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Przystępujemy,jak w roku ubiegłym, do wydania gâ
te. n

setki za/ток szkolny.

Gazetka tegoroczna powstała wedle podobnego planu, 

jak V/ roku ubiegłym;: a więc zawiera wolne opracowania, odpowiedzi na 

ankiety, które wyłoniły się w trakcie naszj^ch pogadanek niektóre wy

jątki z pogadanek i ankiety dla małych.

lie jest ona może tak bogata, jak tamtego-roczna; 

może przyczyna tego jest okoliczność, że wiele starszych dzieci, które 

brały żywy udział w gazetce opuściło nasz Zakład, Jednak jest ona nam 

tak drogą i potrzebną i kochamy ją tak, jak tarntegoroczną.

Cieszymy się też, że wychodzi ona w 10-lecie poweta 

nia naszego Zakładu, Poświęcamy ją 10-leciu naszego Zakładu i jak tam- 

tegoroczną drogiej nam pamięci byłego Dyrektora Anzelma Vogla.

Za "Komitet Redakcyjny"

Sucher LASZCZCWER

ucz.VII,kl.-
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Killel Stachel,
P I E L G R Z Y M

Pielgrzym strudzony legł na murawie,
Zamglony jego y/zrck mknie w dal ....
Widzi - czy to we śnie, czy na jawie 
I za czemś czuje głęboki żal .

Wiosna życia już przeminęła 
Wśród blasku wschodzącego słońca,
I nagle w wir czynu życie popchnięto, 
W szarzyznę bez końca - bez kcńca ...

Pielgrzym stoi smutny wśród wielu.
Lecz wśród nich niema przewodnika.
Ten, który koił cierpienia wielu 
Odszedł. Lecz dusza jego nie zamilkła.

USMIECL

Daremnie promienie dążą do źródła słońca 
Daremnie Go szukają od kcńca do końca... • '
I niby w połowie żaru przyćmione,
Zdają się nie grzać, lecz nie są zgaszone.

Słońce nasze tak wcześnie zaszło,
Czy naprawdę bezpowrotnie ono zgasło ?... 
Przecież promienie Jego w naszych sercach żyją 
Przecież w przyszłości Je^o życiem odżyją.

Wierzę, że odżyć musi posłanne tchnienie tego,
Który z nami razem przez ciernie i cierpienie 
Kroczył ku przyszłości, zawsze uśmiechnięty.
Jego ubyło.,

Lecz ten uśmiech wiecznie pamiętny.....

MYŚLI LIE IDA

Myśli me idą do Erec palmowego cienia.
Tam stają się teraz czynem wieki.
Czy kiedyś i ja nabiorę mocy tam ?
I czy to "kiedyś" nie bardzo dalekie ?..;

0,jak tęsknię za Erec. Jak tęsknię do życia.
Chcę,by iskra i we mnie zapłonęła.
Ta jedna iskra moja wprawdzie słaba,
Ale gdyby cały naród zapłonął, byłby on świata zni< 

Czy będę kiedyś Erec, w twym piasku złotym.
Rozjaśnioną od szczęścia zanurzał twarz ?
I z głową zwróconą ku światu> z krzykiem 
Śp i ewał:

Słońce Erec wiecznie nam żarz...



Dwa w i ec z o ry pi ątkc we,

Syłc to. w piątek wieczór.
'7 pokoju panowała ciemność i zimno przenikliwe.-
Wchodzący w pier?/szej chwili cofnął się, ale usły- 

sźawszy płacz dzieci, wszedł do wnętrza. îiiepev/ne krcki zapowiadały 
niecodziennego gości i.

Kilkoro dzieci skulonj/ch w kącie,nagle przestało 
płakać, a strach niewiadomego ogarnął je. Czego też chce ten czło
wiek i kim jest on ? Z nim razem Ŷ eszła woń świeżej krwi. Od czasu 
do czasu łuny palących się w mieście domów wkradały się przez oknc

i oświetlały zakrv/awione ubranie przybysza, Nagłe głos jego wyrwał 
dzieci z zadumy, a słoY/a jego brzmiały tak dziwnie smutno i nieswojo,
że ogarnął je jeszcze większy lęk. A on opowiadał, kim jest i skąd 
przychodzi. Opowiadał, jak w mieście wzajemnie się mordują, jak jemu 
sumienie nie daje spokoju, że przelał tyle krwi. I wciąż w kółko to 
samo - to samo opowikdał. W duszach i umysłach dzieci zapanowała 
ciemność. 5yła to ciemność dwojaka.” Szara ciemność pokoju i ten 
krwią ociekający człoY/iek. Ukołysały one dzieci do snu. A głos żoł
nierza nototonnie wciąż роѵ/tarzał to samo ....

Nad miasteczkiem szalała burza, a na jego ulicach 
szalało zwierzę w człowieku.

II.

Dwa lata później..
ÏI oświetlonej, białej i ogrzanej sali siedzi gro

madka dzieci i z niecierpliwością oczekuje kogoś i czegoś, Y/szek to 
piątkowy wieczór i kochany nasz Pan Dyrektor ma z nami pogadanko'. Te 
pogadanki są tak pełne wartości, tyle w nich szczerości duszy, że 
wszyscy kochamy wieczór piątkowy. iTa skrzyp drzwi dzieci siadają 
i otóż i on. Fa twarzy jego widnieje,jak zwykle,dobroduszny uśmiech.
I zaczyna się pogadanka. Temat: "Uzewnętrznienie się duszy". I słowa 
Jego tak głębokie zapuszczają korzenie w nasze serca,tak rozjaśniają 
nasze umysły, że żywcem do dzisiaj mamy je w pamięci. Y/szystko słu
cha,rozumie i cieszy się jasnością chwili.



_ л .-

Jeden z tej gromadki tylko zachowaniem swojem zwracał na 
siebie uwagę. To staje się blady, to znów z bladego czerwony, w owej 
chwili bowiem mimowoli cofnął się myślą w ów ciemny piątkowy wic - 
ozór.

Czy też poznają obecni, co się teraz w nim dzieje....
Cisza po pogadance.. Cicho w sypialni i błogi spokój 

w duszach dzieci.
Nocy tej wszystkim nam cuda się śniły.....

X X
XX



Wyjątki ze

"Sprawozdań pogadanek".
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Pogadankę rozpwcrsę-to od-c pytani er, odpowiedzi na ankietę 
p.t.'- Jakie wrażenia wywar i na mnie film "Chata V/u j a Toma". Ot-ker
Dicker wyraża okurzenie na postępowanie handlarzy niewolników i chęć 
zemsty nad nimi. Sucher Lasscz-ower wyraża podziw dla artystów.

oisla Jad wyraża chęć protestu przeciwko postępowaniu 
handlarzy niewolnikami,

Kierowniczka zadała pytanie, w czem znajdujemy większą przy
jemność: w czytaniu książki, czy w oglądaniu historji tej książki we 
filmie.

Zdaniem Duelcęra jest przyjemniej przypatrywać się filmowi, 
gdyż film lepiej obrazuje nam daną rzecz, aniżeli ksi ązka, Twierdzeriu 
temu sprzeciwia się J.Miscnel twierdząc, że większą satysfakcję daje 
nam obraz, który sami wytwarzamy sobie na podstawie jakiejś książki,
aniżeli te same obrazy, wymyślone i zrealizowane przez kogoś innego. 
Ducker zostaje do końca przy swoim poglądzie i dodaje, зе reżyser fil
mowy'- ma większą, fantazję i pomysłowość od przeciętnego czytelni'"?*, i może 
nar dać obraz silniejszy, niż my sami potrafimy, ^

1. Miscbei jednak twierdzi, że reżyser nie zawsze musi mieć
wieks:; £ wyobraź nie . ani ż e 1 i każ c.v z nas.do

Ankiet a/''następnej pogadanki brzmi: "Co mi się lepiej pc do
ba, kino, czy teatr ; -

Pogadankę rozpoczęto od omówienia pytania.’ '-Co nam neto 
dać -ci no, a co teatr".

Odpowiedziano. że kino daj o ram egzotyczne krv..iobrazy • 
nieznane w naszym .kiinacie; daje nan o? :? ciągłą akcję, może zm: . f.r.iŁ ć
szybko "brązy i nis.j sce akcji, Jak szybko .jak lino zriieni л obrazy 
i miejsce akcji - teatr, choćby u.. ił ruchomą oceno, zrobić nie róże,
W konie możemy także widzieć zdarz eria, dziejące się \t różnych r.iej- 
scach równocześnie, gdy w teatrze rzecz ta. jest niemożliwr,s talk - 7 ki
nie można pokazać prawdziwy przeoi :•/. akcji, gdy w teatrze jest on 
trdhhę sztuczny.

Następnie odczytano referaty. Mendel Störzer przedkłada 
teatr nad kino dzięki uczuciowej grze artystów i rzeczywisto«; i ludzi.

Prydzia Grandes mówi o swym referacie na temat : "Czy wolę 
kino,czy książkę"., że przedkłada książkę nad kino, gdyż obrazy vytwo-



c i ekawą nowelę
Ha poprzedniej pogadance odczytała nam kierowniczka 
Grabińskiego p .t."Maszynista Grot". Dziś zaczęliśmy

od odczytania referatów na temat; "Czy wykluczylibyśmy maszynistę 
Grota ze społeczeństwa i dlaczego ? ".

W referatach swych wykluczają Grota ze społeczeństwa; 
Chajuuia, Zisla, Mendel, Herman i jeszcze inni. Sprzeciwiają się te
mu; Oskar, Sucher i Luzer. Są zdania, że gdyby odebrać tylko Grotowi 
zawód maszynisty, możHoy zebrał się w sobie i stał się twórczym
człowi ekiem.

Pry dira wyklucza wprawdzie Grota ze społeczeństwa, lecz 
pozwala mu żyć gdzieś zdała od ludzi bez przeszkód.

Siunio twierdzi, że gdyby Grot bujał bez przeszkód,
jeszczeby ludziom więcej szkodził.

Kierowniczka nie gidzi się z ten. Ha Saharze np.mógłby 
Grot żyć bez przeszkód.

o
o o

Kierowniozlca przypomina, że omawiamy postać maszynisty 
Grota z noweli Grabińskiego. Powstało pytanie, czy maszynista Grot 
realizuje swe marzenie, gdy zatrzymuje pociąg przed stacją lub pc 
stacji.

Oskar Ducker wątpi ,czy taki środek pomóc może. Mendel 
Storzer twierdzi,że Grot nie-uznający ustalonych stacji, unikał przez
to końca, którego tok się lękał. Takie stawanie przed lub po stacji, 
było wprawdzie tylko iluzją wolności i pędu w nieskończoność, ale
dawało mu uczucie,że jestłpanem sytuo,cji.

Pan Mecenas podał myśl, czy autor nie popełnił niekon
sekwencji, każąc Grotowi zakończyć życie roztrzaskaniem maszyny.
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Zisla Jad sądzi, że autor dobrze wybrał śmierć dla Grota.
Całowiek ten umierając miał złudzenie, że zdobył nieskończoność, 
rozpadając się wraz z narzędziem, zapomocą którego miał ją zdobyć.

Mendel zgadza się ze zdaniem Zisli. Jasnem bowiem jest, 
że mogła na drodze Grota stanąć inna jakaś przeszkoda n,p.wykoleje- 
nie, i wtedy zginąłby może z uczuciem, że nie mógł osiągnąć nie - 
skończoności. Przeszkodą taką mówi Luzer, może być wykolejenie się 
maszyny nad rzeką, lub brak węgla. Najlepszą zatem i najodpowied
niejszą śmiercią jest taka śmierć w jego żywiole.

Powstało potem pytanie, czy konsekwentnern jest ze strony
autora, że uzasadnia nerwową obawę przed stacją u swego bohatera 
śmiercią brata ?

Kierowniczka twierdzi, że Grabiński nie jest konsekwent 
nym tam, gdzie tłumaczy tęsknotę Grota za nieskończonością śmier
cią brata. Fie, Grot czuł jeszcze dawniej przed tyra wypadkiem tę
sknotę nieskończoności, zaś śmierć brata jest tylko jak gdyby kropk 
ką nad i, jest dopełnieniem miary.

Śmierć Grota zaś była momentem, w którym jego ciało, dą
żenia i żywioł połączyły się w jedno.

Znewu była mowa o maszyniście Grocie.
Eyła mowa o tern, że Grabiński chcia.ł pokazać wyideali

zowaną przez siebie postać, którą prawdziwi ludzie musieliby uznać, 
gdyż jest ona symbolem człowieka wartościowego i głębokiego.

Ale temu poglądowi' sprz ec iwiano się także. Niektórzy 
potępili tego człowieka, gdyż jego marzenia mogły szkodzić drugim: 
to nie jest już fantazja - mówiono -, to jest chorobliwy stan duszy,
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W związku z odpowiedziami na ankietę, jaka książka podo

bała mi się dotychczas najlepiej, wyłoniło się pytanie, czy możemy 
naśladować postacie, które nam dię podobają,. Stwierdzono, że są 
pewne typy bohaterów lub ich pewne zdolności i cechy, które nam się
podobają i imponują, lecz nie możemy ich naśladować. Czy możemy 
chcieć np.naśladować Jana Krzysztofa jako artystę lub Gostę Berlin
ga jako typ dziwacznego, fantastycznego człowieka ? A przecież każ
dego postacie te zachwycają,. Natomiast takie postacie, jak Świętą. 
Genowef? lub jak "człowieka śmiechu", o których pisały i inne odpo
wiedz ; ,'iîrôz na chcieć naśladować. Można bowiem osiągnąć cechy pokory,
wielkiej rezygnacji, zdolności przebaczania przez ćwiczenie się. 
Przez ćwiczeni«, staje się cecha taka z czasem przyzwyczajeniem,
W związku z cechą zdolności przebaczania,zastanawialiśmy się potem, 
czy można wszystko wybaczać,czy też и е &х może są krzywdy,których 
nie można wybaczyć ? - Były tu różne zdania. A potem zastanawiali
śmy się. co to jest krzywda,kiedy mówimy,że zostaliśmy pokrzywdzeni? 
Doszliśmy do tego,że pokrzywdzeni i obrażeni możemy się tylko czuć 
przez kogoś, który jest nam równy pod względem mądrości, wykształce
nia ,stanowiska społecznego lub nawet wieku.

X X X
Przystępujemy do omawiania gazetki: Rozpisano ankietę na 

fantazję o maszyniście lub lotniku. Mowa była o tern,że są różne spo- 
so1 ̂  przewyciężania przestrzeni. Potem o tem,że my tego cudu,jakim 
jesz przezwyciężanie przestrzeni nie odczuwamy,bo to już jest dla 
nas czemś zwyczajnem i straciliśmy poczucie,że to jest cud. Tylko 
człowiek fantazji widzi jjeszcze coś cudownego w zwyczajnych rzeczach. 
Warto wczuć się w cud przezwyciężania przestrzeni,nauczyć się pa
trzeć oczyma maszynisty Grota. W każdej rzeczy nauczyć się dostrze
gać cudowność ! Tylko gonjusz, nawet zboczony, widzi rzeczy cudowne!! 
Grot np.odczuł w pociągu, któryj est zwyczaj nem zjawiskiem coś cudow
nego: a to jest znakiem człowieka genjalnego, który nie jest do 
wszystkiego przyzwyczajony, który wszystko na nowo odkrywa i we 
wszystlciem zobaczy coś ciekawego, podczas gdy masa ludzi nie widzi 
tej cudowności. Widok przestrzeni popchnął Grota ¢0 pragnienia: 
przezwyciężyć przestrzeń. Cudem stała się dla niego maszyna,która 
zwalcza przestrzeń.
Pan Mec за.s podkreśla także,że wszystko jest cudem.
Największą zagadką jest sam człowiek,
W końcu zastanawialiśmy się nad tem,co mają wspólnego prawdziwy 
i zboczony genjusz ? I doszliśmy do tego,że obaj widzą coś niezwyk
łego V zwyczajnych rzeczach.A każdy z nas może stać się w pewnej mie
rze takim, gdy będzie się rud wszystkiem zastanawiał,we wszystko od
czuwał, ¥ pewnej mierze możemy się zbliżyć do ludzi tv/orczych, -

XX XX XX XX

XX





Co daje rai więcej : 

kino c:sy teatr ?





spraw? i dl acz ego przeroszę je nad v^c.v,. Гг z ed otsz yn rk i eir шропи0 
mi znakomita technika filmu i gra miwicżna, ar‘!' ys :c v , kiera* po po
wrocie z kina nie mogę zahl a ó się do żalnej roboty, tyle ocy/iom odno
szę wrażeń, że muszę .jeszcze choc га. chwilę oddać ei.ę im i wówczas 
powtórnie przesuwają się w wyobraźni obrazy, ale powoli ter а-г, o. oym
mogła zastanowić się nad każdym.. Poznaję w kinie najznakomitszych 
artystów świata, mogę krjt ykować, czy zasługuję, na miano "znakomi
tych gwiazd filmowych”, Widzę inne części świata, obce kraje, miasto.
większe,a tego nie można widzieć w teatrze.

Zdawałoby się, że kino nie może dać tyle człowiekowi,ile 
daje teatr, gdzie oprócz mimiki,słychać też mowę artystów |je
stem jednak z dania, że ze wspomnianych względów daje ono nam o wiole 
więcej niż toatr.-

Zosia Kahane, 
ïï.rolc Szic,Zawód,

Do przyjemności człowieka należy kino i teatr. Kino daje 
nam inne rzeczy ,niż teatr. Kino daje пал kraj obrazy i całą c:ągłą 
akcję, rzeczy nieznane w naszym kraju? można, zobaczyć rzeczy, dzie
jące sin w różnych miejscowosolach równocześnie, gdy w teatrze,mimo 
wszelki igo star ani-- i trudu, tego by nie można, pokazać. Tak szybko 
zmieniaj obrazów,jak w kinie,teatr nic potrafi,choćby miał ruchomą 
scenę, Dlatego też lepiej podoba mi si. kino,niż teatr.

Sucher Łaszczower. 
ucz :¥11.к 1.szк .powsz.

Każde społeczeństwo, dbające o dobre swoich obywateli,bu
duj ; różne budynki, przeznacz one na $ ^jawę szt ik pięknych? teatry 
i kina. Miłą. rozrywką dla mni< jest/,a szczególnie v/ czasie wyświet
lania filmów z o słynnymi artystami f Urnowymi, Ale nie ty lico mogę wi
dzieć i podziwiać w kinie grę artystce i ioh piękność, ale także 
krajobrazy rozmaitych, części świata, czego i oJi nie j е-et u'możliwo
ści pokazać, Kiro odbija się wc ranie pięknem i czynami przymiotami 
i wpaja we mnie piękność, natury.

Dlatego toż cenię kino wyż o; niż teatr.-

Lrz er Pc 11ner 
ucz . УІJ ,лі, szk. pow, •
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Tego, co nam może dać kino, nie może dać teatr i naodwrót. 
Teatr nie może nam zastąpić kina, a ono daj e nam wspanialsze wido- 
ki,niż teatr, ale nie pod każdym względem. I tak; w kinie widzę 
wprawdzie krajobrazy i niezwykłą akcję, przebieganie przestrzeni 
w jednej chwili, czego nie mogę widzieć w teatrze.

W teatrze widzę jednak żywych aktorów i wiem, że sztuka jest 
wykonywana przez żywych ludzi, podczas, gdy w kinie muszę tylko 
wierzyć,że to, co się dzieje na ekranie,jest prawdą.

Mark u s S c hwar z 
ucz,Y.kl.szk.powsz.-

osT/.frd г-г.'лг. Щ -e-raz ząs-tanawiałąm.r. się. nad -t,ęm,, .gdz.i..e. mi się lepiej podoba;
w kinie czy w tea.trze i doszłam do przekonania, że w kinie, 'w kinie 
można zobaczyć różne straszne rzeczy, także pustynie, stepy, lasy, 
dzikie zwierzęta, morze i okręty. A w teatrze bardzo rzadko można 
zobaczyć coś podobnego.

W teatrze można zobaczyć zdarzenia, dziejące się blisko nas.

krydzia Grandes 
ucz,V.kl.szk.powszech.



Ułożyć scenarjusz filmowy wedle 

noweli Balińskiego p.t. "Ostatnia

noc Kreislera".

/Po j ednorazowera odczytaniu noweli/.
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Sc ena I.

Nap is ra ekranie; "Nie mogę dłużej dzi~ zostać, gdyż mara ważną 
sprawę do wyświetlenia" - mówi Kreisler.

Scena II: /Opowiadanie Kreislera/:

"Gdy przechodziłem raz przez jedną ciemną uliczkę, zauważyłem 
dziwną rzeczka mianowicie: w oknie partercwem małej kamieniczki uj
rzałem kobietę, która nieruchomo siedziała nad książką, a nad nią, 
paliła się wysoka świeca".

"Nikt tam nie mieszka, pokój wolny i jest do wynajęcia. Na dole 
mieszka krawiec, a na górze cyrulik, a zresztą jeśli pan sobie ży
czy, może pan pokój oglądnąć" - powiedział mi odźwierny. Po tych
słowach udałem się do intrygującego pokoju i zobaczy tern, że miejsce, 
w którem widziałem ową zagadkową panią, jest pokryte grubą warstwą 
pyłu i wobec tego nie mógł tam faktycznie nikt mieszkać".

Scena III.
Towarzystwo znajduje się na ciemnej uliczcè; długa smuga fiołko

wego światła pada z okna owej pani na środek ulicy. Kawaler Kreis
ler daje znak: Oto jest ta zagadkowa dama. Wszyscy widzą opisaną 
przez Kreislera damę, od której bije smuga liljowego cw?.e.*;łą• i te
raz jest całkiem nieruchoma, sentymentalna, zaczytana. Z min poznać, 
że wszyscy zostaje tu do świtu, by zobaczyć, co się wreszcie 
stani o.

Sc ena IV.
Oczom widzów ukazują się łby końskie, potem całe konie, które 

są wprzężone w staromodny dyliżans. Na przedzie dyliżansu siedzi 
woźnica. Dyliżans zajeżdża pod okno owej pani. Pani wstaje z miej
sca i zamyka książkę; Po chwili towarzystwo widzi nieznajomą panią 
na ulicy. Dama wsiada do dyliżansu. *

Scena V.
Na dworze dnieje, Na widnokręgu ukazuje się znany nam dyliżans: 

Sam jest tajemniczy i tajemniczo jedzie. Zamiast skręcić w bok,wjeż
dża na pagórek, u którego stóp płynie rzeka; zanurza się we wodzie 
i znika w niej. Równoczesn e słychać melancholijne tony wieden - 
skiego walca.

Mendel Storz er 
ucz.I.roku szk,handlowej.



Scena I,
Sala balowa. Na podwyższeniu w rogu siedzą grajkowie i grają czarow- 
nego walca wiedeńskiego, W sali balowej jest kilka drzwi, Jedne drzwi
są odchylone i przez/widać stół bufetowy. W pokoju jest kilka stoli
ków,a przy nich pary przy winie, odpoczywające po tańcu.

Scena II,
Sala balowa. Zwisające z sufitu wstęgi barwne obwijają tańczące pary, 
które kołyszą się w tańcu całe pod wrażeniem czarownej muzyki.

Scena III.
Na salę wchodzi aranżer i porozumiewa się z komitetem zabawowym,co
też mają grajkowie teraz zagrać.

Scena IV.
Na dany znak rozlega się muzyk /sali. Czar jej wyręcza aranżera. 
Pozbawia go zupełnie pracy, wsèystko odbywa się w porządku. Naraz 
kawaler Kreisler, jak pogrążony we śnie,wstaje, ubiera futro i opo
wiada o jakiemś przed&wiem zdarzeniu, którego był naocznym świadkiem. 
Za nim powoli wysuwa się całe towarzystwo.

Scena V.
Scena przedstawia nam cichą uliczkę na tle ciemnej Й0#у» Z jednego 
tylko okna wychodzi światło, które rzuca snop fioletowych promieni 
na ulicę.

Scena VI.
¥ oknie jednego domu tej ulicy ukazuje się postać»pochylona nad 
książką, która czyta przy świetke świecy. Przed bramą zjawia się dy
liżans, zaprzężony w cztery konie. Do powozu wsiada tajemnicza pani 
z okna. Powóz oddala się w kierunku rzeki,gdzie znika.

Za sceną słychać ciągle tony walca wiedeńskiego.

Sucher Laszczower 
ucz, VII,kl,szk,powszech.
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Widownia przedstawia nain wąską ulicę z kamienicami, grzęd świtem,- 
lia pi er wszem piętrze jednego domu jest mieszkanie nie wynajęte. Prze 
domem stoi młodzieniec Krasi er. Widzi on w niezajętem mieszkaniu ko*- 
bietę w staromodnej pięknej sukni, pochyloną nad książką. Kawaler 
Kreisler zauważa,że ta pani jest nieruchomą. K.Kreisler patrzy przez 
jakiś czas na ov/ą postać, lecz ona pozosàje ciągle nieruchoma.

Scena II.
Rzecz dzieje się sy sali halowej. K.Kreisler żegna towarzystwo i chce 
odejść, lecz oni idą z nim. Przechodzą przez ową ciemną uliczkę,na 
której jest dom, gdzie mieszka owa tajemnicza pani.

Scena III.
Tajemnicza pani siedzi w takiej samej pozycji,jak poprzednio. Gdy 
nadchodzi poranek* zajeżdża przed dom staromodny dyliżans. Tajemnicz 
pani odchodzi od okna i wsiada do dyliżansu. Kreisler z towarzystwem 
wracają do domu. W drodze widzą,jak dyliżans jedzie przez bulwary, 
następnie zanurza się coraz głębiej w rzece, wreszcie znika w nurtac! 
rzeki, powoli, tak jak się kończy melodja walca.-

Chaja Jadowna 
ucz,kl.Va.

X X X X X X X X

Scena I.
Rzecz dzieje się w sali balowej,przy dźwiękach muzyki wiedeńskiego 
walca. Kawaler Kreisler żegna swych towarzyszy iłzbliżając się ku

V I
drzwiom chce wyjść, lecz towarzystwo nie pozwala mu,idzie z nim ra- 
z em.

Scena II.
Wychodzą na wąską uliczkę, która jest ciemna i pusta, tylko z jedne
go okna pada jasna smuga światła wpoprzek ciemnej ulicy.

Scena III.
V/ oknie jednej kamienicy . widzą panią siedzącą i czytającą książkę 
przy.świetle wysokiej świecy. W pani tej niemożna zauważyć r.ajmniej- 
sz ego' 'ruchu.

Scena IV.
Nagle cofają się, gdyż widzą cztery łby końskie i staromodny dyliżans 
Dyliżans staje przy kamienicy pod 7ym numerem.

Scena I.
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Scena V.

Pani gasi świecę, zamyka książkę i odchodzi w głąb pokoju. Jest to 
pierwszy ruch tajemniczej pani.

Scena VI.
Tajemnicza pani wsiada do dyliżansu i odjeżdża. Zdała widzą jeszcze, 
jak dyliżans tonie w rzece. W sali balowej grajkowie grają ciągle 
czarownego wiedeńskiego walca.

M«Kleinman 
VI,kl,szk.powsz.

Scena I.
Obszerny dom, wykwintnie urządzony z wielkim przepychem. Mnóstwo par 
przechadza się i rozmawia ze sobą. Z głębi dochodzą dźwięki walca
wiedeńskiego,który odgrywają niewidomi muzykanci. Zabawa wre w całej 
pełni .

Scena II.
Do gospodyni domu p.Matyldy zbliża się kawaler Kreisler z zamiarem 
pożegnania się. Dokoła niego skupia się gromadka osób z zapytaniem, 
dlaczego tak szybko opuszcza salę: Zatem kawaler Kreisler zmuszony 
jest do wyjaśnień i opowiada:

IT a p i s : Sc ena III.
"Od pewnego czasu wracam do domu drogą, mało uczęszczaną,krętemi u- 
liczkami,aż dochodzę do pewnej ulicy ze skromnymi domami,a w jednym 
z nich w parterowem mieszkaniu przy oknie, siedzi zwykle młodg; osoba, 
i czyta przy świetle świecy książkę. Zaintrygowało mię to i postano
wiłem zasięgnąć informacji. Udałem się przeto do dozorcy owej kamie
nicy z zapytaniem, kto wynajmuje parterowe,frontowe pomieszkanie.Od
powiedział,że nikt,i że oddawna mieszkanie to stoi pustką,a«nawet 
zaprowadził mię do niego, bym się naocznie przekonał o prawdzie słów 
jego. Rzeczywiście zobaczyłem oddawna opuszczone mieszkanie,w którem 
była wielka wilgoć i stęchlizna. Jednak mimo to później dalej widy
wałem ową dziewczynę na terasamem miejscu. I teraz wybieram się do
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niej, kończył kawaler Kreisler, la to ruch powstaje między towarzy
stwem,które odurzone zapachem perfum i słodkimi likierami,dotych- 
czas uważnie słuchało jego opowiadania. Pani Matylda pierwsza,a za 
nią inni proponują mu, Ъу odbył z nimi tę wycieczkę.

Scena IV.
Szybko zbierają się i? jakiemś zagadkowem milcz en i;’. »Dźwięki walca 
nie cichną, ale jeszcze podniecają ich rozmarzone'~Ziiy£ly. Nikt nie 
spostrzega się i zabawa biegnie dalej.

Scena V.
A cni tymczasem wychodzą. Mężczyźni w wieczorowych ubraniach z cy
lindrami na główkach, damy w niewygodnych do drogi pieszej balowych 
kostjurnach,przybranych suto wstążkami i falbankami różnemi. Przecho
dzą przez uśpione miasto,k!r£t£mi ulicami w wi elkiem milczeniu.

Scena VI.
Uliczka ciemna, kamienice okryte cieniem, tylko z mieszkania parte
rowego kamienicy Fr.7.,pręży się jasna,wyrazista smuga wwiatła w po
przek wąskiej ulicy. Towarzystwo staje w rogu i ich rozmarzonym o- 
czom ukazuje się niezwykły widok:

Scena VII.
W oknie siedzi młoda,piękna dziewczyna,mająca cechy dawnych,obecnie 
niespotykanych już dziewcząt. Twarz, z której przebija jakiś łagod
ny ton liljowy, pochylona jest bez ruchu nad książką. Obok na oknie 
pali się świeca. Towarzystwo z zapartym oddechem wyczekuje najmniej 
szego t poruszenia się tejże,choćby poruszenia powiek,ale darem
nie ! Z tego odrętwienia odrywa ich nowy niespodziewany widok:

Scena VIII.
Z za węgła narożnej kamienicy ukazuje się stary wysoki dyliżans,w 
z woźnicą na koźle. Powoli w milczeniu zajeżdża i staje przed ka
mienicą Ir. 7. Dziewczyna na to . świecę, zamyka książkę i cofa 
się w głąb pokoju. Po chwili wychodzi z bramy i wsiada do dyliżansu. 
Równocześnie stara landara z błyszczącemi resorami rusza i niebawem 
znika z oczu zdumionych.-
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Towarzystwo zamierza wracać ! - Świt obiela miasto,które jeszcze po
grążone jest w wielkiej ciszy, Poprzez małe i ąrąskie uliczki przecho
dzą, damy i panowie,nie przemawiając do siebie ani słówka. Gdy prze
chodzili koło bulwarów,powiał chłód ranny i orzeźwiający. Ciszę uśpio
nego miasta przerywają tylko ich kroki po kamiennym bruku. Wtem no
we zjawisko zwraca ich uwagę:

Scéna X.
Oto na skręcie, przy zbiegu dwu ulic zjawia się znów ów tajemniczy 
dyliżans i zwolna wjeżdża wprost w rzekę. Zwolna aanurza się coraz 
bardziej w wodzie, koła, resory,okienko, w którem mignęła liljowa
twarz tajemniczej pani, potem końskie łby, wreszcie cylinder woźnicy. 
Wszystko wygładziła i pokryła lśniąca tafla wody.

Towarzystwo zdziwione bez słowa spogląda na to i nie wie, czy 
wierzyć oczom. Dziwi ich bardzo, że obecnie znajdują się nad rzeką.

A tymczasem niewidomi isHzysy muzykanci dalej grajpą rozmarzonego 
walca wiedeńskiego.-

Rela Winkler
II.rok semin.naucz.

O O O O  0X0 o o o

Scena I.
W wielkiej sali balowej tańczą "wiedeńskiego walca". Para po parze, 
kołysze się rytmicznie. Kawał er Kreisler żegna towarzystwo.

Scena II.
Kawaler Kreisler stoi przed oknem jednego domu i widzi czytającą 
panią, przy wysokiej świecy, dziwnie ubraną. Tajemnicza ta pani roż
ni się tern od innych, że postać jej jest nieruchoma jak głaz.

Scena III.
Kawaler Kreisler prowadzi towarzystwo pod tajemniczy dom,gdzie w ok
nie siedzi sentymentalna postać nieznanej damy, która dotąd jeszcze 
nie zmieniła swojej pozycji.

Scena IV.
Nagle ukazują się cztery końskie łby, a za niemi wysoki dyliżans,po
suwający się w kierunku окпа. Pani z okna wstaje,odkłada książkę,gasi

Scena IX.



świecę i odchodzi wgłąb pokoju. Następnie zjawia się na ulicy i wsią 
da do dyliżansu, a ten jedzie wpoprzek bulwarów.

Scena V.
Kawaler Kreisler z towarzystwem wracają do domu. W drodze Kreisler 
ruchem ręki pokazuje zdaleka widniejący dyliżans. Ten zjeżdża z góry 
i zamiast skręcić w bok, wjeżdża we wodę, w której stopniowo się za
nurza, aż całkiem' zostaje zakryty falami wody wraz z lihjową panią.

Rachela Beckówna 
ucz, kl. V.szk.powsz,

o 0 и ООО и 0 o 

Scena I.

Kawaler Kreisler żegna swoje towarzystwo.

Scena II.

W jednej uliczce widzi w oknie parterowej kamienicy smugę światła
i jakąś panią nieruchomą, która siedzi w oknie przy długiej świecy
1 czyta.

Scena III.
Kawaler Kreisler pyta odźwiernego domu o nieznajomą panią.
A ten odpowiada: "Na górze mieszka krawiec, a na dole szewc" Nadto
2 pokoje wolne do wynajęcia".

Scena IV.
Kawaler Kreisler z towarzystwem przypatrują się,jak w uliczce pokazi 
ją się łby końskie i dyliżans. Pani z okna wsiada i odjeżdża.

Scena V.
Ostatni widok pani,która tonie w rzece,

Ida Balberg 
ucz,kl.V,szk.powsz.

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0



Czy znam uczucie upokorzenia 

i jakiego doznaję uczucia, gdy 

ktoś się przedemną upokarza ?
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Y,I różnych okolicznościach powstają w człowieku różne stany j 
uczucia. Innego uczucia doznajemy, gdy ktoś przed nami się upoka
rza, innego zaś, gdy my przed kimś się upokarzamy. Człowiek,który 
Kzuje się pod jakimkolwiek względem winnym wobec drugiego, stara si 
zatrzeć tę winę upokorzeniem się, Ale to mu łatwo nie przychodzi. 
Zmuszony do tego kroku,czuje często do siebie żal: Żal za to, że u- 
znał się przed kimś niższym lub mniej wartościowym. W głębi duszy
zaś ma żal do tego,przed którym się upokorzył.

hatomiast człowiek,przed którym się ktoś upokarza, doznaje 
uczucia jakiejś tajemnej radości; czasem litości lub współczucia.
Wydaje mi się,że człowiek, który się upokarza, może jest na drodze 
do poprawy. Wówczas należy może zatrzeć w nim przykre uczucie,jakie 
go doznaje zawsze upokarzający sięjczłowiek.

Zisla Jad
ucz.VII.kl.pow.szk.

Nieraz zdarzają sie wypadki, kiedy człowiek przed człowiekie 
musi się upokorzyć. Jest to bardzo przykre dla strony upokarzającej 
się /nie biorę pod uwagę przyznania się do winy,gdyż tego nie uznaj 
za upokorzenie/. Upokorzenie nastaje wtedy, kiedy człowiek uzna prz 
drugim,że jest pod jakimś względem niższy od niego i wobec tego ucłi 
la czoła przed drugim.

Podobny wypadek upokorzenia spotykamy w książce p,t,:"Gösta 
Berling". Osobą upokorzoną jest tu hrabina: jej mąż uznaje,że hrabi 
no, popełniła czyn,za który musi się upokorzyć. Czynem takim jest od 
mowa tańca, do którego została zaproszona przez Gostę Berlinga. Mąż 
chcąc ją poniżyć wobec Berlinga, każe jej ucałować jego ręce.

Gitla Adlerówna - .
ucz ,kl, VI. szlc.powsz .

X X X

X
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Często zdarzają sie wypadki, w których pewni ludzie uznają niż
szość swą przed drugimi. Dłuższy czas walki ze sobą upływa, nim kto 
przemoże się, aby upokorzyć się lub przyznać do winy, lecz nigdy te
go już nie żałuje. Zależnie od tego, w jaki sposób wychodzi na Jaw 
wina upokarzającego się, wytwarza się we mnie nastrój odpowiedni.
Osoby takie budzą czasem we mnie wesołość, czasem współczucie,a nie
kiedy lituję się nad niemi.

Uczucie litości budzi się we mnie wtedy, gdy widzę,że upoka
rzający się nie jest tak bardzo złym i winę może odpokuto?/aó w jakiś 
sposób. Lituję się zwłaszcza wtedy, gdy widzę, że osoba,przed którą 
dana osoba się upokarza,né zasługuje na to wyróżnienie.

Mendel Störzer 
ucz,I,kl.handl,

najczęściej zdarzają się wypadki upokorzenia wśród nas,jako 
następstwo lenistwa, Wypadek taki upokorzenia znam następujący." uczeń, 
mający dobrą głowę, z lenistwa nie napisał raz zadania, Obawiając się 
złej noty, poszedł do drugiego,lepszego ucznia, obiecując mu być
wdzięcznym, o ile mu da zadanie do odpisu. Słowem "wdzięczność" upo
korzył się.

Wypadek upokorzenia, który wynikł ze szlachetności jednego 
względem drugi ego,znam następujący: pewien bogaty dość uczeń prosił 
kolegę,mniej zamożnego,a szlachetnego o pieniądze do kina,mówiąc, 
że sam niema ich. Ten szlachetny odmowił sobie kina i dał tamtemu swo
je pieniądze. 5 Ten, który wziął takie pieniądze, został właściwie 
upokorzonym,

Luz er Pollner 
ucz.III,kl,szk.powsz.



24

W codziennem życiu zdarza się, że jeden upokarza się przed 
drugim. Upokarzać się przed drugim znaczy, że ktoś uznaje swoją niż'
szość przed drugim, a równocześnie pokutuje może za swój czyn. Gdy 
widzą upokarzającego się człowieka, przejmują mnie uczucia smutne 
i radosne równocześnie. Smutne dlatego,gdyż sama czuję, jak w uoo- 
karzającym pali się wstyd, zaś radosne pochodzą stąd, że ze złych 
czynów, które popełnił upokarzający się, ja wyciągam naukę: nigdy 
czegoś takiego nie uczynię. Takie upokorzenia zdarzają się np.,kiedj 
jeden przeprasza drugiego. Jabym nie przyjęła nigdy upokorzeń 
ga drugiego, gdyż wiem, jak źle mi jest, kiedy mam się przed kiitfs 
upokorzyć. f

Prydzia Grandes 
ucz ,V.kl,szk.powsz.

Czasem zdarza się, że jeden się upokarza przed drugim. Także 
i ja poznałem taki wypadek. Zdarzenie to nie hyło wcale dla mnie 
przyj emnem. Pey/nego razu w szkole nie miał moj kolega zadania. Więc 
prosił mnie, hym mu dał swoje do odpisania. Ohiecał,że będzie mi za
wsze wdzięcznym, byle bym dał mu zadanie. Dałem mu zadanie, Ale było 
mu bo.rdzo nieprzyjemne, kiedy musiałem przyjąć to upokorzenie się me
go kolegiprzedemną.

Markus Schwarz 
V.kl.szkoły powsz.

— . — , — tej
Gdy raz ktoś się przedemną upokorzył,bardzo było mi żal/osoby, 

gdyż była s'tarsza odemnie i jako starsza upokorzyła się przedemną. 
Wtedy pomyślałem sobie: przecież wszyscy ludzie są równi, tylko jeden 
przez naukę jest v/yższy, drugi niższy; więc nikt nie powinien się 
przed drugim upokarzać. Ale jedno mnie uspokoiło: ten człov/iek zro
bił to V/ tym celu, abyzrzució ze siebie winę,-

Siunio Rothbaum

ucz,kla VII.szk.powsz.
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Gzy nagroda może być 

upokorzeniem ?
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Nagroda nie jest upokorzeniem. Nagrodę dostajemy za jakiś 
czyn, który zasłużył na wyróżnienie. Nie zmienia ona swojej natury, 
jakąkolwiekbąóz postać przyjmie, onajest wyrazem radości lub wdzięcz
ności drugieg'0 człowieka. Upokorzenia zaś doznajemy, jeśli zostali
śmy np,obrażeni, Wypadek taki spotkałem w książce p.t, "Człowiek
Śmiechu", Wiktor Hugo przedstawia nam tu człowieka, który, pochodząc 
ze szumowin społeczeństwa, w dorosłym już wieku zostaje przyjęty do 
sfery arystokracji, ale wśród nich, jako równy między równymi, zaznaje 

• '.wyszydzenia, Tu mamy przykład upokorzenia: człowiek równy lub wyższy 
poniża drugiego.

Sucher Laszczowerm 
ucz„VII,kl,szk.pcwsz.

Sc & & Sc & Sc & Sc & &

Gdy się zastanawiamy nad uczuciem upokorzenia,musimy przede- 
wszystkfcm pomyśleć, kiedy właściwie doznajemy upokorzenia. Mylimy 
się bardzo., sądząc,że gdy ktoś daje nam nagrodę, my zostaliśmy upoko
rzeni. Przeciwnie, Nagroda ma dla nas przedstawiać wielką wartość.
Jest ona świadectwem naszych czynów. Czasem nagroda, która nie jest 
wartościowa, traci w naszych oczach i obraża nas. wówczas zdaje się 
nam,że j ;s teamy upokorzeni. Ale takie upokorzenie jest tylko złudze
niem, gdyż nagroda w jakiejkolwiek bądź postaci występuje,nie jest 
nigdy upokorzeniem.

Süssla Jadówna
ucz.VII.kl.szk.powsz.

& & & & ■ & & & & & &

Nieraz bardzo pilnie i dobrze uczące się dzieci,które nie spia- 
wiają nauczycielom przykrości,dostają przy końcu roku nagrodę. Nagro
dę dla b o g a t dziewczynki stanowi książka lub jakaś pamiątka 
inna, dla biefefych dzieci nagrodą milszą jest n.p.suknia,buciki. Za
służona nagroda wcale nie jest upokorzeniem. Jeżeli jakaś niedobra 
uczenica jednak dcstaje nagrodę z pominięciem dobrej, wtedy dobra 
czuje sin upokorzoną,- czyli nizszą od tej leniwej, gdyż jej się na
leży właściwie nagroda: Wtedy nagrodzenie leniwej uczenicy jest upo
korz erjom dla dobrej.

Frydzia Grandes 
ucz,kl.V.szk.powsz,

S c S c S c S c & S c & S c S c S c
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Kiedy zastanawiałam się nad znaczeniem uczuć ludzkich, nasunęło 
mi się pytanie, jakie uczucie właściwie nazywamy upokorzeniem. Uczu
cie upokorzenia wytwarza się u nas wtedy, gdy ktoś nas poniża, gdy 
strofuje się nas za brzydki czyn. Myli się natomiast ten, kto sądzi, 
że nagroda /obojętnie w jakiej postaci/ jest upokorzeniem. Przeciw
nie, Otrzymana nagroda jest wyrazem wdzięczności tej osoby, która ją

ofiarowuje. Ale komu wielką przykrość sprav/la upokorzenie, ten po
winien się starać o to, by nigdy nie popełniać takich czynów,któreby

pociągnęły za sobą upokorzenie.

Gitel Adler
ucz,kl,VII.szk.powsz.
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мCzy podoba mi się postać 

sty Grota i czy jest ona

maszyni- 

możliwa" ?.
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W noweli p,t, "Maszynista Grot" daje Grabiński charaktery
styczny i zajmujący typ człowieka. Gest to człowiek bardzo wrażliwy 
i niespokojny. Myśli jego idą w kierunku "przezwyciężenia nieskończo
ności" . Wspólnie z bratem pracuje nad wybudowaniem samolotu, by móc 
nim, choć w części, przezwyciężyó przestrzeń i bez przeszkód pruć po
wietrze. Taki typ człowieka podoba mi się pod pewnym względem; Pod
niecony miłością do nieskończoności adąża do ulepszeń technicznych.

Postać taka jest możliwa: bowiem v/ielcy ludzie mają. zwyczajnie 
jakieś dziwne skłonności.

Zisla Jadówna 
VII.klasa szk.powsz,

Ludzi,podobnych do maszynisty Grota, rzadko spotykamy. Nie każ
dy z nas ma taką silną wolę i bujną fantazję. Ale postać maszynisty 
Grota nie bardzo mi odpowiada, gdyż on nie spełniał swoich obowiązków* 
Fantazja jego pozealała mu urządzać sobie przystanki przed lub za sta
cją, byle nie w miejscu, przez ludzi ustalonem. Tęsknił za nieskończo
nością, pragnął w niej umrzeć. Życzenia jego spełniły się: kiedy miał 
już wolność i maszynę i mégi pędzić w nieskończoność i przezwyciężyć 
przestrzeń,zginął ze swym towarzyszem-pociągiem. Postać maszynisty
Grota uważam za możliws , gdyż żyją ludzie podobni do maszynisty Grota 
o silnej woli i wielkiej fantazji. To są ludzie, którzy źle się czują 
w swem otoczeniu dlatego, tęsknią za nieskończonością i przestrzenią.

Frydzia Grandes 
ucz.kl.V.szk.powsz .-
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„Czy wykluczylibyśmy maszynistę 

Grota ze społeczeństwa ?"
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Maszynista Grot jest jedną z tych postaci, jakie rzadko spo
tykamy w życiu. Należy on do tych, którzy potrafią się wyhió swoją 
fantazją ponad tłum, lecz którym do zrealizowania fahtazji hrak sil
nej woli. Maszynista Grot hył fantastą, w głowie jego powstawały 
różne genjalne pomysły; chciał tworzyć, by zdobywać przestrzeń. Ale 
tych pomysłów nie umiał skoncentrować. Zamiast skończyć rozpoczęte 
dzieło, maszynista Grot przerzucił fantazję na inny pomysł. Ta zbyt 
wybujała fantazja napełnia czytelnika troskę o niego, gdyż taka fan
tazja przy małej woli prowadzi zawsze do nieszczęścia. Z mego punktu 
widzenia nie jest fantazja maszynisty Grota taką,jaka zwykle idzie
w parze z genjuszem, twórczym, ale jest ona chorobliwą maź)ja niezdro
wego umysłu. Gdyby jego fantazja nie była nikomu szkodliwą,mógłby
Grot zadość uczynić swoim marzeniom. Ponieważ tak nie jest, ponieważ 
jest on szkodliwym dla ludzi, wykluczyłbym go bezwzględnie z naszego 
społeczeństwa,

Mendel Störzer 
ucz. I.roku szk.handl.

X O X O X O X O X O X

Człowieka,podobnego do maszynisty Grota,nie spotyka się w ży
ciu codziennem. Maszynista Grot bowiem jest człowikiem,który nie li
czy się z przepisami ludzi,nie myśli o przyszłości,i kieruje się tylko
swem marzeniem, W postaci Grota należy wyróżnić dwa momenty: jeden 
ujemny, drugi dodatni. 0 ile weźmiemy pod uwagę potrzebę przybycia da
nego pociągu na oznaczoną stację o porze, w której powinien tam być, 
a widzimy,jak Grot zatrzymuje sobie dowolnie gdzieś w innem miejscu 
pociąg i on tem może spowodować jakieś nieszczęście,występuje moment 
ujemny. Ale z drugiej strony mogła fantazja Grota poprowadzić do 
gxnxjk genjalnych wynalazków i ulepszeń w technice. Nie wykluczyłbym 
go więc ze społeczeństwa, tylko odebrałbym mu zawód maszynisty,a wte
dy możeby się jego fantazja rzuciła na pole prawdziwej twórczości.

Oskar Ducker 
ucz.VII.kl. szk.-powsz .

X O X  O X  O X  О Х О Х О Х О Х
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Każdy człowiek ma w pewnjjm stopniu rozwiniętą fantazję. Jeden wię
cej,drugi mniej. Ale przy zbyt wybujałej fantazji musi być silna wola 
i zmysł twórczy, by tej fantazji użyć do twórczych celów. Inaczej bo
wiem fantazja nietylko staje się bezużyteczną,ale nawet szkodliwą. Ta
ki przykład o zbyt wybujałej fantazji mamy w nowreli Grabińskiego. Maszy
nista Grot, bohater tej noweli, miał bujną fantazję,ale brak mu było zmy
słu urzeczywistnienia swych marzeń Był podobny do wozu,który jedzie 
pędem pod górę,ale brak mu hamulca, wobec czego jego szalona jazda jest
bezużyteczna, nawet w pewnych chwilach staje się niebezpieczna.Autor 
kreśli nam obraz fantasty, który ma fantazję twórczą, ale nie umie jej 
użyć w należyty sposób. Przeszkodą w tym wypadku jest właśnie,mojem 
zdaniem,zbytnia jej wybujałość. Grot,kierujący pociągiem,nie wykonuje 
należycie swoich obowiązków. By uchylić nieszczęścia,które może taki 
człowiek spowodować, trzeba go wykluczyć ze społeczeństwa,może wyleczyć 
go z choroby,jaką wywołała jego niepohamowana,zbyt bujna,fantazja.

Zisla Jadówna 
ucz. kl.VII.szk.powsz,

X O X O X O X O X

Postać maszynisty Grota musimy rozważyć z dwóch stron. Z jednego 
punktu widać dobre strony,z drugiego zaś złe strony jego fantazji.
Dobrą stroną było to: gdjb y był dopiął celu,do którego z początku zmie
rzał, byłby ulepszył wynalazki techniki. Nie możemy jednak tem usprawied 
liwić czynów maszynisty,który mógł swoją fantazją unieszczęśliwić wie
le ludzi. Człowieka tego nie powinniśmy wykluczyć ze społeczeństwa, 
może on jest człowiekiem złamanym, ponieważ nie dopiął celu, jakim było 
zbudowanie aeroplanu i teraz nie może odpowiadać za swe czyny ?

Odebrałbym mu tylko odpowiedzialny zawód maszynisty.
Leon Pollner Luz er 
ucz.VII.kl.szk.powsz.

О Х О Х О Х О Х О Х

Niepodobna oddać wrażenia,jakie wywiera postać maszynisty Grota na 
czytelniku. Jest to człowiek wyróżniający się między innymi ludźmi.
Ale na. pytanie,czy wykluczyłabym go ze sposłeczeństwra, przyznaję rację
naczelnikowi stacji w tem,że odebrał ми pracę Grotowi,gdyż na skutek 
chorobliwej fantazji maszynisty Grota, cierpieli pasażerowie jego pocią,- 
gu. Takiego człowieka,jak maszynista Grot,trzeba wykluczyć ze społe
czeństwa,gdyż taka fantazja i złuda jest chorobą. I właśnie dlatego wy
kluczyłabym go ze społeczeństwa. Ale trzeba mu umożliwić życie wedle je
go upodobań: dać mu możliwość zrealizowania swych marzeń.

Brydzia Grandes 
ucz.kl,V.szk.powsz.

X O X O X O X O X O X
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Жа pogadance zastanawialiśmy się, czy słusznem byłoby wyklucz e- 
nie maszynisty Grota ze społeczeństwa. Ja również zastanowiłam się nad 
tem i doszłam do wniosku, że maszynistę Grota wykluczyłabym ze społe
czeństwa. Ile on nieszczęść mógł sprowadzić przez swoją, lekkomyślność, 
on,który chciał sobie przyjemność sprawić i Maszynista Grot nie zasta
nawiał się pewnie, jakie przykrości może sprawić ludziom,jadącym jego 
pociągiem. Dlatego też maszynista Grot powinien zostać wykluczony ze 
społeczeństwa.

Chaja Jadćwna 
ucz,V.kl.szk.powsz.

Х О Х О Х О Х О Х О Х

Maszynista Grot jest to człowiek całkiem inny od znanych mi ludzi. 
Wykluczenie go ze społeczeństwa. Uważam za, odpowiednie,^dyż człowiek ten 
za dużo sobie pozwala,. Jest to człowiek chory i może ludzi narazić na j 
niebezpieczeństwa.

Takiemu człowiekowi musi się pozwolić żyć wedle jego upodobań, 
nie wedle potrzeb innych ludzi.

Ida Balberg 
ucz,kl.V.szk.powsz.

• X  О X О X . 0  X  o X  o X

Maszynisty Grota, nie wykluczyłbym n naszego społeczeństwa, chociaż j 
człowiek ten jest szkodliwym . Nie codziennie spotykamy ludzi, o tak buj
nej fantazji,jak ma,szynista. Grot.

Markus Schwarz 
ucz,kl.V.szk.powsz

X O X O X O X O X O X  
O X O X O X o 
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Fantazja lub nowela 

o maszyniście lub lotniku.
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Lot na planety.

I.

Qz>oтпеЬ> jeden z гтотсг przyrody, pragnął od najdawniejszej 
trrzrćnrzłości poskromić i naciąć do swoich celów wszechpotężną naturę* 
jednak nie zawsze po-zwala/^sobą owładnąć. ITieraz śmiałek przepłaca swą 
zuchwałość śmiercią: jedną z mocy podwładnych przyrodnie. Zamiast ją 
podhić - sam jejnulega. Ale swoich tajemnic przecież nie mogła całkien 
ukryć; oto od czasu do czasu wydzierają ludzie przyrodzie jej tajniki 
nie orężem, lecz wiedzą.

Przydzła i zajaśniała wiosna, Pierwsze,łagodne, ciepłe promyki 
słońca przedarły się przez ciemne chmurzyska i zajaśniały nad uśpbnym 
Paryżem, miasto,jaicby złudzone z letargu, zahuczało ? zatętniło ochot- 
nem życiem. Pierwsze kępki traw i kwiatów wystrzeliły. Po bulwarach -
i alejach przechadzał się Paryż, wdycnając pierwsze łagodne tchnienie 
Y.hosny. ¥ lasku Bulońskim pełno hyło powozów i samochodów;-Mimo pełnel 
życia,mimo ogólnej wesołości, mimo ruchu - jedna dusza w Paryżu żyłą! 
pho, dałkiem zatopiona w swe myśli.

III.
¥ jednej alei, na samotnej ławce, siedział mężczyzna, lat moż 

trzydzi s''u. Ubrany był elegancko i gustownie,lecz nieco niedbale 
i przedstawiał prawdziwy typ paryskiego uczonego. Krucze \;łosy,wtyłs- 
sane,uicazywały jasne duże czoło .marszczące się czasem. Pod krzaczaste' 
brwiami błyszczały dziwnie ostre w wejrzeniu oczy. Usta dziwnie zaci‘ 
te stanowiły kontrast z całem inteligent nem obliczem. ІГа kolanach tr< 
mał gruby bruljon, gęsto zapisany algebr ai cznerai formułkami, V7 miarę f 
sania jaśniało i chmurzyło się jego czoło, \'i tym dziwaku poznajemy s> 
nego awj atyka Ryszarda. Z bratem Penie jenem wystawili kosztowne labo* 
torjurn. Juz Z latapracowali nad nowym wynalazkiem, - który : wił sten1 

nowe erę dla. ludzkości. Brat jego,Fenicjan nie wierzył,by Ryszard mól 
zbudować maszynę,któraby umiała wznosić się w przestworza i dociorac 
planet . Lecz Ryszard nie wątpił,tylko wytrwale pracował, Raz, ;dy ?e 
cjan omxał Ryszardo:.i przedstawić w prostych słowach niemożliwość wj 
wania podobnej maszyny ulatającej w przestworza, Ryszard tak uniósł! 
gniewem, i z stosunek ich braterski ochiódł. Ryszard tylko powiedział.* 
"Czekaj gotowego". I dalej oświetlało wschodzące słońce pochyłą, pos*
Ryszarda ,pracującego  juz, a zachodzące  żegn a ło  z uśmiechem uśpione-ą  
opartego o b iurko.



- 3 6-

IV.

Pewnego mglistego poranku leżał w pracowni R,,na marmurowym stole, 
mały aparat w kształcie cygara. Przy stole stał sławny fizyk i awjatyk
Fairbanks z Fenicjanem. Ci ostatni podziwali śmiałą konstrukcję apa- 
Eatu. Ale R. stał dziv/nie zmęczony i przygnębiony. Zapytany o powód,od
rzekł“ "Chciałbym się szalenie wyspać, lecz nim machina czasu nie sta
nie w środku tego pokoju,gotowa do odjazdu, nawet o tern nie myślę".

V.
I znów upłynęło kilka miesięcy. Pod energicznem kierownictwem Ry

szarda dostarczyła mu znana stalownia wszystkich stalowych części maszy
ny. Inne części z aluminjum i kości słoniowej dostarczyły mu specjalne 
warsztaty, l.go sierpnia 1973 r. został ogłoszony komunikat następują
cej treści: "Sławny nasz awjątyu Ryszard, który skon&titował machinę,do 
międzyplanetarnego lotu wznosi się w połowie tego miesiąca o wieczo
rem z placu Marsa w nieskończoność. Jeś-li kiedyś wróci do nas,Ptolo- 
meusz XX.wieku,rozwiąże nam największą, zagadkę świata,a mianowicie: 
zagadkę życia na planetach. Gdy m s z  ptolomeusz wydrze przyrodzie tę 
ostatnią jej tajemnicę,staniemy się panami naszej przyszłości". Dalej 
następował rysopis Ryszarda i Fenicjana, machiny,laboratorjurn i zarys 
życia naszych bohaterów.

V. >
VI.

Iladszedł upragniony dzień 15. sierpnia. Już od południa zaległy tłu
my ludzi ogromny plac Marsa. W samym środku,no. podwyższeniu,leżała ma
china, Była kształtu wielkiego cygara, lśniła już z daleka swym ogromem. 
Powłoka pół na pół stalowa i aluminjowa błyszczała w blaskach zachodzą
cego słońca. Wtem jak z pod ziemi wyszedł Ryszard i w prostych słowach 
wyjaśnił znaczenie machiny i cel swej podróży. Zakończył słowami: "Albo 
wydrę przyrodzie jej wielką tajemnicę . albo zginę” . Przepyszny był to 
widok,gdy w czerwonawym blasku zachodzącego słońca wzniósł się powoli 
i majestatycznie. Wtem ... zaczął Icrążyó i kręcić się w kółko , ...aż po- 
wietrze ryczało...huczało... wyło... Machina wkręcała się ńrubą w powie
trze... Coraz słabi ej...coraz niewyraźni ej ... coraz mgliściej widniała 
maszyna,,. I jak Meteor, znikł Ryszard z maszyną, pozostawiając za so
bą ledwo dostrzegalny ogon fioletowy. Tak odleciał Ptolomeusz XX,wieku, 
pozostawiając ludzi w napięciu i oczekiwaniu powrotu.

o & o



Prydzia Grandes 
ucz.V.kl,szk.powsz

O & O Sc o

Zakońozenie.

Ryszard wybrał się na planetę Marsa. Lecz czy dotarł do gwiazdy 
przestworza,niewiadomo. Według obliczeń fizyków wiekopomna machina 
miała dolecieć na Mars. Lecz gniewna przyroda może dopuściła, człowń 
ka do zbliżenia się,lecz nie do wylądowania, a mdże kołował tylko Ry 
szard naokoło planet, nie mogąc żadnej dosięgnąć. I pewnie "Ciemność! 
"Czeluść1,1, i "nieskończoność" ogarnęła Ryszarda,póki jakiś kataklizm 
niebstrącił go w czeluść śmierci.

Sucher Laszczower. 
ucz. VII,kl.szk.powsz.
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"Lotnik,saffiolot i ptaki".

W usstronnem miasteczku stoi dom,który otacza ogródek z kwitnące! 
różami i irysami. W domu tym mieszka człowiek,który omyśla odbycie p1 
droży powietrznej i w ten sposób chce przezwyciężyć przestrzeń. \Чущ 
slił on maszynę»któraby mogła utrzymać się długo w powietrzu i prze
być w krótkim czasie dość wielką przestrzeń. Tę maseynę nazyano samo
lotem lub aeroplanem. Skończywszy plan udał się do inżynierów,którzy
mu maszynę zbudowali. C-dy maszyna była skończona, wzbili się w górę, 
w obłoki i płynęli razem z chmurami. Wielka była radość i lęk, kiedy 
ludzkość zobaczyła poraź pierwszy jakieś skrzydła z metalu,unoszące 
się w powietrzu,niepodobne do skrzydeł ptaków; dopiero później zobac: 
li ludzie-,że jest to budynek fruwający w powietrzu, i że w nim znajdu, 
się ludzie,tacy sami jak oni. Samolot wznosił się czasem w obłoki 
i wyglądał jak plamka na niebie,czasem jak olbrzymi ptak. Ptaki,któr« 
unoszą się w powietrzu i z całą dokładnością mogły go widzie ć, nie 
gły się nacieszyć jego pięknością,choc iaż gdy zobaczyły samolot pora^ 
pierwszy,przestraszyły się bardzo: myślały, że ten olbrzymi potwór - 
pta£ przyleciał,aby je połknąć i,że one muszą zejść z tego świata,Щ 
ter? £ot”frór mógł żyć. Ale kiedy zaczęły go widywać częściej, nie bały 
się go więcej, stawały na jego skrzydłach i dostawały pokarm. Najlepi£
zas mógł ' idzieć tę flotę powietrzną skowronek,który wzbija się wysoi 
w obłoki.



Księżycowy lotnik.

Y/szędzie cicho i ciemno. Niema żywej duszy na ulicy. Blady księżyc 
obejmuje uśpioną ziemię swoim smętnym wzrokiem. „Tylko on, lotnik Herr- 
mond, chodzi powolnym krokiem z twarzą wpatrzoną w księżyc. Ciągnie za
sobą maszynę dziwnego kształtu,do której co chwila zwraca się z dziwną | 
czułością i smutkiem zarazem. "Mój jedyny przyjacielu" - rozlega się 
w ciszy jego drżący głos - nie wrócimy już nigdy do naszej świetlanej 
zimnej krainy. Jestem teraz najnieszczęśliwszym człov/iekiem w świecie 
ziemi, na który strącił mnie los. Nikt mię tu nie rozumie. Och ! moja 
piękna kraino księżycowa ! Minęły bezpowrotnie chwile,spędzone na two
jej ziemi."

Co- było tajemnicą życia tego- człowieka ?
Oto raz, gdy-unos-i-ł się w przestrzeni-księżyca na "rmojej- maszynie,- 

która stanowiła" czystkę jego jestestwa, zapadł w dziwny sen letargiczny 
który trwał długo, Obudz-ony, znalazł Się w dziwnej dla niego ziemskiej 
krainie. I tu błąkał się obcy samotnie, a za całe towarzystwo służył mu. - 
samolot. W sercu lotnika tliła jeszcze iskierka nadziej i, żn może jeszcze
wróci do rodzinnego kraju,na ziemię księżyca. Ta myśl dodawała mu otuchy 
i sił fizycznych,któremi pracował nad naprawą złamanej maszyny. Miała 
ona bowiem być środkiem,zapomocą którego mógł dostać się Herrmond,lotnik 
z księżyca,na księżycową ziemię,

s  X

. ' i

X
Upłynęło kilka lat. Jesteśmy znów na'tej samej ciemnej ulicy. Ale 

teraz nie panuje tu cisza. Stoją gromady ludzi,którzy z lękiem i cieka
wością pochłaniają obraz, ukazujący się ich oczom. Jasna wstęga światła 
z księżyc;; rozdziera ciemności, Fo niej.wznosi się lotnik Herrmond do 
swej ojczyzny księżycowej.

Zisla Jad
ues«lcl.VTI,»zkipows2 .

Pierwsaa ofiara aeroplanu.
Każdy człowiek ma w życiu swojem jakiś cel, do którego zdąża. Każ

dy bowiem chce być użytecznym dla społeczeństwa,w którera pracuje. Ludzie 
są różni o każdy wybiera sobie inną drogę pracy. Jedni są użyteczni 
przez uczonośó, drudzy wynalazkami lub ulepszeniami w dziedzinie tech
niki. Maszynistę Grota,wedle którego mamy ułożyć nowelę, można zaliczyć d 
do ludzi,prscujących nad polepszeniem techniki.

Wybieram sobie postać innego maszynisty,xtóry będzie się nazywał 
James. Był to mężczyzna średniej wysokości,o kędzierzawych włosach 
i wpiwnych oczach. Silne i naprężone muslcuły wskazywały na to,że pew
nie w życic, dużo pracował.

Tak też było, James przechodził różne koleje w życiu. Za młodu
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był w fabryce maszyn,poteir dostał się do fabryki aut, a ostatnio został 
powołany wraz ze starszym bratem na wojnę. Starszy brat,który był pilo
tem zginą,:; z powodu złego motoru maszyn’ aeroplanu. /Trzeba wiedzieć, 
że aeroplш  wówczas nie był jeszcze udoskonalony/.

Jamej zabrał się tez do ulepszenia maszyny.łracował dniem i no
cą. Przekonał się,że niełatwa to praca. Pewnego jednak razu,można było 
go widzieć,jak rozradowany ślęczał nad maszyną aeroplanu. Pot oblewał 
twarz jego, ale rysy wskazywały zadowolenie. Oto udało mu się ulepszyć 
aeroplan. Odtąd szybował codziennie w wirze powietrza: postawił sobie za 
żądanie zbadać nieskończoność.

Tak minęło 20 lat. James posiada już żonę i dzieci. I oto pewne
go razu proponuje rodzinie,złożonej z 5 - ï C i u  osób,przejażdżkę aeroplanem. 
Wsiedli. Z wielkim zapałem zaczyna kręcić korbą.. Nagle staje się nie
szczęście; aeroplan psuje się i spada w przepaść. Wtedy wiatr,który zda-, 
wał się podtrzymywać upadający aercplan, jakby jęknął z żalu. Taki był 
początek ofiar jazdy aeroplanem.

Luzer Pollner 
ucz. kl.VII.pow,szk.

Ezieje maszyny.
Przyjaźń jest j ednem z najsilniejszych uczuć, jakie się może'u- 

tworzyć między dwoma przyjaciółmi. Czasem jednak zdarza się,że uczucie 
przyjaźni między ludźmi nie jest szczere. Wtedy jedna strona może zdra
dzić drugą, wówczas pokrzywdzona strona może szukać przyjaźni ze stron}'
przedmiotów,z któremi się styka v/ pracy, gdyż taka przyjaźń nigdy nie 
zdEadza.

Pana Samotnickiego,maszynistę pospiesznego росiągu,spotkał w ży' 
ciu zawód. Odtąd zniechęcił się do ludzi i żył w osamotnieniu. Ale sam
sobie nie mógł wystarczyć, i zaczął szukać przyjaźni ze swern otoczeniem, 
z maszyną, przy której pracował. Niejeden logicznie myślący człowiek-, 
zdziwiłby się bardzo,gdyby usłyszał,jakie Samotnicki wypowiada myśli,gdy 
jest przy maszynie. I niejeden zdziwiłby się,komu właściwie on wszystko 
to opowiada ? Ale Samotnicki nie zważał na to,że ktoś mógłby śmiać się . 
z niego, wiedział on dobrze do kogo mówił,mówił do swej maszyny,która 
cała zamieniała się jakby w słuch i niczemu się nie sprzeciwiała* Czasem» 
gdy mu coś dolegało, skarżył się przed maszyną, a odpowiedzią był mu 
jej gwizd lub zgrzyt, Rozumiał mowę maszyny.

II.
"Maszyna złamań:.," Źle funkcjonuje. Maszynista zmarł". Taką depsj 

szą został zaalarmowany dyrektor stacji kolejowej,dnia 6.czerwca o godzi
nie 21.30,-

ІЗаІка Herbst 
ucz,kl.II.szk„zawód,
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Lotnik Ernest.

Blady świt zaglądnął do domu pana Ernesta i zastał go leżącego na 
łóżku. Ha twarzy jego jeszcze młodej,a jednak pooranej głębokiemi 
zmarszczkami»odbijał się wyraz tęsknoty. Och, jak on tęsknił za tą ma
szyną; którą kochał ponad życie, a jednak musiał stracić. Ją, której 
mu nikt nie był zdolny zastąpić, Oto będąc jeszcze małym chłopcem po
stanowił sobie obrać zawód, w którym się ma często styczność z maszyną. 
I postanowił zostać r lotnikiem, Ale nie zadowolił się zwyczajnem lot 
nictwem. Chciał robie szalone loty. T stało się; spotkało go nieszczę-
cie: V/ karkołomnym pędzie po prz estrz eni, samolot spadł. Pilot i kilku 

ludzi poniosło śmierć na miejscu. Ernest ocalał. Ale życie jego nie mia 
ło już odtąd dlań znaczenia.

Oskar Ducker 
ucz,kl.VII.szk,powsz,

X O X O X O X O X





Jak oddaje Szalom Asz życie i na

strój małego miasteczka żydowskiego ?
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Po zwiedzeniu różnych kraj ów,miast i miasteczek upodobał sobie Sza 
lom Ask małe miasteczko żydowskie i jego nastrój. Ma on jakiś specjalny' 
pociąg do jego życia, toteż umie ppisac miasteczk i jego życie w pełni 
Ten, który zył tern życiem małego miasteczka, napewno nie zapomni tej 
książki. Zycie to jest jakby wyjęte z jakiejś baśni, pełno w niera '-.aj£-> 
nic. Gdziez indziej można spotkać takie uśmiechające się dnie ? Taki dc
który każdy uważa za swój własny ? Gdzie są jeszcze takie ulice żydotf' 
skie,na których błąka się smuga światła z Eejt-Kamidraszu i spacerują : 
wieczorami dziewczęta ? I nigdzie nie zapowiadają wróżby :;Snie 
Elul",. tylko w małera miasteczku. Szalom Asz oddał duszę małego mia
steczka ,

Luzer Pollner 
ucz.VII.kl.szk.powsz.

- o - o - o  - o -
Wiole tajemnic ma w sobie małe miasteczko .We wszystlcicm,co tyczy 

ło go,wridział Szalom Asz o wiele więcej,niż każdy inny człowiek i to 6'
zmusiło do rozwiązywania tych wszystkich dla nas tajemniczych rzeczy, 
jakie zdarzają się w miasteczku. Mogę przytoczyć jeden taki obraz;

mię
y/iellciem mieście zarówno jalc w małem miasteczku są karczmy,ale 

dzy niemi zachodzi wielka różnica. Jeden taki zajazd małego miasted
ka pokazuje nam Sz.Asz. Mieszka tarn Chaim z żoną,skrzętną,pracowitą 
i gościnną, kobietą. Jak jbest gościnną - świadczy fakt, że wszystkie

te c: 

16'

IM

niwę kobiety przychodzą do niej z garnkami,by zagrzać obiad.
oknie tego zajazdu co nocy widać światło dla zbłąkanych.

Lajazd ten w niczem nie jest podoba do zajazdu wielkiego miasta» 
jest to niby dom dla wszystkich. ITie trzeba tu płacić za, spędzoną noc» 
jede w zajazdach wielkiego, miasta.

y/i -1 o obrazów podaje nam jeszcze Szalom Asz,które są zupełnie 
prawdziwe, ,Zielu z nas »zastanawiaj ących się nad życiem i nastrojem 
łego miasteczka,potwierdza sposób przeddtawienia Szaloma Asza.

Szarlotta Eskreis 
ucz ,kl.VI. szk.powsz .

-o. - 0 - 0 - 0 -
— 'Ee miasteczko przedstawia się u Szaloma Asza całkiem inaczej, 

niz wiolwie miasto. Zżył on się tal: z miasteczkiem,że pragnął odkryć 
na;.i jego pięwno i zapoznać nas z jego tajemnicami. Każde zdarzenie ma 
v; sobie tu jakiś dziwny czar dla Szaloma Asza.

Oskar Ducker 
ucz. VII.kl. szl.. powoź .

- o - o - o  - o -
'■! ; - ten miasteczku zobaczył Szalom Asz coś więcej,niż wszyscy i 

ni. \7czys oko wydawało mu się piękni oj szern. niż było v rzeczywistości,
Rachela Wolfgang. 

ucz .kl. VI. szlc.powsz .



Jaki opis podobał mi się najbar
dziej w książce Sz.Asza p.t.
"Dus Stejtei" /"Miasteczko"/.
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Lecni wieczór. Świat wystroił się w świąteczne ubranie.Wygląda? 
ja': cudowna księżniczka,która oczekuje swego kochanka. Teraz jest-ozS1

r
trzech tygodni"! nie wolno bawić się ani kochać. W naturze jest jaka! 
słodka cichość. Z innych nuejsc przyciągnęły tu jasne i ciemne kawał? 
chmur. Y/ypełniają niebo, zostawiając w niem gdzieniegdzie tylko jasne 
szczeliny. Złudzenie optyczne daje nam obraz,jakoby ziemia z niebem j 
V/ jednym uścisku się łączyły. Wody pochłaniają odbicia chmur,jhk maIe 
oderwane wysepki, kale wody ciągną jedna po drugiej, wypowiadając so
bie różne -tajemnice w szumie wód.

Uliczka bóżnicza pogrążona jest we mgle. Z pomiędzy drzew prze
kradają się ostatnie promienie znikającego dnia. Różne głosy łączą 
się w jeden smutro brzmiący ton,któremu wtóruje rechotanie żab. Wszę
dzie ciemno. Tylko ciemność tę przedziera jas&ia smuga światłe ,wycho- 1 
dząca z okna rabina,?/ której miga jasna jego bekiesza.

ITa drodze do cemntarza spacerują chłopcy i dziewczęta. Dziś są 
dla siebie całkiem obojętni, gdyż nie wolno im bawić się. Czasem tyl>
rzucają ukradkiem spojrzenia ku sobie. A wieczór letni z pobłażani® 
patrzy na to wszystko.

nisla Jad
ucz.kl.VII. szk.powsz.

Zima. Wszystko pokryte' śniegiem i lodem. Samotnie sto,, chatka 
przewoźnika między dwiema górami. Góry z kształtu podobne są do złam® 
nych skrzydeł orlich. Te drzewa, są jakby świadkami,którzy mogliby 
wszystko opowiedzieć o życiu Chaima przewoźnika.

Teraz siedzi w chacie i rozmyśla o swej rzece. Jakżeż on stał 
się podobnym do tej rzeki ! Kiedy ona spoczywa, on też siedzi w dorrtf 
Rzeka jest związana z całem jego życiem. Ona jest grobem jego kocha
nego dziecka Mojszały. Rzeka ta, jego żywicielka co roku potrzebuje 
ofiary i nie jest nieprawdopodobnem, że któregoś roku nie zażąda jeg® 
ciała na ofiarę. Podług niego lepiej jest znaleźć grób w żywej wodzi® 
niż V martwej ziemi.

Chatka przewoźnika stoi na pustkowiu. W nocy z okienka chaty wy'i 
syła Chaim strugę zbawiennego dla błądzących światła. W niezmierzony^ 
ciemnościach człowiek jakiś czuje się bliskim śmierci,gdy w tern ujr 
światełko w dali i chatka przewoźnika staje się jego celem i ostoją. £

Kordel Stórzer 
ucz.1 .kur su ukad.handl.

J
c
ą
lo

Szalom "oz opisuje w swojej historji o miasteczku "letnie wieczc 
ry" . Wieczory te wyglądają jak królewno..która w swoich światęcznych 
szatach,tęskni za ukochanym,Który ją opuścił. Elebo letnie wygląda 
wieczotert jak jedna jasna szczelin .,z której wydobywają się różno-

1
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Ъагѵте chmury w różnych postaciach. Wydaje się,żfe nieho styka się
z ziemią i odbija się we lalach rzeki,jakby niebo z ziemią zbratały 
się. Nastaje noc. Wszędzie panuje ciemność. Tylko gdzieś z oddala za
błysło światełko, to z okna rabina. Rabin spaceruje po pokoju. Sam 
jeden. Zdała słychać dźwięki harmonji. To Stefan gra nr, piszczałce. 
Rzecz dzieje się na ulicy "bóżniczej”, po której spacerują, panienki
bogatych rodziców,noszące przepiękne stróje,dostosowane d: iotoczenia. 
Ro jednej stronie ulicy spacerują dziewczęta,po drugiej stronie 
chłopcy. Teraz nie wolno się kochać nikomu, tylko jedyna mgła,wzno
sząca się ponad ziemią, tuli się jakby do niej, opowiadając jej róż
no tajemnice. Ona jakby wbrew zwyczajom -kocha się teraz z ziemią.

Wszystkie zwierzęta różnych pół przychodzą się odświeżyć 
na tą świętą ulicę bóżniczą..

Sucher Laszczower 
ucz.kl.VII.szk.powsz.

Już skończył się miesiąc Aw i rozpoczął się Elul,który przy
prowadził "Wełniany starzec",zwiastun zimy. Do miasta zjechali się

r .

nożni ludzie o podejrzanych fizjognomjach. Niektórzy opowiadają,że 
tylko z miłości do nauki zostali Żydami. Gromada przekupniów; snuje 
się po ulicy bóżniczej. Tu sprzedaje się różne przybory,jak zabawki, 
modlitewniczki . Gdzieindziej v;idać gromadę ludzi ,którzy przybyli do 
miasteczka,by zasięgnąć rady rabina cudotwórcy.

We fałdach twarzy Żdów leży tajemnicp,dlaczego są Żydami, 
a na fałdach ubrania proch, który pachnie,jak proch ze świętych 
skrzyń. Coś żydowsl^y^^wi ej e z tych postaci.

Zisla Jad 
kl .VII. zł k.powsz.

} Zbliża się wieczór sobotni. Wielka cisza panuje w miasteczku.
a uboczu stoi skromna, chatka. Drzwi od rana do nocy otwierają się 
zamykają się. Rodzina tej chatki składa się z dwóch członków: Jechie- 

jê la 1 Małkały. Są to ludzie bardzo poczciwi i skrzętni. Owa chatka 
>0  ̂ ;la wszystkich ludzi gościnna i uprzejma. Dziecko,które- zawini- 
L G°' domu,spieszy się schronie do tej chatki. Nawet jeden ucieka- 
le’Cy " . swego domu, skrył się w stajni Małkały. Leniwe kobiety,nie chcą-
diŻr’ pie°nch, spieszą do kuchni Małki. Ona przyjmuje je 

0 4/ nie sprzykrzy się j ej codzienna żmudna praca. Ludzie bardzo
>  -. _ 4 -i . /przychodzą tu również na pogawędkę

Jadó /na Chaj
ucz.kl.V,szk.powsz.
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Jednym z najpiękniejszych opisów w książce Szaloma Asza jest c- 
pis wieczoru letniego.Sv iatern teraz zawładnęła piękna pora, lata. Ona to wystroiła zie
mię w szatę»upodabniającą ją do księżniczki, oczekującej ukochanego.
Słońce kryje się za chmury, który chyba z innych światów przypływają. 
Ńa niebie odgrywają się różne sceny,które odbijają się w szlifowanej
fali. Ludzie wychodzą z domów, by odetchnąć ówieżem powietrzem.Chłop
cy już wracają z chajderów,przechodzą ohok ogrodu Chany Surały,zatrzy
mują się,by zrywać smaczne owoce* Po drodze rozlega się głos piszcza
łek i ryk wracających z paszy trzód. V piękny wieczór młodzież także 
używa przechadzki. Tale mija:, wieczór letni w małern miasteczku.

Oskar Dücker 
ucz.kl.VII.szk.pow.

Z przybyciem Żyda wełnianego do miasteczka nastały dnie Elulowe 
Słońce już słabiej grzeje. Do miasteczka zjeżdżają się ludzie,którzy 
pochodzą z bardzo dalekich stron. Ludzie ci mówią.,że pochodzą z hra
biów, generałów, lecz pokochali judaizm.

Inni mieli do sprzedania modlitewniki.
Każdy chłopiec kupował sobie 

wyjmuje sobie prawie z ust.
pyli tu także ludzie, którzy

"sidur” za pieniądze,które matka 

przybyli do rabina z różnemi cho
robami .

Od wszystkich biło żydowskie 
w sobie coś tajemniczego.

uczucie i smutek i wszyscy mieli

Siunio Rothbaum 
ucz.kl.VII.sä;powsz.



Jaka książką z dotychczasowej 
lektury podobała ir.i się najle
piej i dlaczego ?
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Do najprzyjemniejszych chwil w mojem życiu należy czytanie ksią
żek. Książka wyrywa mnie z wszelkiej nudy i smutku. Czytałem dużo 
książek,ale jedna z nich najlepiej mi się podoha. Jest nią; 11 Człowiek 
śmiechu" W.Huga. Podoha mi się typ "bohatera, tej książki ,Gwynpleinego, 
/Człowieka śmiećhu/,który z narażeniem życia,jako dziecko,lituje się 
nad drugiem dzieckiem. W późni ej szych latach przechodzi ciężkie losy
i wkońcu dostaje się do izby lordów,gdzie zostaje wyszydzony przez 
swoich ws pó11 owarz ys z у. Podoha mi się typ tego człowieka, ho można 
się od niego nauczyć różnych zalet,jak odwagi, wytrwałości i z d o ln o ś c i  
prz ehaczania.

Sucher Laszezower 
ucz.Vll.kl.szk.powsz.

X O X O X O X O X

Z wielu książek, dotychczas przeczytanych podobała mi się najle
piej książka p.t."Żywot Świętej Genowefy".

W ks i^.żce tej opisuje autor postać bardzo хийнкха pobożną i jej 
życie. Treścią tej książki jest walka między niesprawiedliwym mężczy
zną,a pobożną kobietą.

Oto Genowefa wychodzi z domu swych bogatych rodziców zamąż -za 
księcia z sąsiedztwa. Kiedy książę wyrusza na pole bitwy,korzysta za
rządca zamku,Goiło,z nieobecnoś ci jego i wtrąca Genowefę do więzie
nia, Tymczasem Genowefa urodziła dziecko. Wtedy Goiło posyła do Geno
wefy katów, aby zamordowali ją wraz z dzieckiem. Ale Genowefa błaga 
o łaskę katów, potem żyje w ustroniu, zdała od ludzi w jaskini,a to
warzyszką jej jest łania. Kiedy książę wraca,nie zastaje Genowefy. 
Dopiero w czasie polowania,pędząc za łanią,spotyka się z Genowefą i s? 
nem. Książę, Genowefa, i Boluś wracają do zamku z całym orszakiem i tcß 
urzę.dza się wielką ucztę. A kiedy Genowefa umiera,ginie także łania 
z tęsknoty za swoją panią,na jej grobie. Postać Genowefy podoba mi 
się bardzo. Chciałabym być tak pobożną i piękną jale ona i żyć jej 
wzorem.

Prydzia Grandes 
ucz.kl.V.szk.powsz.

Х О Х О Х О Х О Х О Х
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Najszczerszą moją przyjaciółką jest książka* Gdy jestem smutna 
lub przygnębiona, wówtrzras idę do tej moj ejnPrzyjadiółki. »która mnie 
zawsze uspokaja. Toteż czytam dużo. Jedną z ostatnich przeczytanych 
książek,która mi się .bardzo podobała jest; "Jan Krzysztof" Romain Ro
landa. W dziele tent.daje Roland życie muzyka od najwcześniejszej młodo
ści. Bohater tej książld , Jan Krzysztof, nie jest zwyczajnym człowie
kiem. W domu nie zaznał miłości rodzicielskiej ani prawdziwej przyja
źni. Jeszcze jako małe dziecko umiał już sobie sam wystarczać ! W każ
dej rzeczy wynajdywał coś ciekawego,coś godnego uwagi. V/ srodnym roku 
życia pierwszy raz gra w teatrze. Przy 14 latach jest już jedynym ży
wicielem rodziny. Ale chociaż nad wiek rozwinięty,jeszcze Krzysztof 
całkiem jest nieświadomy brudów i intryg życiowych. Pierwszy zawód
życiowy, zdrada przyjaźni»podkopał w nim wiarę w czyste życie. Pozna-. 
je wówczas?że ludzie żyją przeważnie kłamstwem*

Książka "Jan Krzysztof" podoba mi z dwojakich powodów:
Przedewszystkiem styl pisarza'jest barazo^ładny* Autor wezuwa ,się 
w istotę bohatera i opisuje,!' Każdy moment życia opisuje Roland inte
resująco. Po drugie; bohater Jan Krzysztof jest ciekawym typem,który 
umiłowawszy prawdę,stara się postępować w jej duchu,chociaż przez to 
narażę cię na wiele przykrości ze strony otoczenia. Podoha mi się w nim 
jego genjusz twórczy i jego dusza pełna polotu.

Süssla Jad
ucz .VII,kl.szk.powsz,

Х О Х О Х О Х О Х О Х

Kaidy pisarz musi jako tło do opowiadania ѵ/ziąć życie ludzi 
i ich zwyczaje. W dziełach daje on postacie o stronach ujemnych i do
datnie]-1. Gdy z książki dowiemy się o jakiejś postaci,która przedsta
wia się dla nas wartościowo, staramy się do niej upodobnić. Czasem 
też treść danej książki nie jest zajmująca,natomiast zachwyca nas 
styl pisarza. Jedną z ostatnio czytanych książek,która mi się bardzo 
podobała,jest "Costa Berling". Zachwyca nas bujna fantazja autorki 
Sólmy Lagerlof?". Przedstawia nam ona życie "kawalerów" w miejscowości 
Skéby. Żyją oni hulaszczo,nie dbając o jutro.Charakterystycznym typem 
w tej książce jest sam Costa Berling, wygnany proboszcz. Jego życie 
jest pasmem ciągłych burzliwych wydarzeń. Raz przedstawia się on nam 
jalcc dobroczyńca ludzkości .który ratuje mieni drugich z narażeniem 
własnego życia. Innym razem widzimy go jako człowieka,w którym nastą
pił upadek moralny; powierzoną nu mąkę i koni przepija w karczmie, 
nie bacząc na to,jaką krzywdę wyrządza tern biednej dziewczynie, wła
ścicielce tejże mąki. Książka ta nie wskazuje wprawdzie specjalnie 
pięknych typów, które starałabym się naśladować ,j ednalc całość opowie
ści i styl jej podobają mi się bardzo.

Sala Herbst
ucz.kl.II.roku szk,zawód.
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ÎTajprzyjemniej sza chwilą w mem życiu,jeet czytanie zajmujących 
powieści. Czuję zaś nieokreśl» ią radość, gdy treść tej książki mogę 
przedstawić sobie w szeregu barwnych obrazów własnej fantazji. Jedną 
z takich powieści,która najbardziej utrwaliła się w mej pamięci jest 
książka p.t."Złota Ikona" M.Larrouya. Bohaterem tej książki jest ni6' 
jaki książę Kubanow. Prz ebywa on w Paryżu i żyje tam we wielkiej bie
dzie. Rodzina Kubanowów posiadała złotą ikonę. Ikona ta przechowuje 
niepospolite skarby. Rodzice Kubanc^ya ̂.v okrutny sposób zostali zamor
dowani przez rozwścieczonych bolszewików/że nie zdradzili im tajemni
ukrytych skarbów. Skarb ten miał przejść teraz w ręce ich syna. W czSj sie pobytu swego w Paryżu Kubanow zapoznał się z pewną damą" imieniem
Dorjanna, miss Baxter, Kochał ją tak bardzo,że we wszystkiem ufał jej 
na ślepo. I w pewnym dniu wyjawił jej tajemnicę podziemia,przechowuj* 
cego ikonę ze skarbami.

A pewnego razu zjawił 3ię u niego człowiek i wręczył mu klucz 
z owego podziemia,mówiąc,że to było wolą konającej matki»Kubanowa. P 
ten przedstawił się jako bolszewik Sergjusz, Od pierwszej chwili pod' 
rzywał go Kubanow o nieszczere zamiary,i był przekonany,że dąży do 
zdobycia ikony i skarbów. Ufał tylko Dorjannie. Zdecydował się poje
chać na Kaukaz w celu wydobycia z podziemia ikony. Odnaleźli wkońcu 
ikonę. Okazało się jednak,że to Dorjanna,chciała posiąść ikonę i po
sługiwała się Sergjuszem. Dziwnem odkryciem było,że Sergjusz był dzi! 
wczyną,dawną przyjaciółką Kubanowa,która dla niego narażała się terł 
na niebezpieczeństwo. Postać jej podoba rai się najlepiej,podoba mi s1
jej poświęcenie dla człowieka,który ją podejrzywał,którego kochała 0 
mo tylu upokorzeń,i obelg,jakich doznała od Dorjanny i od Kubanowa.

Szarlotta Eskreis 
u c z,kl,V I.szk.powsz.-
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Z ankiety dla małych:

"Jak spędza dzień ptaszek 
z' naszego podwórza" ?



Ptaszek z naszego podwórka spędza dzień bardzo wesoło. Rano,gdy 
przynoszą dzieciom śniadanie, śpiewa, kiedy wracamy ze szkoły śpiewa 
znowu miłą piosenkę. Ponieważ była. tego roku ostra zima, myślałem, że 
ptaszki przylecą później może o dwa tygodnie.

I z i o  Beuerberg  
k l , I I I . s z k ł p o w .

Ptaszki spędzają dzień bardzo wesoło. Przychodzą po jedzenie,a naj
więcej jest wróbli. Ptaszki siewają ładne piosenki»któremi zachwyaam 
się. Lubię bardzo ptaszki i ich śpiew. Sypię im okruszki z chleba i da
ję im, co zostaje z obiadu. Gdy tego roku przyleciały ptaszki,to się
bardzo ucieszyłam, że już nadejdzie wiosna,bo tego-roczna zima była 
bardzo ostra,

Klara Dawid 
kl,III,szk«pow.

Gdy nadeszła wiosna,ptaszki śpiewem swym pocieszały dzieci. Nie
które ptaszki przyleciały na nasze podwórze. Po obiedzie daję im okru- 
szyiki chleba.

Józef Danziger 
II,kl,szk.pow.

Ptaszek spędza dsień bardzo wesoło. Gdy była sroga zima bardzo 
się smuciłem, bo nie mogłem si.yszeć wesołego śpiewu ptaszków, A gdy 
przyszła wiosna, ucieszyłem się bardzo, gdyż Y/idaó jużnptaszki i mogę 
im daó jeść.

Salomon Roth 
kl.II.szk.pow.

Juz і.іегаи przyszło mi na myśl, jak ptaszek spędza dzień, Y/ybra- 
łerr. sobie te ptaszęta, które mieszkają w największem gnieździe w naszym 
murze. W gnieździe tern mieszka matka i troje piskląt. Coraz można wi
dzieć metkę, wracającą do gniazda z owadem w dziobku. Czasami widzę,że 
kiedy niedobry chłopiec podniesie kamień, by rzucie do gniazda ptasząt, 
matka zaraz kryje pisklęta swoje pod skrzydła. Widzimy jeszcze, że 
ptaszek skacze z jednego drzewa na drugie, ćwierkając wesoło.

Markus Katz
III.lcl.szk.pow.

Bardzo się ucieszyłam,że nastaje pora,kiedy ptaszki isag mają 
przylecieć, vb.asnie przyleciały na nasze podwórko. Gdy zobaczyłam je, 
bardzo się ucieszyłam, bo wiedziałam, że będą nam śpiewać piesenlcę.

Klara Byków 
kl. 1 1 1 .szk,powez.
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Ifa nassem podwórzu są rozmaite ptaszlci,a najwięcej jest ѵ/róbel
ko w, śpiewają one śliczne piosenki,których słucham z radością. Gdy te
go roku przyleciały ptaszki, bardzo się ucieszyłam,że już nadejdzie 
wiosna,bo tegoroczna zima była strasznie ostra. Ptaszek z naszego po
dwórka spędza dzień w ten sposób: Rano przylatuje do nas,śpiewa,potem 
skacze sobie po podwórzu,a wieczorem idzie spać,tal: jak my.

Lusia Meth 
kl,IV«ssk.powsz.

Gdy ptaszki przylatują do .. .s, cieszę się bardzo, jeszcze więcej,
gdy słyszę ich śpiew. Gdy nie szłam do szkoły, patrzyłam,jak ptaszki 
biją się skrzydełkami, A potem poszłam do kuchni i wyniosłam im okru-
szynki chleba, A potem widziałam, jak ptaszek wziął okruszynki chleba 
i zaniósł swoim dzieciom i jak przyszedł jakiśochłopiec i rzucał na 
nich kamieniami,ale ja odpędziłam tego niegodziwego chłopca.

RÓ z i a Jlor g c ns t ein
kl,III,szk.powsz.

Ptaszek spędza dzień bardzo wesoło i przyjemnie. Przynosi 
swym dzieciom pokarm i śpiewa piosenkę radosną. Pa wiosnę ucieszyły
śmy się, że ptasz3:i przyleciały.

karja Danziger 
kl«IIJ.szk.powsz.

Ptaszek spędza dzień na 
Śpiewa piosenkę miłą i radosną. 
ucieszy2:an się bardzo.

naszem podwórzu bardzo pocieszni., 
ib wiosnę,gdy ptaszki przyleciały,

Zysie Lratter 
Jcl.I. szk.pow.
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"G p i s z i m y "
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Z nadejściem zimy cieszą się najwięcej dzieci bogate, gdyż 
mają ciepłą odzież i różne przyj enności, Biedne zaś dzieci nie mają 
ciepłego ubrania,a nawet dachu nad głową. Toteż narzekają na zimę. 
Tegoroczna zima dała nam się we ^naici. Wskutek silnycli mrozów popęka
ły szyny. Także i ptaszki zginęły. Toteż powinniśmy sypać im codzien
nie okruszki. Zimę tegoroczną będziemy jak najdłużej pamiętać.

Rózia Adlerówna 
ucz .kl. IV. szlc.ppwsz .

Lubię zimę bardzo,gdyż można sfc wtedy ślizgać i sankować,ale 
tegoroczna zima była strasznie ostra. Żołnierze i robotnicy musieli 
pracować-, choc i aż było zimno. I także zabrakło opału w mieście, ludzie
nie mieli czem zapalić w mieszkaniu. Śniegi były bardzo wysokie,ale 
teraz zima już odeszła, już jest cieplej. Taka zima była jeszcze przed 
stu laty, takiej zimy starzy ludzie nawet nie pamiętają. Wiele ptasz
ków leśnych zamarzło.

5 Lusia Meth
ucz.kl.IV.szk.powsz.

ITadeszła zima, tak ha rdzo oczekiwana przez nas, Ale niestety! 
Odechciało się nam wszystkim używać różnych zabaw zimowych, taka była 
ostra tegoroczna zima. W zimie śpi natura, okryta puchem śnieżnym, 
a ziemia spoczywa,by przygotować się do nowego życia, Stada wron fru
wają od jednego drz ewa do drugi ego,kracząc beznadziejnie.

Henia Waldmann 
ucz,kl.IV,szk,powsz.

jffa dworze jest zima . Świat jest okryty płaszczem śnieżnym. 
Świat jest smutny. Ludzie,którzy idą rano do pracy, idą prędko. Na 
dworze jest zimno. Lecz dzieci cieszą się zimą,dlatego,bo mogą się 
ślizgać.

Zysze Bratter 
ucz.kXfl,szk.powsz.

Zima tego roku jest ostra i daje się we znaki ludziom. Dużo 
śniegu spack o na ziemię i cały świat był byały. Co roku lubię zimę, 
ędyż mogę^się ślizgać i sankować. Tego roku nie lubię zimy. My jeste
śmy szczęśliwi, bo mamy dom, a biedni ludzie nie mają domu i marzną 
na ulicy. Tej zimy wszystko pozamarzała. Ptaki na polach zamarzły.

Berta Prieder 
ucz.kl.III.szk.powsz.
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Tegoroczna zima dała się odczuć biednym ludziom. 0 strasznych
mrozach tego roku pisały dużo gazety. Zdarzały się wypadki, że lu
dzie odmrażali sohie uszy, nosy, palce, niektórze zamarzali na śmierć.

Markus Katz 
ucz,kl,III.szk.powsz.

Zima jest hardzo ostra dla dzieci. W zimie jest ptaszkom 
hardzo źle, ho nie mają pożywienia. Ludzie powinni budować domki
dla ptaszków i rzucać im ziarna.

Klara Dawid 
ucz,kl.III.szk.powsz.

■4





Jak żyje akacja lub róża 
z naszego podwórza ?
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Różę ozasem bierze się do skażenia. Hasz a r$ża przez całą. air.ę
była przykryta słomą, na wiosnę została odsłonięta i znów był? weso
ła. Rasza róża zaczęła ślicznie rozwijać się. Rasza róża jest bardzo
ładna i co roku dostaje więcej kwiatów. I kilka razy w roku ona. roz
kwita. Róża bardzo ładnie pachnie.

RÓzia Morgenstern 
ucz «kl.III.szk.pow.

Ra uboczu naszego ogródka znajduje się jedyne drzewo,a. niem 
jest akacja. Akacja ta jest wprawdzie bardzo młoda, ale ślicznie się 
rozwinęła. Drzewo to jest obsypane liśćmi i niema anirj.ednej nagiej 
gałązki. W zimie ażcnja akacja wyglądała bardzo marnie, gdyż sterczały 
jgj gałązki zupełnie nagie. Czasami wysiałam,że drzewo to nie przej
dzie zimy, ggyż pod naporem silnego wiatru i śniegu uginała się i o 
mało nie złamała, Ale tak jak między ludźmi, $dzie siln;r i młody or
ganizm prędzej wytrzyma chorobę,aniże] i stary, tale i między roślinami 
młode wytrzymują więcej od starszych i nasza akacja przetrzymała zimę.

RÓzia Adler 
ucz ,kl. IY. szk.powsz .

Na naszem podwórzu rośnie akacja. Jest to dość ładne drzewo, 
a gdy się rozkwitnie, to jeszcze jest ładniejsze. Raz urwał sobie jede
chłopiec kwiaty akacji,i prosił mnie, abym mu je dał. Ja mu dałem 
kwiaty akacji i powiedziałem,żeby więcej nie prosił mnie o to,bo z tej
akacji nie wolno zrywać, bo kiedyś z niej może być jeszcze większą, aka 
cja,niż teraz.

Markus Katz
ucz.kl. III, szk. poirsz .

Akacja kwitnie na w i o snę. Gdy 
grzeją ikaeję. Akacja oddycha powietrz
biera z ziemi i je korzeniami. Akacje 
cja ginie. Na drugi rok mamy nową akac

rano wstaję,widzę jak słońce o- 
em tak jak człowiek,pokarm wy
móż na jeść. W październiku aka- 
j ę .  Akacja ma kolor białv. Rano

akacja otwiera oczka, a wieczorem zamyka oczka. Akacja ma liście zielone 1 płaskie.
Mar j a Da nr. i g er 

ucz .. :1 , II.sz>.powsz,
Akacja na naszem podwórzu zj'je bardzo ładnie. Na wiosnę ,gdy 

się. rozkwitłą,ucieszyłem się. ./tedy wszystkie drzewa przybrały się 
w zielen, róża,bez i także grusza, a ziemia w zielona, trawę. Ptaszki 
przyleciały i było bardzo wesoło,tal:ze i akacja dostała kwiatki 
1 ładnie pachła. Iz i o Reuerberg 

ucz „ki. .II. szic. pow.
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Akacja jest.biała, akacja ma oczka, otwiera je i zamyka. Akacja 
ma płatki zielone, oddycha powietrzem, tak jak człowiek. Akacja kwitnie 
na wiosnę. Akacja ma ładny zapach.

Fajga Beri stein 
ucz.Il.kl.szk.powsz.

Na naszem podwórzu rośnie akacja. Akacja jest biała. Co roku ro
zwija się i też korzenie jej rosną. Akacja jest w zimie ogołoconą,, 
a w lecie ubrana i rozlcwinięta.

Zysie Bratter 
ucz, k.I.szk.powsz.

Akacja na naszem podwórzu jest wysoka i kwitnie ładnie. Co roku 
jest ••• ia szersza i dłuższa. Akacja nasza co roku ma większe liście
i większe gałęzie. W zimie wszystkie drzewa są ogołocone, więc i także 
nasza akacja. Kwiaty akacji są słodkie, więc także można je jeść.

Oprócz akacji rośnie jeszcze w ogródku naszym róża, P.óża jest bar
dzo ładna i bardzo pachnie. Na zimę zakrywa się różę słomą i ziemią, 
aby nie zmarzła. Tale żyje różna na sz naszem podwórku.

Betka Kupferschmied 
ucz.£1.IV,szk.powsz.

Akacja na naszem podwórzu kwitnie bardzo ładnie. Rosną na niej 
bardzo ładne kwiatuszki i akacji jest^bardzo wesoło. ¥ zimie jest go
ła, bo niema na niej liści i kwiatuszków. I gdy nastała wiosna i już 
widać było pęk tej akacji, to dzieci się bardzo ucieszyły. I akacja 
rosła coraz większa.

Samuel Roth 
ucz .Ici, II. szk.powsz.

W zakładzie mamy duży ogród,w którym można się dobrze bawić 
i ogródek kwiatowy. Ogródek ten, zagrodzony jest z dwu stron parkanem, 
a z dwu ogrodzeniem żela,znem. W ogródku naszym rosną bzy, irysy i ró
że. Krzak róży znajduje się. w samym środku ogródka i już z uoczątkiem 
wiosny ku zdumieniu wszystkich ze.czyna kwitnąć. Krzak nasz obsypany
jest mnóstwem pączków,z których jedne przekwitają,kiedy drugie dopiero 
zaczynają kwitnąc.

Henia Walćlmann 
ucz,kl.IV.szk.powsz,

Na naszem podwórku kwitnie róża bardzo ładnie. 7vr zimie róż?
nie kwitła, a gdy przy końcu wios.oy rozkwitła się,dała nam przyjemny 
i miły ząpach.

Klara Dawid 
ucz.kl.III.szk.powsz.
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Czego sobie żyozę ?

/
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Życzę sobie dobre świadectwo, uczyć się dobrze, być grzecznym, 
nie próżnować i widzieć się z całą rodziną,

Zysie Bratter 
ucz.kle Icszk.powsz.

Lyczę sobie mieć bardzo dobre świadectwo,uczyć się dobrze,być 
grzeczną. Także życzę sobie, co najlepszego, nie próżnować i zachowy
wać się grzecznie. I także sobie życzę, bym była dla pani dyrektorki 
dobra i proszę, abym na wakacje gdzieś wyjechała.

Klara Dawid 
ucz,kl,III.szk.ppwsz.

Zisla Jad,
Wspomni enie.

Dzień wstał jasny. Słonko miłośnie wglądało przez okno do 
pokoju, uając hasło, że już jest czas, by wstać. Choć sen jeszcze kle
ił powieki, zerwałam się prędko z łóżka, by choć ostatni raz pobiec 
na łąkę. Był to bowiem dzień,w którym miałam opuścić rodzinne miasto 
i pojedhać w nieznany sobie dotychczas świat, do wielkiego miasta.
I pojechałam. We Lwowie dostałam się do zakładu. W ogrodzie bawiło się 
wesoło wiele wiekiem równych mi dzieci, I znalazłam się zaraz w gronie 
miłych koleżanek, które,obznajomiły mnie z trybem życia zakładowego.

I dobrze mi było w tym domu, gdzie mogłam żyć spokojnie, nie 
troszcząc się o nic . Ale jednej rzeczy nie mogłam zrozumieć; kto
0 nas dba tu, gdzie nie było ani ojca,ani matki. Inne dzieci opowia
dały,mi, że to "Pan Dyrektor i Pani Dyrektorka",tak się°wszystko 
starają,

I poznałam mych szlachetnych dobroczyńców. Poznałam jakie wiel
kie serce mają ci ludzie,którzy bezdomnym sierotom zastępują straconych 
rodziców, którzy na niewprawny grunt naszych dusz rzucają ziarna wie
dzy. W chwili, kiedy mam opuścić ten dom,ogarnia mię ogromny smutek
1 żal. Czy znajdę gdzieś znowu,to ciepło ogniska domowego i tak ko
chające serca ?.... Wiem przynajmniej,że wynoszę stąd ze sobą zasób
mądrych rad i nauk na drogę życia. Nie zapomnę nigdy, że wszystko,co 
umiem i wiem zawdzięczam temu domowi.-
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Książki czytane w roku szkolnym 1928/2S. 

na 17 -cioro czytelników od lat 12-15, biorących udział w pogadan

kach i 28 czytelników we wieku od lat 7-12 prz ecz3rtc no :

Dzieła Słowackiego czytane były ic razy
Potop Sienkiewicza..........   13 "
Pisma Sienkiewicza .................. . .2 i!
Paraon - P r u s a ...............  7 "
Uskoki - J e ż a .................  .5 "
Brühl . Kraszewskiego..........   6 "

/Gauter/ »
Ben-Hur, Lew W a l a ć e ............... .. . 4 "
Kędznicy . Wiktor Hugo .................. 8 ■'
Puszcza, weyssenhof .................... .8 "
Wilk morski, L o n d o n ......................n 11
Moje dzieciństwo, G o r k i j ................ 0 "
Złote jabłko, Kraszewski ................ ° "
Chłopi. Reymont . . . . . . . .............. 9 »
W szponach. Sieroszewski................ 7 "
Syzyfowe prace. Żeromski............... °
Ujada. Homer-Dmochowski............   .4 "
Krzyżacy. Sienkiewicz............. . ., ° »
Dzieła Dickensa..........   v> ;i
Krzyk dzikich gęsi, Ostenso . . . . . . . 8 »
Szandor Kowaes. Jeż ......................5 »
Samochodem przez Australję /Mader/ . . .2 '•
Podróże kapitana Szkota . . . . . . . .  4 "
Podróż po Skandynawji . . . . . . . .  2 "
Ognista r ę k a .....................   4 ,,n
Kapitan Sircuf-May . . . . . . . . . .  7 •’
V/ dżunglach Bengalu, May .............   5 11
Przygody V/ Północnej Afryce.May . . . .  1 g
Czerwony korsarz.................  10 ''
W dziewiczych prerjach Ameryki.Ceper 5 "
Duch puszczy, B i r d ..........   7 11
Biały słoń. Marek Twain . ...........  4 "
0 zmierzchu , Reymcnt . . . . . . . .  4 "
Łwy morskie .Coper............   4 »
Tajemnicza wyspa,JsVerne . л »
Kowele Sienkiewicza..........   12 «
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Jàk Skauci pracują./Małkowski/, czytane były
Nowele Dygasińskiego............... 5 razy
W śród ławic oceanu /Kipling/............... 2 "
Hauza ./ Rapacki /, . , .................. .. . 5 "
Rok 1812 / Relstab / ........................ 1 "
Szlakiem wychodźców/Siemiradzlci/........... 2 "
Sam przez Atlantyk/ Gerbaut / ...............  1 "
U wrót tajemniczego Mangrzebu /Lejsecki/. . . 8 "
Wyga /  London / , , . . , ......................5 »
Zrośli z ziemią / Laskwwyki / ................ 1 "
^rzez dzikie Gran - Chaco /May / ............ 2 "
W gościnie u Turków / Lejkin / ..............4 »
Chata za wsią / Kraszewski / ............. . 1 0  "
Mannela / Zieliński / .......................7 ,-u
Kryształowe źródło /Lertowa / ..............  1 1  •>

Bankructwo małego Dżeka / Korczak / ......... 7 "
Chatka pod lasem/Gęhardki / ................. 2 »
Księżniczka / Urbanowska / .................. 7 "
Żywot Adama Mickiewicza / Bełza / ............ 3 "
Ahdan Efindi, / May / ....................... 5 »
Stanisław Staszic / Gawlik / . . . . . . . . ,  3 »
Przez kraj ludzi, zwierząt i hogów/Osendowsk/ 2 "
Kuszenie szeptana,/Żuławski / ' . . ' , ........ 3 »
Kim / Kipling / ............................. ...  "
Stara haśń /  Kraszewski 1 »
Złote Gody / Korotyńska / . , .............  1 и
W krainie Burów / May / .................  2 "
Grażyna /  Mickiewicz / ....................... 1 2  «
Bóg ojców jego / London / . . . . . ........... 7 "
Archipelag w płomieniach /Vdsrmé/. .........  1 2  »
Pomocnicy szatana/ Charington /  ,c.......  2 «
Na szlaku /  London / ..........   3 "
Wśród dzikich plemion pustyni /Verne /. ., . 5 »
Na letniem mieszkaniu , .............   7 «
Bezimienna / Kraszewski / . . . . . . . .  , 7 »
Wolne chwile.........................   2 "
Hela /  Bukowiecka   8 "
Chata wuja Toma / Becher Stove / ........  iß "
Tajemniczy rybak / Verne / ....................4 и
1 0 lat w niewoli moskiewskiej/jasinczyk/... 6 "
Piętnastoletni kapitan .....................  3 n
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Wyprawa na słonie /  Gębarski /  czytane był;/- 2 razy
Lehme Golehm , ............. .. » ............. 2 "
W domu przez zimę / Kamiński / ................  2 11
Józki, Jaśki i Franki / Korczak / . ........... 6 11
Gwiazda przewodnia/z angielskiego/ . ........  6 "
przygody Imci Pana Mikołaja Reją/ Morawski / ............. 2 "
W Woli Tęnczyńskiej / Domańska / ....... .. . 8 "
Takie sobie bajeczki / Kipling / . ............  5 "
Listki z drzewa czarodziejskiego/Gliński 1 "
-Opowiadania zwierzęce • / c „ ̂ /Thompson Seton / -, ............  5 "
Przygody prawdziwe ż ^ g ÿc i^p o dr ó ż n i kó w^  ̂ 5 „
Opowieści mórz południowych / London / . . . .  4 "
Przygody chłopca przedhistorycznego 2 "
Pogromca wężów /Ronsalet / . . ................ 5 "
W grodzie żaków / Powalski 2 "
Z życia zwierząt /Ciembroniewicz / ........... 2 "
Psotny djablik /  Mn de Legur / ................ 7 »
Przyjaciele / Dalecka / . . .................. 4 "
Bajki /Kraszewskiegi / ........................ 2 "
Dzieci kapitana Granda / Verre / .............  4 "
W pustyni i puszczy /Sienkiewicz / ..........  6 "
Z mego albumu / Gowalewicz / . , « ........... 3 »
Podróż bez pieniędzy /Umiński /  ............... 2 "
Pięćiotygodniowa podróż balonem nad

Afryką / Verny / . .  ..........  1 »
Bajki i powiastki / Jachowicz / ............. 6 "
Pamiątki Soplicy / Rzewucki / ...............  2 "
Jak kochać dzieci / Korczak / , .............  4 11
Ze świata / Sieroszewski / .................  2 "
Opisy i przygody z nodróży/Anczyc/........... 2 "
Młodzi żeglarze / May ne Resch / .............  3 и
Kółko pastuchów / Hetmanówna / .  ..........  3 »
Powrót posła / Niemcewicz 2 "
Adjutant naczelnego wodza

/Przyborowski / ...........  2 "
Niemczaki i bajki / Konopnicka / « ...........  6 "
Stokrotka Milunia / Domańska / ................... 8 »
Mój wuj i mój proboszcz  5 "
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Djabelski statek /Buraczewska / czytane Były 
Wędrowna wyspa / Umiński . . .
Królowa morza / Bukowiecka / .............  . .
Ojciec Mateus-z / P.W,/
W walce o wolność /  Wazów / . . . ...........
Dzielne dzieci . ........... ...................
Z pod ciemnej gwiazdy/Dygasiński / ...........
Brandenburg /  Stasiak / ................. , ,
Kłopoty Chińczyka w C h i m c h ..........
W wąwozach Samo sierry / Jezierski
Pisma Sienkiewicza...................... . . .
Samolotem na około świata /Atmiński/ . . . . .
Pamiętniki Paska . . . . .  ........... . . .. .
Ua srebrnym globie /  Żuławski / ...............
Lohengrün /  Zajączko/ ski / , ........... .. . ..
Ogniem i mieczem / Si enkie wic z / ...............
Zadora . . .  ...................................
Dziecię Symchy /  Brodowski /, . . . ...........
Atlantyda /  Benoit / . . . . . *  ......... . ..
Wicherek /G&walewicz / ......... . . . . . . .
Baśni dla starszych dz ieci/j.B»S./ . . . . . . .
Gawędy • dz iadunia _............. ............ .. .
Rybak .z Capri / Żbikowska / ..................
Złota przędza /  Domańska/ . ..................
Wędrowiec leśny /  Umiński / . ................
Tarzan król- zwierząt............. ..
Waterloo / Tetmajera/ . .................... .. .
Z rodzinnej zagrody / Wujenski / . ............
Czworo miłych przyjaciół /Ewald /  . ...........
Syn słońca / London /. ........................
Ostatni z Siekierzyńskich/Kraszewski/ .........
Po kraju / Umiński / . . . . , . . . .  ........
Brzydka............................... ..
Namioty wezyra / Przyborowie i / « .............
Przekora /Emma von Rhoden / . . , ,  ...........
0 szczęśliwym chłopcu / Bobińska / . .........
¥ 8 dni naokoło świata /St:Barszczewski/ , . .
Siostrzyczka /Agot Gjens Selmer/ .............
Ogniwa / Orzeszkowa/ ...............  . . . . .
Niewolnicy swobody /  Achad haam/ . . . . . . .
Noc wigilijna / Dickens / ,
Królewscy synowie /  Kraszewski / .............
W ojczyźnie Papuasów / Zb.Zaturski/ . . . . . .
Odrodzona /  Niewiadomska
Bohaterski Miś / Ostrowska .................
Na śmierć lub życie / Coper /  ...............
Krwawy chleb /  Umiński / ............. ". . ..
Podróże Gullivera / Jonatan Schwift / ......
Pszczółka moja i jej przygody / Bomzelo / . .
Poezje Bełzy , ...................... ..
Dzieła Hoffmanowej ...........  . . . . . . .
Tajemnice motyli/ St: Szuchowa /  ...........

6 ray 
6 "

2 "

8 "

5 "
.11 "

8 "
2 «
1 "

1 "

5 "
3 "
2 "
1 »
6 " 

10 » 
11 »

8 »
2 »
4 "
2 "
1 "

11 »

6 "
8 "
6 "
2 "
2 "
5 "

. 8 "
8 »
5 "

. 8 "
3 "
6 "

. 4 »
3 »
9 "
4 "
2 »
4 "
3 »
3 "
4 "
2 "
7 "
2. »
9 "
7 »
3 »
2 "

5 "
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Wśród lodów Grenlandji / Verre / czytane "były 8 razy
Młodość poety / Mossoczowa/ ...................... 4 "
Ostatnie dni pompeji............................ 3 "
W 80 dnia ch naokoło świata /  Verne / ...........  3 "
Przy kądzieli / Lubieńska / . . ...............  6 "
Bohater Cis / Rosinkiewicz / ..................  6 "
Człowiek niewidzialny / Weis / . . . . . . . .  , 5 "
Par grywał.........................................  6 "
Baj/ci G r i m m a ..................................... 9 "
Królewicz Kryształek / Sawicka / . . . . . . . .
Legendy żydowskie / Taute r / ...................... 11 "
Skórzana pończocha / Cooper / .  ................ 5 "
Ha tropie przyrody/  Włodzimierz Korsak / . . . . .  4 "
II Księga Dżungli /  Kipling / ...................... 4 "
Pan Wołodyjowski /  Sienkiewicz/...................12 "
Opowieść o Gdakaćzu, Gdakuli i
Gdakuleńce / Rogószówna/........................ .11 11
Ko we prawdy / Bruchnalska/..........   7 "
Trzy młyny /L,Bechsbein / ...................... 8 "
Szary wilk / Kr echowi eclci / . . .................... 5 "
Złota rybka / Lemański / ...................   7 "
Hrabia Monte Christo / Dumas 6 11
Wujaszek fizyk / Jamrogiewicz / .................  3 "
Historja dziadka do orzechów ..................   4 "
Kaukaz / Grabiński Mateusz / ........................3 "
Dziecię plantatora / Z. Tadorowski/.............  3 "
Ananke / Mieczysław Hertz / . .  ................. 4 "
Trupa Caraletti............................  3 "
CudoY/nie baśnie ................................. . 8 "
wśród swoich / Mar ja Werycho/ .  ................. 9 "
Cudowny granat / H: Segelówną/..................... 4 "
Wiktor ja /    6 "
W Kairo /  Hoffmann / . ..........................
Kie opuszczaj kraju rodźinnego/Hoffmann/ . . . .  1 "
Nemezis / T-r, Hoffmann/...............
Wuj i siostrzeniec / Hoffmann /  ................ 11 "
W pobliżu bieguna /  Hoffmann / . . . . . . . . . .  4 11
Ciężka próba / Hoffmann / ................... . .
Kochaj bliźniego swego / Hoffmann/ . . .......  11 "
niespodzianki życia / Domańska / ...............
Rozbicie / Tagore / ................... ..
Wieża ratunku / Kończyński/...................... 3 "
Szalony lotnik / Czyżowski / ...............  3 "
Trzej muszkieterzy/ A.Dumas/...................
Komrnicy / Orkan Władysław/ . . .  ...............  5: "
Gosta Berling / Selma Lagerloff , ................. >6 "
Serce / Amieis / ..................... ............ 4
Zevf krv/i / London / . ............................... 3 "
Zaczarowana wyępa ..........................   5 , "
Zwycięzca / J. Żuławski / . ............. .. . 3
3/n Krzysztof / R. Rolland / ................... . 0
Człowiek śmiechu / Wiktor Hugo / . . . . . . . . . , 6  "
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Mimoга / Kuczkowski /. . czytane były 3 razy
lia służbie / Kowerska / , ........... .. 4
Syn marnotramiV'Weysz'enhoff/..................  4
Sobol i Panna / Weyszenhoff / .................  4
Sprawa Dołęgi " ................. 2
Hrabia Gohenn " . ............... ..
Płomy, Dola, Serduszko Żmyewska................  6'
Starosta Warszawski / Kraszewski/ .............  2
Hrabina / Kraszewski / ....................... 1
Błękitny chłopiec / Barcley / ...............  . 7
Głos z oddali j / " /  *  .............
Jam /  / " / .................. 2>
Korne dj antka //Reymont / ........................ 4
Permenty / /  " 4 "
One / Zapolska / . .................... 2
We krwi / Zapolska / .........................
Omyłka ...................... . . . . . . . .  3
Wspomnienia niebieskiego mundurka. . . . . . .
Złoty włos / Miłaszewslca / ............. ..
Cmentarz i sad " / ...................  3
Zatrzymany zegar / Miłaszewska / ......... ... 4
Księżniczka Dagny/ " / , . . . . . . .  2
Królowa Margot / Dumas / ..................   4
Har ja Lira / Selma Lagerlof f / ................  4
Anetka i Sylwja / Rolland / ................. .. 4
Wrzód / Rodziewiczówna / .............  . . . . .  6
Devra j t i s/ " / ............. ..
Straszny dziadunio . . ................ 5
Macierz / Rodziewiczówna / .............  7
Jo an VIII.......................   7
Pożary i zgliszcza /  Rodziewiczówna. / .......  6
Błękitni /  " / ......... 6
Trędowata / Mniszek 6
kłody konfederat Barski / Przyborowski / . . 5
Dzikuska / Zarzycka ... 5
Kozacy / Tołstoj / .......................   2 2


