Unser BlaW' ersclieini als gemelnsame Arbeil

deJ iermanislischen Zirkal5 und slelll die Fruchi

uniecer zielbelóussien Zusammenarbeii der deulschler

nenden [ugend der biesigen Ansia/i dar.

Ein AlIerlei von bunten Sachen

1st bier beisammen wie Ou siehst,

Die Dir nicht bloss Vernugen machen;

Du bist zufrieden, wenn du liest!Es miichie den [ungen Germanisien ein Freund

sein !
Das Blatt liest beute Grass und Klein,

Es ist selbst klein, ba?d wird es gr o s s.

"/n medias reJ" sagt das Latein.

Unsere Spallen slehen selhsiverst?indlich den

Proben jeder jungen Feder oj [en, Die Schrifilei

lung biele! Dir ElTlf?ille und Gelegenlzeii zu einer

angenehm lockenden und dabei vorieilhaften Bei?iti

gung Deiner Sprachkenninis. Es liegi all Dir, da55

wir t'nsere Hand nichl umsonsi aussirecken.

Mit uns, ihr F reunde - .letzt ge bt':3 los!

Die Schriftleiiung.

ElN WORT VOM SPORT

ches auf dem Sportgebiete besser geworden

und ich hoffe nun, dass die k6rperliche Erzie

hung bei allen das Interesse findet.

Der Sport und 3eine grossartige Entwicke

lung, seine Idee der k6rperlichen Erziehung,

lein Streben nach Umfassung aller Gpbiete des

Lebens - bildet eines der interessantesten Er

icheinungen des XX Jahrhunderts. Sporl--- ein Zeichen der Wiedergeburl der memchli?

chen Krafl
- keine Rekordhascherei.Der Spurt begeisterte schon fast alle Lin

der und wir erleben jetzt, unserer Meinung nach,

einen Abschluss der Entwickelung. Er nimmt

jedoch immer neue Formen an und gilt ?chon

aIs unentbehrliches Erziehungsmittel. Man sieht

Aus dem Vortrag uber den Sport, den

Kollege Kolorowicz (VIII) wahrend der Sport

schau hatte, entnehmen wir Folgendes:
.

ihn verschieden an, beobachtet seine Idee und

Formen von verschiedenen Gesichtspunkten.
Im folgenden sprechen einige junge Sportler
und Sportsympathiker ihre Gedanken zu die

diesem Thema aus.

... " Unter Sport verstehen wir nur den

wahren Sport, der der k6rperlichen Vervolkomm

nung und damit der Stahlung des Geistes

dient. Der Rekordbegeisterte dagegen ist fur

uns kein wahrer Sportsmann. Zum Gluck gibt
es heute einen grossen Prozentsatz von Sport

enthusiasten, die sich dem Sporte in uneigen

nutzig<"n Absichten widmen und in ihm nur

ein l'1ittel 2U gesunder und edler Lebensfuhrung

erblicken. Niemais ha ben in den T urnsalen

una auf den Sportplatzen sa viele junge und

aIte Menschen geubt, wie gerade jetzt, niemais

wurde der Wassersport (in unserer Stadt ist

eine neue Sf'hwirnmanstalt l), niemais die ver

schiedenen Fahrsporte so eifrig betrieben, nie

maIs hat man so viel gefochten, geboxt, nie

maIs war auch das Wandern sa verbreitet -

wie gerade jetz,t.

Igor M alwiejczuk (V IIIJ, ein grosser und "lan-

ger" SportleI' isl ein Enthusiasl des Sportes. Er

schreibt uns Folgendes:

... "Es ist wahr, dass bei uns noch zu we

nig Sport betrieben wird. Manche Damen mei

nen au ch heute noch (ach, diese Damen), dass

es ein besonderes Training und eine grossartige

sportliche Leistung ist, wenn sie morgens den

ganzen Weg zum Buro oder in die Schule zu

Fuss gehen Gerade so fiihlen sich :.wch Man

ner aIs Sportler. Jeder Mann, der z. B. dalii

Baden oder Schwimmem betreibt (und wer ba

t:let schliess?ich nicht im Sommer ) nennt sich

Itolz einen Wassersportler"... In den letzten

Jahren ist au ch bei uns in die8er Hinsicht man-

Das rythmische T urnen der F rauen und

Manner f'rinnert an das Griechentum und R6-

mertum. Das klassische Losungswort "Mem
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Ein Willkomm F reunde ! Kurz und schlicht:

Seid Uf/S Alle herzlich wil/?ommen! Dos Her

Itommen oerlangi, dass ein neuerscheinendes B/ali

seine Leser au] der erslen Seile mil elnem Vorworle

Ein neues Blatt naht sich Dir heut;

Ein Blatt, das Deine Sprache spricht

Und sich auf Dich als Leser freut.
b?griisll.

"Unser BIali" erscheitil ols gemeinsame Arbell

des germanislischen Zirkels und siellt die Fruchi

uniecer zielbetvussien Zusammenarbeil der deutschler

nerulen }lIgend der biesigen Anslali dar.

Ein AIJerlei von bunten Sachen

1st hier beisammen wie Du si e hst,

Die Dir nicht bloss Vernugen machen;

Du bist zufrieden, wenn du liest!Es mochle den jungen Germanislen ein Fr?und

sein !
Das Blatt liest heute Gross und Klein,

Es ist se lb st klein, ba?d wird es gro ss.

"In medias res" sagt das Latein.

Unsere Spalten stehen selbstceatondlicl: den

Proben jeder jungen Feder ojjen. Die Schr({tlei

lung biele! Dir Etnj?ille und Gelegenheil zu einer

angenehm lockenden l1nd dabei vorieilhajlen Beliili

gung Deiner Sprachkenntnis. Es liegt an Dir. dass

wir unsere Hand nicht umsonst ausslreck?en.

Mit uns, i?u Freunde - .letzt geht'5 los!

Die Schrijtleilung.

ElN WORT VOM SPORT

ches auf dem Sportgebiete besser geworden

und ich hoffe nun, dass die k6rperliche Erzie

hung bei allen das lnteresse findet.

Der Sport und 5eine grossartige Entwicke

?ung, 5eine Idee der k6rperlichen Erziehung,

iein Streben nach Umfassung aIler Gpbiete des

Leben? -- bildet eines der interessantesten Er

icheinungen des XX Jahrhunderts. Spar?
- ein Zeichen' der Wiedergeburl der men3chli

chen Krajr- keine Rekordhascherei.Der Sport begeisterte schon fast aIle Lin

der und wir erleben jetzt, unserer Meinung nach,

einen Abschluss der Entwickelung. Er nimmt

jedoch immer neue Formen an und gilt ?chon

aIs unentbehrliches Erziehungsmittel. Man sieht

Aus dem Vortrag uber den Sport, den

Kollege Kotarowicz. (VlII) wahrend der Sport

schau hatte, en?nehmen wir Folgendes:

... "
Unter Sport verstehen wir nur den

wahren Sport, de1' der k6rperlichen Vervolkomm

nung und damit der Stahlung des Geistes

dient. Der Rekordbegeisterte dagegen ist flir

uns kein wahrer Sportsmann. Zum Gluck gibt

es heute einen grossen Prozentsatz von Sport

enthusias?en. die sich dem Sporte in uneigen

nutzigen Absichten widmen und in ihm nur

ein Mittel 2U gesunder und edler Lebensfuhrung

erblicken. Niemais haben in den T urnsalen

una auf den Sportplatzen sa viele junge und

alte Menschen geubt, wie gerade jetzt, niemais

wurde der Wassersport (in unserer Stadt ist

eine neue Sr·hwirnmanstalt !), niemaIs die ver

schiedenen F ahrsporte so eifrig betrieben. nie

mals hat man so viel gefochten, geboxt, nie

mals war auch das Wandern so verbreitet -

wie gerade jetzt.

.

ihn verschieden an, beobar:htet seine Idee und

Formen von verschiedenen Gesichtspunkten

Im folgenden sprechen eWJge junge Sportler
und Sportsympathiker ihre Gedanken zu die

diesem Thema aus.

Igor Matwiejczuk (VIIO, ein grosser und "lan-

ger" Sport/er ist ein Enlhusiasl des Sporles. Er

schreibt uns Folgendes:

..... Es ist wahr, dass bei uns noch zu we

nig Sport betrieben wird. Manche Damen mei

nen auch heute noch (ach, diese Damen), dass

es ein bes(Jnderes T raioing und eine grossartige

sportliche Leistung ist, wenn sie morgens den

ganzen Weg zum Buro oder in die Schule zu

Fuss gehen. Gerade S0 flihlen sich auch Man

ner aIs Sportler. Jeder Mann, der z. B. dal!

Baden oder Schwirnmem betreibt (und wer ba

rlet schliesslich nicht im Som mer) nennt sich

stolz einen Wassersportler"... In den letzten

Jahren ist auch bei uns in die8er Hinsicht man-

Das rythmische T urnen der F rauen und

Manner f'rinnert an das Griechentum und R6-

mertum. Des klassische Losungswort "Men3
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Und es sind keine leeren W orte, sie haben

einen tiefen Sinn:

Jana in corpore sano" ist wieder lebendig ge

worden.

Die Menschheit hat schon das wahre, tiefe

Ziel der Korperpflege verstanden. Der Staat

tut in unserer sportlichen Ertuchtigung jeden

Vorschub (P. O. S). Der Sport erlebt eine

Wiedergeburt
-

er besteht nicht in einseitiger

Spitzeoleistungbetonung, er ist das Kennzeichen

der edlen Kraft und Gesundheit.

Wir sind eine germanistische Arbeitsge.
meinschaft-· denn wir alle sind- Germanisten.

Wir haben viele Sitzungen - denn wir

sitzen, wenn es notwendig ist.

Wir nehmen Anteil an den Versammlun

gen, weil wir uns punktlich versammeln.

U nd was wollt ihr noch mehr? 1st es

Eurer Meinung nach, nicht zu viel ?

Aber es herrscht bei uns wirkiich ernste

und planrnass ig e Arbeit. Alle vierzehn T age

ist unter der Leitung Professor Werners Lesung
des interessanten Dramas vor G. Kaiser lO Gas".

Sehr interessanter Ansichi iiber den Sport isl

Kollege ]. ?amecznik (VIII).

.. , Viele Leute glauben, wenn sie von Nurmi,

Kusoci?ski, Heljasz oder sonst e ine m beruhm

ten Sportler lesen, wie er jahrelang sich abrnu

hen musste, um seine hohe Leistung zu erlan

gen, dass es sich nicht lohne, anzufangen.

Dagegen ist fur den jungen Menschen im Sport
und Spiel der Anfang nicht einmal so schwie

rig. Hat er Begabung fur die Sache, hat er den

Willen. etwas zu leisten, so ml'\cht er rasche

F ortschritte. Da er fleissig ubt. bringt er es

ziemlich schnell zu etwas, wenn er den sach

kundigen Lehrern bereitwillig folgt und nicht

alles besser wissen will aIs die, die uber iahr

zehntelange Erfahrung verfugen. Dann aber

kommt eine Z eit des Stillstandes. Die Leistung

hort auf zuzunehme:n od er nimmt unmerklich

ab, es geht nicht weiter. Die meisten finden

sich damit ab, entweder, weil ihr Ehrgeiz nach

dem Erreichen hoherer ZIele nicht allzu stark

war, oder aber, weil sie sic h weiter nicht durch

zusetzen vermogen.

Oft findet au ch e ine Aussprache uber das

Neueste in Politik, We?tgeschehen U. derg! statt.

Wróbel (VI/).

Die Spor?schau

Am 10 Februar war im Kino "Stylowy"
eme schone Sportschau. Die Sportschau hat

die achte Klasse unseres Gyrnnasiums veran

staltet. Die Buhne war schon dekoriert und

geschmuckt Nachher sahen wir eine schone

Inszenierung der vier wichtigsten Epochen des

Sportlebens. Das erste Bild veranschaulichte

uns die Epoche des griechischen Sportlebens.
Die nachsten Bilder zeigten uns die romische,

mitteJalterliche und neue Epoche. Weiter sahen

wir: verschiedene Turnsprunge, Boxen und Zim

mertennis. Sehr komisch war folgendes Bild:
Einige geben ihn enttauscht auf. andere

treiben ihren lieben Sport weiter aIs Mitglieder
einer grossen Menge der Mittelmassigen, die

den Platz hinter den Meistern einnehmen.

Ein schwerer Mann kam auf die Buhne und

fragte, wer vom Publikum bereit sei, sich mit

ihm :m messen Da fasste einer aus dem Pu

blikum Mut, mit ihm zu kampfen. Beide ran

gen sehr komisch; sie fuhrten komische Bewe

gungen aus, welche uns hochst ergotzten.

Vernugt und zufrieden gingen wir hierauf

!lach Hause.
Vom Wirken unserer Germanis?en

Ajzensztal (V).

Am festgesetzten Tage nach Untenichts

schluss! Der schone SaaI der VII B Klasse

erschallt in der deutschen Sprache. Da kom

men alle Mitglieder unseres germanistischen
Zirkels zusammen. Nun kommt Professor Wer

ner herein. Achtung! -

es beginnt jetzt unsere

Sitzung.

Von der Schriftlei?ung:

I<olleginnen und KolIegen ..

aller Mit?elschulen i n Za m o??

und anderen Sti::id?en werden

um Einsenden der Zuschriften bis

Der Vorsitzende KolI. Kotorowicz macht

eine hochwichtige 'Miene und eroffnet die

Sitzung mit feierlicher Anrede.

Unsere Arbeit heischt Anerkennung. Bitte,
uoser Programm: zum 15.V gebe?en

Germanistischer Zirkel: Sitzungen, Ver

aammlungen, Referate, Diskusaion.
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Freundliche Worte kosten werng und ver

mógen viel.
Diogenes hatte ausser emem Sack und

einem Stock nich ts weiter in seinem V errno

gen als einen holz erne n Becher, WOrE?Ul er zu

trinken pflegte, AIs er aber einstmals lah,

wie ein Knabe aus der hohlen Hand Wasser

trank, wad er auch den Becher fort, indem er

sagte: " Von einem Knaben also musste ich ler

nen, dass auch der Becher ubertlussig war".

Wahrheit gibt kurzen Bescheid. Luge macht

viel Redens.

Ein Mann, em Wort.

Wo du horest hohe Sch wure,

Steht der Liignet VOT der T ur e,

junger Liigner, alter Dieb.

2.Der Prahler und der Lugner sin d Vettern.

Viel Geschrei und wenig W olle. AIs Pythagoras seinen beriihmten Lehrsatz

von dem rechtwinkligen Dreieck gefunden hatte,

opferte er den Gottem einhundert Rinder. Seit

jener Zeit zittern alle Rinder, wenn eine .neue

Wahrheit entdeckt wird.

Das schlechteste Rad knarrt ara meisten.

Je leerer dal F ass, desto lauter der Klang.

Distein und Dornen stechen sehr,

F alsche Zungen noch viel mehr. Nach W. Wiichiter.

F. M.

Sei zufrieden
Regeln fOr Gesunde und Kranke -------

Zufrieden sein - ist grosse Kunst,

Zufrieden scheinen - blosler Dunat,

Zufrieden werden --

groSlses G?iick,

Zufrieden bleiben - Meisterstiick.

Ein gutes Gewissen ist em sanftes Ruhe?

kissen.

Gut Gewissen und armer Herd, ist Gott

und aller Ehren wert.

Ein fJ)enkspruch.
Reines Herz und froher Mut

Stehn zu allen Kleidern gut.

Alles mit Gott, so hat's keine Not.

Borgen macht Sorgea.
Zezbrich dir nicht die Zunge

Wer besitzt, der lerne verlieren; l. Kein klein Kind kann keinen kleinen Kirsch

kern knacken.
Wer im Gliick ist, der lerne den Schmerz.

Vorgetan und nachbedacht, 2. Fischers Fritzchen fischt frische Fische.

Hat manchen in gross Leid gebracht. 3. Ess' ich Essig. ess' ich Essig mit Sa?at.

Volk3mund. Einge3andt am anderen Bliit?ern.

-

Jugendleiter: Prol. Otto Werner.
------------------------------------------
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Najwi?ksz? zalet? ksi??ki "Zycie maszyn" jest

j?zyk w jakim jest pisana, nie wymagaj?cy spec

jalnej znajomo?ci wyra?e? technicznych. Jest wi?c

dost?pn? dla szerokich mas spo?ecze?stwa, a zw?asz

cza dla m?odzie?y, daj?c jej mo?no?? zaznajomienia

sie w ogólnych zarysach z t? najciekawsz? dzje

Dr. Feliks Burdecki "?ycie maszyn". Wyszed?

z druku bogato ilustrowany, w b ar w rrej ok?adce

46 tomik "Bibljoteki Iskier" p. t "Zycie maszyn"

dr. Feliksa Burdeckiego, wydany przez Ksi??nic?

Atlas we Lwowie.

Autor, opieraj?c si? na tern, ?e maszyny po

wsta?y dzi?ki usi?owaniom skonstruowania przez

uczonych ..
modeli" ?ywych komórek, nazywa ma

szyny "sziucznemi modelami" ?ycia i zagadnieniom

bytu tych stalowych sojuszników cz?owieka po?wi?ca

t? ksi??k? W szeregu rozdzia?ów opisuje dzieje

i rozwój poszczególnych maszyn oraz historj? ich

twórców, podkre?laj?c specjalnie prac? tych pionie

rów techniki, którzy s? w?a?ciwymi wynalazcami,

a którzy tylko dzi?ki z?ym warunkom materjalnym

nie mogli rozpocz?tego dzie?a doprowadzi? do

ko?ca i wskutek tego z o st ah zapomnianymi, a na

wet cz?sto nrezn any mi dla ludzko?ci pracownikami

dzin? ?ycia. jak? jest technika.

"Szach".

"Stadion 8((.?odych"-pismo sportowe m?odzie?y

(dwutygodnik)
Z dniem I marca I ()35 roku zacz?? wycho

dzi? dwutygodnik "Stadion M?odych", pismo sportowe

m?odzie?y, redagowane przez Ko?o Wychowawców

Fizycznych w Warszawie.
.

.

Wst?pny' art y ku? "Od Redakcji" za mieszczony

w I Nr. "Stadionu M?odych" omawia za?o?enia ideo

we i cele tego pierwszego organu sportowego m?o

dzie?y. Dwutygodnik ten jest po?wi?cony wy??cz

nie kwestjem wychowania fizycznego i sportu m?o

dzie?y szkolnej, a na celu ma przedewszystkiem

propagowanie sportu w szkole oraz danie m?o·

dzie?y szkolnej mo?no?ci wypowiedzenia si? w tych

kwestjach.

techniczne mi.

Prócz tego dr. 8urdecki porusza w swem

dziele jedn? z najbardziej ciekawych i interesuj?

cych ?wiat dzisiejszy kwestyj, jak? jest zagadnienie

socjalne w zwi?zku z coraz wi?kszym rozwojem

techniki, zw?aszcza· w kierunku tworzenia maszyn
I Nr. "Stadionu 8((.?odych" zawiera prócz tego

szereg artyku?ów pe?nych fachowych wskazówek

dotycz?cych sportu narciarskiego i wogóle zaprawy

sportowej, kilka feljetonów literackich z dziedziny

sportu oraz ciekaw? kronik? ostatnich zawodów

i wyczynów sportowych m?odzie?y.

zast?puj?cych prac? setek r?k ludzkich.
.

. Przy ko?cu ksi??ki autor zaznajamia czytelnika

z wynalazkami i pracami na polu techniki ostatnich

dni, oraz patrz?c przez pryzmat naj wi?kszego opty

mizmu wykazuje mo?liwo?? posuni?cia ich dalej

przez wyzyskanie si? przyrody, co udost?pnia?oby

wszystkim bez wyj?tku ludziom ko rz y st anie z wszel

kich przyjemno?ci i udogodnie?, a trud ludzkiej

Egzemplarze I numeru "Stadionu .%C?odych" s?

do nabycia w Administracji "Naszej My?li" w ce-

nie 30 gr. S

.

h
pracy zmniejszy?oby do minimum

.

zac

•• ====================================================?

APTEKA

S? Z. KtOSSOWSKIEGO
W ZAMO?CIU

F. tAGANOWSKIDZIER?A\\/CA

A. WolskiZak?ad

Elektrotechniczny

Zamo??, ?el'omsliJego 9

M. Sucha?ski i S?
zawiadamia, i? posiada na sk?adzie

najnowsze odbiorniki Philipsa

typ "33 A" i "Junjor" 1935 r.
w Zamo?ciu
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Drukarnia

I n?roligatorn ia

Zcmoisk!ei Rady Powia?owei

Tel. 147
Zamo??, Akademicka 1

Prowadzi dzia?y: D r U kar s k i

Introligatorski
Materia?6w pi?miennych

Piecz?ci kauczukowych

Za prace S t a r a n n e

I wysoce artystyczne

nagrad%ono medala

mi: Srebrnym, Bron

zowym, Dyplomem

Uznania I L I s t e m

poohwalnym

Wielki wyb6r listew na ramy

Ceny niskie

Wykonanie estetyczne I terminowe

?-,--
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