
Orlęta. Miesięcznik Polskiej Młodzieży Szkolnej

R. 2, nr 4, grudzień 1929, s. 30

Gimnazjum Męskie – Krotoszyn

Dnia  10.  XI.  1929  z  okazji  święta  niepodległości  Polski,  młodzież  tutejszego 
gimnazjum  odegrała  sztukę  teatralną  pani  Żukowskiej  pt.  “Orlęta”.  Treścią  sztuki  są 
bohaterskie  boje  Orląt  lwowskich  z  “Ukraińcami".  Młodociani  aktorzy  role  swe  oddali 
zupełnie dobrze. Wyróżniali się kol. kol. Konieczny, Mały i Wojtowicz. Całość wypadła bez 
zarzutu, za co należy złożyć podziękowanie p. prof. Dubasowi.

Do uświetnienia przedstawienia przyczyniła się niemała orkiestra, której  należy się 
podziękowanie, a przede wszystkim p. prof. Andersowi, jej opiekunowi.

Dnia  11.  XI.  b.  r.,  w  jedenastą  rocznicę  odzyskania  niepodległości  Polski,  w 
nabożnym skupieniu wysłuchaliśmy Mszy św., a następnie udaliśmy się do gimnazjum na 
akademię. Tutaj po wysłuchaniu pięknego referatu p. prof. Prajerowej,  po deklamacji kol. 
Ławickiego  i  kol.  Dulewicza,  po  kilku  występach  chóru  i  orkiestry;  rozeszliśmy  się, 
śpiewając na zakończenie hymn narodowy. Dnia 13. XI. b. r. sodalicją gimnazjalna urządziła 
akademię  ku  czci  św.  Stanisława  Kostki.  Ks.  prefekt  Krzymiński  wygłosił  b.  piękne 
przemówienie, zachęcając młodzież do pobożności i obrony wiary. Bo któż przeciwstawi się 
wrogom Kościoła, gdy starsi ustąpią? Kto będzie bronił wiary i ojczyzny? My ! Do nas więc 
młodych, zwrócił się w gorących słowach przewielebny ks. prefekt.    Na program akademii 
złożyły  się  występy  chóru,  orkiestry  oraz  b.  udane  deklamacje  kol.  Budzyńskiej  i  kol. 
Jandego. 

R. 2, nr 5, styczeń 1930, s. 20

Gimnazjum im. Ks. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie

Nie dawno została założona w naszym gimnazjum nowa organizacja uczniowska pod 
nazwą “Czytelnia Uczniów”. “czytelnia” ma na celu wychowywanie swych członków pod 
względem narodowym, społecznym,  etycznym i moralnym. W skład “Czytelni” wchodzą: 
“Samopomoc Koleżeńska”, “Uczniowski Klub Sportowy”, :Orkiestra Gimnazjalna”, “Kółko 
Historyczne”, “kółko matematyczno-przyrodnicze”, “Koło L.O.P.P.” i “Czytelnia:, od której 
przychodzi 30 czasopism. Dzienników nie ma wcale.

W  skład  zarządu  “Czytelni"  weszli koledzy:  W.  Walczak  (prezes),  T.  Piotr, 
(wiceprezes), I. Budzyńska, J. Lonicki, M. Marciniak, J. Jamry, J. Terlecki, Z. Mieślicki, M. 
Niedzielińska  i  O.  Kokociński.  Wybrano,  też  komisję  rewizyjną  i  sąd  honorowy.  Należy 
jeszcze  zaznaczyć,  że  Sodalicja  i  drużyna  harcerska  do  Czytelni  nie  należą,  ponieważ 
posiadają swoje osobne związki.

Dnia  15.XII.  1929  Sodalicja  urządziła  gwiazdkę,  na której  gość,  sodalis-akademik 
Włoch mówił o odporności młodego pokolenia, na wrogie nam hasła masonerii i komunizmu.

Dnia 21. XII. 1929 cale nsze gimnazjum obchodziło uroczystość gwiazdkową, która 
wypadła pięknie. Dobrze wypadły kolędy wykonane przez chór wraz z orkiestrą oraz szopka 
z marionetkami.

R. 2, nr 6, luty 1930, s. 30



Gimnazjum im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

W piątym  numerze  “Orląt"  zostały  zniekształcone  następujące  nazwiska  kol.:  M. 
Niezielińskiej, T. Pica , J. Sawickiego i Zb. Cieślickiego.

Dnia  20.XII.  ub.  r.  zawiązała  się  przy  “Czytelni"  “Sekcja  historyczna"  im.  J. 
Długosza.  Praca w sekcji  wre.  Dwa razy na miesiąc odbywają się zebrania z ciekawymi 
referatami  i  dyskusjami.  Sekcja  ma  w  projekcie  założenie  w  gimnazjum  muzeum 
numizmatycznego oraz zorganizowanie kilkunastu wycieczek historycznych.

Dnia  18.  I.  br.  uczniowie  naszego  gimnazjum  wystawili  w  Poznaniu  w  Teatrze 
Szkolnym “Orlęta” Żukowskiej.

Mamy też w gimnazjum jedną drużynę harcerską żeńską oraz dwie męskie. Dnia 19.I. 
br. drużyny nasze wystawiły ‘Szopkę harcerską”. Treść szopki, gra harcerzy , piękne efekty 
świetlne oraz oryginalny taniec gwiazd, oto wszystko, co złożyło się na bardzo udaną całość.

R. 2, nr 7, marzec 1930, s. 27

Gimnazjum im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Staraniem ,,Sekcji  historycznej"  10. II.  b. r.  odbyła się akademia z okazji 10-lecia 
odzyskania morza. Uroczystość zagaił p. prof. Dubas. Na dalszy program złożyły się utwory 
muzyczne  wykonane  przez  orkiestrę  gimnazjalną,  deklamacja  kol.  Szałaty,  zbiorowa 
deklamacja członków ,,Sekcji" oraz referat prezesa, kol. T. Rady, który przedstawił wiekową 
walkę  o Pomorze,  przypomniał  czym jest  dla  nas  odzyskanie  morza  i  do czego ono nas 
zobowiązuje.  Przed  odśpiewaniem Roty  kol.  Rada  dał  inicjatywę  założenia  ,,Koła  Floty 
Narodowej", którego ulotki propagandowe obficie rozdawano dnia tego w gimnazjum.

Całość  pozostawiła  b.  miłe  wrażenie,  które  należy zawdzięczać intensywnej  pracy 
członków ,,Sekcji historycznej".

JE-TE.

R. 2, nr 7, marzec 1930, s. 28

Z IV drużyny harcerskiej im. Emilii Plater w Krotoszynie.

W roku harcerskim 1928/29 drużyna składała się z 23 druhen, które podzielone na 
trzy zastępy, przygotowywały, się na stopień III i  II.  W bieżącym roku drużyna ilościowo 
zmniejszyła się. Są dwa zastępy, liczące razem 18 druhen.

Pracą w drużynie kieruje “Rada drużyny".  Zbiórki zastępów odbywają się co dwa 
tygodnie, a zbiórki drużyny raz na miesiąc.

Oprócz zbiórek, drużyna urządza wycieczki w okolicę Krotoszyna. Podczas wakacji 3 
druhny brały udział w kursie dla zastępowych, nad morzem w Orłowie, pozostałe zaprawiały 
się w pracy harcerskiej na koloniach letnich w Sośniczynie, pow. Pleszew.

Praca w drużynie rozwija się pomyślnie.
St. Boszulakówna przyboczna.

R. 2, nr 7, marzec 1930, s. 28-29

Sport. Gimnazjum im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Dzięki  energicznej  działalności  prezesa  kol.  J.  Ferleckiego  oraz  dzięki  pomocy 
finansowej “Koła Rodzicielskiego”, “Uczniowski Klub Sportowy” organizuje sekcje hockeya 



na trawie.
Poza tym odbywają się systematycznie treningi sekcji piłki koszykowej i siatkowej 

oraz zaprawa zimowa sekcji lekkoatletycznej.

R. 2, nr 8, kwiecień 1930, s. 28-29

Gimnazjum im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Praca  w  naszych  organizacjach  wre.  Intensywnie  pracują:  Sodalicja,  “Sekcja 
historyczna", “Uczniowski Klub Sportowy" oraz drużyny harcerskie, które rozpoczęły wiosnę 
na swój sposób. Drużyna żeńska od podchodów (połączonych z darciem sukien i pończoch), 
a  męska  od  zmiany  kierownictwa  i  od  pomalowania  harcówki.  Drużynowym obydwóch 
drużyn męskich został dh. Winiarski, a przybocznym druhowie Terlecki i Dynkowski.

Niedawno powstała u nas “Sekcja abstynencka" oraz Koło “Kom. Floty Narodowej". 
Zarząd  Koła  jest  następujący:  kol.  kol.  Swiderski  –  prezes,  Rada  w.-prezes,  dalej 
Hempowicz, Cieślawski,  Kokociński  i Urbaniak.

Dnia 24.III. br. powstała “Sekcja krajoznawcza" z następującym zarządem: kol. kol. 
Cz. Chmielewski – prezes, Turkówna, Cieślawski, Sternalski.

Tadusz Rada. 

R. 2, nr 8, kwiecień 1930, s. 29

Miejskie gimnazjum koedukacyjne w Koźminie.

Dnia 22.I. br., z okazji rocznicy powstania styczniowego, nastąpiło otwarcie Świetlicy 
“Bratniej Pomocy", której członkowie korzystają z różnych gier oraz radia.

Drużyna  harcerska  im.  J.  Sobieskiego  urządziła  dnia  9.III.1930  r.  przedstawienie 
arcywesołych  komedii:  ,,Consilium Facultatis"  oraz  “Poseł  czy  kominiarz”;  aktorzy  grali 
dobrze. Na wyróżnienie zasługują kol. kol. J. Kolbuszówna, H. Nowakowska, H. Szeib, M. 
Kubiak i T. Krzyżynski. Reżyserce p. prof. Gerwelowej należą się słuszne słowa podzięki i 
uznania.
Wiktor Hempowicz.

R. 2, nr 8, kwiecień 1930, s. 29

Miejska koedukacyjna szkoła wydziałowa w Krotoszynie.

Bardzo  wielką  poczytnością  i  sympatią  cieszą  się  “Orlęta” na  terenie  Szkoły 
Wydziałowej.  Udałem  się  więc  do  Hufcowej  Krotoszyna,  druhny  Uroczkowskiej,  by 
dowiedzieć się coś niecoś o harcerkach z “Wydziałówki", w której istnieją aż dwie drużyny: I 
E. Szczanieckiej i II U. Kochanowskiej. Obydwie drużyny skupiają w sobie około 50 druhen. 
O “harcerskości" szkoły świadczy fakt, że kilkanaście pań z grona prof. należy do Z.H.P.

Tego lata projektuję drużyny dwa obozy: w Brześciu n. B. i w Sośniczynie. W Szkole 
Wydziałowej istnieje żeński oddział P. W., o którym wiadomo, że prezentuje się doskonale.
Tadeusz Rada.

R. 2, nr 10, czerwiec 1930, s. 27

Gimnazjum im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.



W naszym mieście istnieją trzy szkoły średnie: koedukacyjne gimnazjum klasyczne i 
matematyczno  -  przyrodnicze,  męskie  seminarium  nauczycielskie  i  koedukacyjna  szkoła 
wydziałowa.

Dnia 6.  IV.  urządziliśmy doroczny wieczór muzyki i pieśni. Całość wypadła bardzo 
udatnie. Na sali panował taki “ścisk", że niektóre z koleżanek 
chciały zemdleć, ale jakoś w ostatniej chwili odmyślały się, nie chcąc tracić wrażeń ż naszego 
“wieczoru" (co potrafi muzyka !).

Trzeci  Maj  obchodziliśmy,  uroczyście;  “Czytelnia  uczniów"  urządziła  poranek,  na 
którym kol. Budzyńska wygłosiła przemówienie; “O idei konstytucji 3-go Maja". Uznanie 
należy wyrazić kol. kol. Jamremu i Herdachowi; kol. Jamry deklamował “Wróżby wiosenne" 
z “Pana Tadeusza",  a kol.  Herdach dorobił  do tej  deklamacji śliczną ilustrację muzyczną. 
Dobra też była deklamacja kol. Niezielińskiej. 

Dzień 18 maja stał pod znakiem wycieczek. “Uczniowski Klub Sportowy" pojechał na 
rowerach  do  Kalisza  (podobno  wszyscy  wrócili  cało).  “Sekcja  historyczna"  udała  się  na 
majówkę do “Raju" (niektóre z “sekciarek" mają zmartwienie, bo kukułki stanowczo za wiele 
kukały). Sodalicja młodsza była w Kuklinowie, gdzie nasi, najmniejsi (kierownik ma 172 cm) 
naprawiali się w ... jedzeniu. – Ach ! Zapomniałem jeszcze dodać, że dnia poprzedniego, nim 
włosów niego,  “Kółko krajoznawcze”  przeprowadziło  badania  nad zabarwieniem włosów 
okolicznej ludności.
Tadeusz. Rada.

R. 3, nr 1, wrzesień 1930, s. 24

Czternastka krotoszyńska.

W tym toku 14 drużyna harcerska im. Stefana Żółkiewskiego wyjechała na obóz pod 
Kosów na kresy wschodnie. Pogoda nie dopisywała niestety. Mimo to wspomnienia z obozu 
bardzo  miłe.  Szczególnie  na  długo  zostanie  nam  w  pamięci  wycieczka  na  Czarnohorę 
trwająca  6  dni.  Obóz  nasz  odwiedził  P.  Ferdynand  Ossendowski  zostawiając  nam milka 
miłych słów w pamiętniku drużyny.
P.Z.

R. 3, nr 1, wrzesień 1930, s. 25

Gimnazjum im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Niedługo przed zakończeniem roku szkolnego odbyło się u nas święto sportowe. Oto 
wyniki: skok wzwyż, kol. Chmielewski 1,65 (rekord Krotoszyna); skok wdał, kol. Marciniak 
6,02 m; skok o tyczce kol. Ressel 2,55 m; bieg 60 m kol. Chmielewski 8,2 sek.; sztafeta 4 x 
60 m, zwyciężył zespół klasy VII b.;  pchnięcie kulą kol.  Czochralski 10,30 m; Poza tym 
odbyły się zawady w palanta, klasy czwarte contra klasy II + III 3:0 dla klas IV-tych, w 
szczypiorniaka kl. VI a + b contra Va dla klas VI-tych 3:1, oraz w piłkę koszykową kl. VII 24 
b contra VI a a+b, 8:8.

Istnieje u nas Kasa Oszczędności. 1 września 1929 było w kasie 1252,37 zł. i marca 
1930 2200 zł. W dniu oszczędności złożono 252,86 zł. Oszczędzamy więc dość dużo.
T. Rada.

R. 3, nr 1, wrzesień 1930, s. 25

Miejskie gimnazjum koedukacyjne w Krotoszynie.



Dnia 26 czerwca r. b. odbyło się staraniem niestrudzonej p. profesorki Gerwelowej, 
przedstawienie klasycznego dramatu Jana Kochanowskiego pt. “Odprawa posłów greckich". 
Odznaczyli  się kol. kol. Kolbuszówna, Sobańska, Grzesiński i Majcherkicwicz. Dekoracje 
wykonał kol. Bąk. Stroje dla rycerzy kol. kol. Kowalski i Szeib Erwin. Gimnazjum nasze zo-
stało zlikwidowane z powodu małej ilości uczniów i uczennic. Mam jednak nadzieję, że w 
dalszym  ciągu  będziemy  się  porozumiewać  i  rozumieć  na  łamach  naszych  kochanych 
,,Orląt".
Henryk Szeib

R. 3, nr 1, wrzesień 1930, s. 25-26

Koedukacyjna szkoła wydziałowa w Krotoszynie.

Nasza  szkoła  skupia  dwie  poważne  organizacje:  Harcerstwo  i  Przysposobienie 
Wojskowe. Kobiet, które rozwijają się nader pomyślnie, sądząc z tego, że tylko kilkanaście 
koleżanek i kolegów nie należy do nich. Szczególnie zaznaczyć należy, że Przysposobienie 
Wojskowe  Kobiet,  inaczej  PWK,  pod  kierownictwem  nauczycielki  p.  Wł.  Wcissówny 
zorganizowało się nadzwyczaj prędko i obecnie liczy już 30 członkiń, które zaprawiają się w 
strzelaniu,  siatkówce  itd.  Harcerstwo  składa  się  obecnie  z  dwu  drużyn  żeńskich  pod 
kierownictwem hufcowej Stefanii Mroczkowskiej i drużyny męskiej, której opiekunem jest p. 
Poprawa.

Dnia 2. VI. staraniem grona nauczycielskiego urządziła szkoła wieczornicę na której 
program składały się następujące obrazy: “Głos matki" “Raport (Żypowskiego)" “Balladyna" 
(fragment) “Balet dziecięcy". Przedstawienie było dobrze wykonane. “Balet dziecięcy” podo-
bał się najwięcej. Bardzo dodatnie wrażenie sprawiały piękne stroje “kwiatów" i “owadów" 
wykonane przez pp. nauczycielki. Śpiewy młodych aktorów podobały się również ogólnie. 
Tylko gdzieniegdzie mówiono, że “Balladyna" nie ma początku ani końca, co wprawdzie nie 
powinno dziwić, bo był to tylko fragment czyli wyjątek z całej tragedii, przedstawiony w 
dwóch odsłonach.  Publiczność spędziła przyjemnie wieczór,  tylko szkoda,  że nie było jej 
więcej – może było za mało reklamy, a może dlatego, że był to czas wielu imprez, w naszym 
mieście. Pieniądze przeznaczono na książki dla niezamożnej młodzieży.

Dnia 20. VI. odbyła się w naszej szkole zbiorowa uroczystość. Obchodziliśmy 44O-tą 
rocznicę  urodzin  Jana  Kochanowskiego.  Śpiewy  i  deklamacje  wypadały  doskonale. 
Publiczność  (którą  zaproszono)  oklaskiwała  z  zapałem  deklamację  koleżanki  Suleckiej. 
Później odbyło się pożegnanie absolwentek i absolwentów klasy VI-ej. Po uroczystościach 
odbyły się zawody w siatkówkę na dziedzińcu szkolnym.

Dnia 26. VI. odbyły się zawody PWK na stadionie przy dworcu, w których brał udział 
hufiec z  gimnazjum, hufiec pozaszkolny i  hufiec z  naszej  szkoły.  Wynikiem zawodów w 
siatkówkę był złoty medal, który otrzymała nasza szkoła. 
Zofia Żakówna.
R. 3, nr 2, październik 1930, s. 27-28

III krotoszyńska drużyna harcerska im. A. Małkowskiego.

W tym roku drużyna nasza urządziła obóz wędrowny w Tatrach i Pieninach. 
Prowadziliśmy życie “leśnych ludzi" a zarazem taterników, wśród szczytów i turni, 

romantycznych dolin, przecudnych stawów, świerkowych lasów i regli.
Z  Zakopanego  drogą  pod  Reglami  dostaliśmy  się  do  najpiękniejszej  doliny 

Kościeliskiej, gdzie oglądnęliśmy legendarnego “śpiącego rycerza". Tomanowym potokiem 



doszliśmy  do  Hali  Tomanowa  Wyżnia.  Tutaj  przyjemnie  “bajdurzy"  nam  stary  baca. 
Zdobywamy pierwszy szczyt  Rzędy i  Czerwonymi Wierchami,  będącymi  granicą  między 
Polską  a  Czechosłowacją  przedostajemy  się  Doliną  Kondratową  do  Zakopanego.  Druga 
wycieczka była o wiele trudniejsza, ale za to efektowniejsza. Przez Kuźnice podążamy halami 
do  Hali  Gąsienicowej,  wchodzimy  w  coraz  to  dzikszą  część  Tatr,  w  Dolinę  Stawów 
Gąsienicowych.  Niebawem zdobywamy słynny “Zawrat",  skąd  roztacza  się  na  wszystkie 
strony cudny widok: dokoła nas dzikie turnie, przykryte gdzieniegdzie wiecznym śniegiem. 
Doliną Pięciu Stawów dochodzimy do Morskiego Oka. Stąd Rybim potokiem i Doliną Białej 
Wody (leżącej  już  w Czechosłowacji),  dalej  Świstową podchodzimy pod Grzebień,  który 
zdobyliśmy  dość  trudnymi  serpentynami.  Dochodzimy  do  miasteczka  Szmeks,  raczej 
uzdrowiska, mającego prześliczne położenie. Przed nami w dolinie Poprad, miasteczko nieco 
większe.

Ze Szmeksu, kolejką linową cała “wiara" dojeżdża do luksusowego “Sport Hotelu", 
bardzo drogiego (kolacyjka turystyczna dla 10-ciu 150 koron czeskich). Dlatego też uciekamy 
stąd, by jak najprędzej wrócić do Polski. Zwiedziliśmy po drodze “Studeniowsky Vodopady" 
i dość ciężką a niebezpieczną ścieżką doszliśmy do Jaworzyny Spiskiej.

Aby wykazać łączność pochodzenia naszego języka z czeskim, przytoczę kilka zdań, 
jakie  spotkałem w pewnym domu:  Prevez,  prevez,  prevoźniku mam za  wodu frajerecku. 
Podźże, dzievca, podźże zamną nebude ti krivda źiadna. Z Jaworzyny pędzimy do Roztoki. 
Teraz mamy drogę bitą do samej Bukowiny, wsi najpiękniejszej u stóp Tatr. Wkraczamy w 
teren Spisza, spotykamy dużo naleciałości węgierskich, jak również dużo zabytków czysto 
słowiańskich.  W  Łapszach  Wyżnich  spotykamy  napisy  w  języku  staro-słowiańskim  np. 
Simon pomaha Jezisowi niesł kriż. Veronika podava Jezisowi rućnik kubieranin tvari jeho. 
Jezis po tretikrat pada pod krizom.

Dochodzimy do Pienin, zwiedzamy ruiny starych zamków w Niedzicy Czorsztynie, 
dalej słynny Czerwony Klasztor (niestety po czeskiej stronie), podziwiamy przełom Dunajca, 
mijamy “Zbójecki skok" gdzie Janosik miał przeskoczyć Dunajec. Doszliśmy w ten sposób 
do Szczawnicy, a po odpoczynku do Rytra, gdzie zakończyliśmy wycieczkę pieszą. Ogółem 
zrobiliśmy w ciągu 14 dni przeszło 300 kilometrów, obładowani wrażeniami jak również i 
zasobem wiedzy krajoznawczej, wesoło wróciliśmy do domów.
Winiarski Czesław, drużynowy.

R. 3, nr 1, wrzesień 1930, s. 29

Gimnazjum im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Dnia  25  VI  br.  odbyły  się  w  naszym  gimnazjum  zawody  Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet. Pierwsze miejsce w trójboju zajął zespół naszego gimnazjum w składzie 
koleżanek:  Wanda Chudzińska,  Furmankówna i  Błażejczykówna.  Nadto  pierwsze  miejsce 
indywidualne zajęła koleżanka Wanda Chudzińska.

R. 3, nr 2, październik 1930, s. 21

Gimnazjum im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Działająca  na  terenie  tutejszego  zakładu  Sodalicja  Mariańska  przyczynia  się 
działalnością swoją w b. poważnej mierze do religijno-moralnego wychowania młodzieży. 
Rozróżniamy w naszym gimnazjum trzy Sodalicje:  Sodalicja uczennic, Sodalicje  uczniów 
starszych i Sodalicje uczniów młodszych. Sodalicja uczennic liczy około 20 członkiń, zebrań 
miesięcznych odbyto 9 (jeden miesiąc  za  szybko przeszedł...).  Przy Sodalicji  tej  są  dwie 



sekcje:  eucharystyczna  i  misyjna.  Sodalicja  uczniów starszych  liczy  około  50  członków; 
zebrań miesięcznych w ubiegłym roku szkolnym. odbyło się  10.  Istniejąca przy Sodalicji 
sekcja eucharystyczna odbyła 8 zebrań,  sekcja misyjna 7.  Wybrany na nowy rok szkolny 
zarząd przedstawia się następująco: sod. Złotowicz – prezes, kand. Hempowicz i J. Pukacki – 
asystenci,  kand.  J.  Siwik  –  sekr.,  sod.  Panek  –  skarb,  i  asp.  Fr.  Pukacki  –  bibliotekarz. 
Sodalicja Uczniów młodszych, licząca około 40 członków, posiada 3 sekcje: do sekcji “św. 
St. Kostki" należą członkowie z klasy I-ej, członkowie z kl. VI-ej do sekcji “Czcicieli NMP", 
a członkowie z kl. III-ej do sekcji “Eucharystycznej".

Założono niedawno w naszym gimnazjum “Koło Krajoznawcze" postawiło sobie za 
cel swej pracy szerzyć wśród młodzieży zamiłowanie do krajoznawstwa, wdrażać młodzież 
do  samodzielnej  pracy  umysłowej  w  dziedzinie  krajoznawstwa,  poznać  swoją  ziemię 
ojczystą, zwyczaje i obyczaje ludu. W kole krajoznawczym skupia się 40 członków, z których 
większa część jest członkami czynnymi. Zebrań odbyło się 5, poza tym wycieczki jedna w 
okolicę Krotoszyna, druga do Gołuchowa. W skład nowo wybranego zarządu wchodzą: kol. 
kol.  J.  Pukacki  –  prezes,  Cz.  Chmielewski,  Sternalski  i  Winiarski.  W najbliższym czasie 
projektuje Koło wycieczkę do Antonina albo do Kórnika. Niedawno zawiązała się przy Kole 
sekcja fotograficzna. Znalazło się kilkunastu amatorów fotografii, ale co najgorsze (a zarazem 
i  najważniejsze)  nie  znalazły  się  jeszcze  pieniądze  na  aparat  fotograficzny.  (Cóż  robić... 
“forsy" brak).

Rok szkolny 1929/30 jest  dla harcerskich drużyn gimnazjalnych rokiem wytężonej 
pracy nad ogólnym podniesieniem stanu drużyny. Pracę starano się prowadzić we wszystkich 
możliwie  kierunkach,  aby  rozwijać  i  budować  wszechstronnie  charaktery  na  mocnych 
podstawach  szlachetnego  współzawodnictwa.  W ciągu  roku  przeprowadzono  89  zbiórek 
zastępów,  23  drużyny,  nie  licząc  treningów,  gier  sportowych,  oraz  terenowych.  W  II. 
Narodowym Zlocie ZHP w Poznaniu bierze udział 9 harcerzy. Ogniska urządzane nad Wartą i 
gawędy  gen.  Hallera  utkwiły  uczestnikom  głęboko  w  pamięci.  Na  szczególną  uwagę  i 
podkreślenie  zasługują  imprezy  letnie.  Dzięki  materialnemu  poparciu  przez  Komitet 
Rodzicielski  pojechało  12  harcerzy  w  dniu  i  lipca  na  obóz  wędrowny w Góry (Tatry  – 
Podgórze – Pieniny). Obóz miał trwać cały miesiąc, ale z braku środków materialnych (znów 
“forsa") musiano powrócić już po 2 tygodniach. Poza tym około 20 harcerzy brało udział w 
kolonii w majątku pp. hrabiostwa Czarnieckich w Gogolewie.
Edmund Hempowicz.

R. 3, nr 2, październik 1930, s. 32

Koedukacyjna szkoła wydziałowa w Krotoszynie.

Nic  się  w  szkole  nie  zmieniła,  jedynie  grono  uczenie,  dużo  bowiem  odeszło, 
pozostawiając  wspomnienia,  a  także  wiele  przybyło.  Na  tym  nie  straciło  harcerstwo,  ni 
przysposobienie  wojskowe  kobiet,  inaczej  PWK,  które  rozwija  się  pomyślnie,  za  sprawą 
komendantki p. Weissówny. Przysposobienie liczy obecnie około 30 członkiń. Hufiec został 
podzielony na trzy drużyny. Drużynowymi zostały mianowane dnia 8. IX. Cz. Mielochówna, 
na drużynową, pierwszej drużyny, kol. P. Lizakówna na drużynową drugiej drużyny i kol. M. 
Nowakowska na drużynową trzeciej drużyny. Szefem hufca została kol. M. Sobkowiakówna, 
która brała udział w obozach letnich PWK w Garczynie, pod Kościerzyną.

Dnia 8. IX. zostały rozdane dyplomy z ostatnich zawodów sportowych, które odbyły 
się 26.  VI.  na stadionie przy dworcu. W zawodach brały udział:  trzy hufce: gimnazjalny, 
pozaszkolny  i  hufiec  szkoły  wydziałowej.  Wyniki  były  doskonałe.  W strzelaniu  z  łuku, 
pierwszą  nagrodę.  otrzymała  Maria  Nowakowska,  drugą  nagrodę  Maria  Mohówna.  W 
siatkówce nasza szkoła, otrzymała złoty medal. Nagrody w trójboju zyskała kol. Chudzińska, 



Lizakówna, Mielochówna, Błażejczykówna, Nowicka itd. “Krotoszynianka".

R. 3, nr 3, listopad 1931, s. 31-32

Gimnazjum w Krotoszynie

Klub  sportowy  przy  gimnazjum  w  Krotoszynie  jakkolwiek  nie  odbył  żadnego 
spotkania w tym sezonie, ma poza sobą kilka dobrych wyczynów tegorocznych.

I tak na turniejach sekcji lekkoatletycznej osiągnięto dobre wyniki w biegu na 100 
metrów – 11, 8 sek., w skoku w dal – 5,98 m, w wzwyż 1,52 m.

Sekcja  pływacka  pod  koniec  sezonu  urządziła  wewnętrzne  zawody  w  pływalni 
miejskiej z następującymi wynikami: 5 metrów styl klasyczny – H. Dardas 45,2 sek., 50 m na 
wznak – J. Kościelniak 48,8; 100 m styl dowolny – H. Dardas, 1.44,6 sek., sztafeta 3 X 50 m, 
zmiennym UKSI 2.12,2 sek. (Kościelniak, Jakubek, H. Dardas) przed UKSII zmiennym, a 
wiele  obiecującym  faktem  jest  to,  że  do  zawodów  stanęło  wiele  młodego  narybku 
pływackiego  UKS’s,  sekcja  hockeyowa,  jakkolwiek  nie  należy  do  PZHT  i  sekcja  gier 
sportowych trenują pilnie. Sekcja tenisowa, kopciuszek naszych sekcji, ma wielkie nadzieje 
zdobycia  nowego  ziemnego  kortu  już  wczesną  wiosną.  Poza  tym  organizuje  się  sekcja 
strzelecka,  która ma możność wielkiego rozwoju,  bowiem gimnazjum nasze posiada dwu 
stanowiskową strzelnicę małokalibrową na 50 metrów.
Z.T.

R. 3, nr 3, listopad 1931, s. 34-35

Gimnazjum w Krotoszynie

Dnia  4  X  br.  Obchodzono  w  naszym  gimnazjum  25-lecie  wywalczenia  szkoły 
polskiej. Uroczystość zagaił p. prof. Dubas, przedstawiając nam jak korzystniejsze jest nasze 
położenie  od  tych,  których  karano  za  używanie  języka  polskiego.  Na  dalszym  program 
złożyły się wiązanka melodii polskich, wykonana przez orkiestrę gimnazjalną, bardzo udana 
deklamacja pt. “ O Wrześni” kol. Bartkowiakównej oraz przemówienie p. prof. Duczmala, 
zaznajamiające nas z przebiegiem walki o szkołę polską.

W dniu 14 X. br. Urządzili członkowie Koła krajoznawczego jednodniową wycieczkę 
do Kórnika. Zwiedzili tam kościół i zamek, zbudowany przez Górków. Wszystko cokolwiek 
się nadawało, fotografowano, nawet ratusz kórnicki (były aż trzy aparaty).

W  połowie  października  staraniem  miejscowego  LOPP  urządzono  w  naszym 
gimnazjum pięciogodzinny kurs przeciwgazowy.
Edmund Hempowicz
R. 3, nr 4, grudzień 1930, s. 30-31

Szkoła Wydziałowa w Krotoszynie.

“Orlęta" czytamy bardzo chętnie. W pierwszych dwu miesiącach, to jest we wrześniu i 
październiku, już dużo koleżanek zainteresowało się niemi bliżej Jednakże miesiąc listopad 
wykazał dopiero rezultat pracy niektórych koleżanek nad rozszerzeniem “Orląt" i ich idei jak 
koleżanki  Suleckiej,  Żakówny,  Fibakówny,  Mielochównej,  oraz  kolegi  Kuderskiego.  W 
miesiącu  tym około  25  lub  30  uczenie  i  uczniów więcej,  zaabonowało  “Orlęta".  Mamy 
nadzieję, że z każdym miesiącem liczba abonentów wzrośnie.
M. Cz.



R. 3, nr 4, grudzień 1930, s. 31

Gimnazjum im. Kołłątaja w Krotoszynie.

Przy  końcu  października  odbyło  się  doroczne  walne  zebranie  “Czytelni”.  Po 
ustąpieniu starego zarządu, Wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli kol. kol.: T. Rada 
(prezes),  Marciniak  (wicepr.),  J.  Siwik,  Sternalski,  Mały,  Kaczyński,  Cieślakówna, 
Sujakówna,  Bartkowiakówna  i  Jakubek.  Pracę  w  “Czytelni"  rozpoczęto  od  zbierania 
podwyższonych  składek  (“Urząd  skarbowy" przygotował  na  te  cele  specjalne  sakiewki). 
Podobnie, jak zeszłego, tak i w tym roku “Czytelnia" jest otwarta dwa razy w tygodniu. Poza 
innymi projektami ma “Czytelnia" zakupić radioodbiornik. 

Dnia 13. II. b. r. urządziła Sodalicja tradycyjny wieczorek ku czci św. St. Kostki. Po 
przemówieniu  X.  prof.  Wroniewicza,  na  dalszy  program  złożyły  się  występy  orkiestry 
gimnazjalnej, chóru męskiego, oraz piękna solowa deklamacja: kol. Kryślakównej pt. “Na 
Anioł Pański", połączona z deklamacją chórową. Na zakończenie odśpiewano “My chcemy 
Boga” i wśród podniosłego nastroju publiczność opuściła aulę gimnazjalną. 

Praca  w  “Sekcji  historycznej"  postępuje.  Wyrazem  tego  jest  urządzenie  jej
staraniem  wieczornicy  ku  czci  “Orląt  lwowskich"  dnia  15.  XI.  br.  Uroczystość
zagaił p. prof. Dubas. W swym pięknym referacie w zajmujący sposób przedstawił kol. Rada 
T.  bohaterskie  walki  “Orląt  lwowskich"  o  swój  gród,  który  nie  utracił  nadziei  w  lepszą 
przyszłość Polski, ale z wiarą w zwycięstwo szli z większym częstokroć od siebie karabinem 
tam, gdzie ich obowiązek wzywał. "W programie były także utwory muzyczne, wykonane 
przez orkiestrę gimnazjalną, przepiękna deklamacja kol. Budzyńskiej przy akompaniamencie 
fortepianu (kol.  Herdach – Chopin gimnazjalny),  w końcu żywy obraz z kol.  Buczyńską, 
udatną deklamacją kol. J. Pukackiego, piękną dekoracją, wykonaną przez kol. Nowakowską, 
oraz  efektami  świetlnymi,  opracowanymi  przez  kol.  koi.  Małego  i  Terleckiego.  Na 
zakończenie odśpiewano wspólnie “Jeszcze Polska nie zginęła". Całość pozostawiła b. miłe 
wrażenie wśród licznie zgromadzonej publiczności, co należy zawdzięczać pracy członków 
“Sekcji historycznej", a przede wszystkim kol. Radzie. De Zet.

R. 3, nr 5, styczeń 1931, s. 36

Gimnazjum im. Ks. Kołłątaja w Krotoszynie.

Nowo wybrany zarząd “Czytelni" wykazuje wielką żywotność. Dnia 9. XII. 1930 r. 
odbył  się  staraniem  “Czytelni"  obchód  z  okazji  stulecia  powstania  listopadowego.  Po 
zagajeniu uroczystości przez p. prof. Dubasa, kol. Lesiński wygłosił okolicznościowy referat. 
Na  dalszy  program  złożyły  się  śpiewy  kol.  kol.  Małego  i  Wojtowicza,  przyjęta  burzą 
oklasków deklamacja  kol.  Bartkowiakównej  z  świetnym akompaniamentem fortepianu,  b. 
silnie zadeklamowany wiersz kol. J. Pukackiego oraz utwory muzyczne.
Przy sekcji historycznej utworzono z początkiem grudnia tzw. “Referat pomorski". Zadaniem 
członków  Referatu  pomorskiego  jest  zaznajomienie  się  specjalne  z  polskim  morzem  i 
Pomorzem. Na pierwszym zebraniu wybrano kierownikiem kol. Złotowicza.

Drugim  dowodem  rozwoju  sekcji  historycznej  jest  zorganizowanie  przy  sekcji 
historycznej  grupy “Orląt".  “Orlęta"  odbywają  co  pewien czas  zebrania  z  pogadankami i 
śpiewami i  kształcą się  pod wytrawnym okiem kol.  Rady na przyszłych członków sekcji 
historycznej i przyszłych pracowników na terenie gimnazjum.

Dnia  8.  XII.  1930  r.  obchodziła  Solidacja  gimnazjalna  wielkie  święto.
Mianowicie w dniu tym 6 kandydatek i 13 kandydatów stało się rycerzami Marii.

Po uroczystym zebraniu odbyła się wspólna fotografia.



Idee abstynenckie znajdują poparcie wśród młodzieży gimnazjalnej.  Wyrazem tego 
jest  istnienie “kółka abstynenckiego",  które w dniu 13.  XI.  1930 r.  urządziło wieczornicę 
abstynencką.  Słowo"  wstępne  przypadło  w udziale  kol.  Otomańskiemu prezesowi;  (mógł 
trochę głośniej mówić, a publiczność stojąca zachowywałaby się mniej głośno) W dalszym 
ciągu p. prof. Duczmal wygłosił referat na temat zwalczania alkoholizmu z współudziałem 
młodzieży. Program uzupełniały: gra fortepianowa, p. prof. Reissingowej, śpiewy chóralne, 
piękne deklamacje kol. kol. Sójakównej i Bartkowiakównej i kol. Jandy.

Oprócz tego kilkunastu  członków kółka złożyło  przyrzeczenie wstrzymania  się  od 
napojów alkoholowych. Według pogłosek wieczorek upłynął na “sucho".
Star.

R. 3, nr 6, luty 1931, s. 31

Gimnazjum im. Kołłątaja w Krotoszynie.

Dnia 19 XII ub. R. urządziła sodalicja w swoim gronie tradycyjną gwiazdkę. Po części 
urzędowej, na którą skradało się przemówienie ks. prof., oraz łamanie się opłatkiem, nastąpiła 
część  wesoła,  w  której  zabawiano  się  w różne  gry,  śpiewano  kolędy,  przybył  także 
“wykładowca z zagranicy", no wśród ogólnej radości weszło czterech gwiazdorów, niosąc na 
plecach pełen wór podarków. Nie zapomnieli też pp. prof., przynosząc im księże kołnierzyki, 
raz wody na zarost. Mile spędzony wieczór zakończono odśpiewaniem hymnu sodalicyjnego. 
Szczególne uznanie należy się członkom kl. VIII a i VII a za jadanie pierników, a kl. III a za 
robienie hałasu. 

W  następnym  dniu  urządzono  także  ogólne  łamanie  się  opłatkiem,  dla  całego 
gimnazjum, gdzie już nic nie jedzono, ale za to, dużo śpiewano.

R. 3, nr 7, marzec 1931, s. 34-35

Gimnazjum w Krotoszynie.

Z okazji rocznicy powstania styczniowego urządziło “Koło Krajoznawcze" obchód w 
dniu 30. I. br. Uroczystość rozpoczął opiekun Koła p. prof. Reising. Po czym prezes Koła, 
kol.  Pukacki  Józef  wygłosił  referat,  zaznajamiający  słuchaczy  z  przebiegiem  powstania 
styczniowego.  Na  dalszy  program  składały  się  deklamacje  kol.  Kryślakównej  i  kol. 
Musielińskiego.  Do  uświetnienia  uroczystości  przyczyniały  się  występy  orkiestry 
gimnazjalnej pod batutą kol. Łusińskiego.

Z  początkiem  lutego  gimnazjum  nasze  przyjmowało  po  półrocznym  oczekiwaniu 
nowego dyrektora p. Hasińskiego. Czcigodnego p. dyrektora witał w imieniu całego zakładu 
dotychczasowy kierownik p. prof. Dubas, w imieniu Grona Profesorów p. prof. Kołodziej, w 
imieniu  uczenie  i  uczniów  (“poczynając  od  pierwszoklasistów  a  kończąc  na  ósmakach, 
myślących  o  maturze")  kol.  T.  Rada.  Za  życzliwe  przywitanie  dziękował  w  swym 
przemówieniu  p.  dyrektor.  Programu przyjęcia  dopełniały  utwory muzyczne.  Szczególnie 
podniosłością. chwili przejął się kol. “Kapelmistrz".

W połowie stycznia b.r. urządzono u nas wieczorek taneczny. Należy podkreślić, że 
inicjatywa i organizacja wyszły od Kółka abstynenckiego i muzycznego. Uznanie należy się 
kol.  kol. Herdachowi,  Łysińskiemu, Junikowi i  Cieślawskiemu, którzy przez cały wieczór 
bezinteresownie grali.
Edmund Hempowicz.

R. 3, nr 8, kwiecień 1930, s. 28



Drużyna im. Małkowskiego w Krotoszynie.

Praca drużyny w bieżącym roku skierowana została na nowe tory. Ruch harcerski na 
terenie naszego gimnazjum zdobywa sobie coraz więcej sympatyków. Ostatnio przygotowuje 
się uroczystość dziesięciolecia naszej drużyny.

W miesiącu lutym 1931 r. odbyły się ćwiczenia polowe naszej drużyny, a mianowicie 
“pogoń za lisem". Na rozkaz druha drużynowego wyznaczeni druhowie, jako zastęp “Lisów" 
wnet “wzięli nogi za pas" i w kilka minut znaleźli się na polach za miastem, gdzie mogli 
sobie  doskonałą  kryjówkę  wyszukać.  W ślad  za  nimi  wyruszyły  “szybkonogie  jelenie", 
“kraczące orły" i “kwilące czajki".

Po długim i dość uciążliwym biegu (na czterech) w śniegu pierwsze dopadły “Lisów" 
“Jelenie"  (56  punkt.)  i  “Czajki"  (23  punkt.).  Zabrzmiał  metaliczny  głos  trąbki,  na  który 
wszyscy  druhowie  stanęli  jak  jeden  mąż  przy  punkcie  zbornym  “Jelonek".  Raport  i 
rozweseleni druhowie ze śpiewem wrócili do miasta. Sędziami byli drh. druż. Dychowski i 
prof. Ślusarek.

Czajka - Wilk.

R. 3, nr 10, czerwiec 1931, s. 28

Dzień sportowy w Krotoszynie

Dnia 10.  V.  odbył się w naszym zakładzie doroczny “Dzień Sportowy". Wyniki ze 
względu  na  start  młodych  zawodników  nie  są  zbyt  dobre.  Po  pokazowej  gimnastyce 
rozpoczęły  się  zawody,  które  dały  następujące  wyniki:  100  m.  Marciniak  12  sek.;  skok 
wzwyż: Nowak - 48 m; skok w dal: Marciniak 5,64 kula 5 klg: Czochralski 11,32; oszczep: 
Nowak 40 m; dysk: Chmielewski 35,70  800 m. Chmielewski 2,36 sęk. Zawody koszykowe 
między kl. V c. a kl. VI a dały wynik 12:9.

Fr. G.

R. 3, nr 10, czerwiec 1931, s. 29

Gimnazjum w Krotoszynie

Staraniem “Sekcji  historycznej"  odbył  się  3  maja  uroczysty poranek.  Na  program 
złożyły  się:  przemówienie  p.  prof.  Magery,  odczyt  kol.  J.  Siwika,  który  omówił  wpływ 
konstytucji 3 maja na epokę porozbiorową, popisy chóru męskiego, orkiestry gimnazjalnej, 
gra na skrzypcach kol. Lysińskiego przy akompaniamencie kol. Herdacha, oraz deklamacje 
kol. kol. Pukackiego Józefa i Hofmana Władysława.

Jan Siwik.

R. 4, nr 2, listopad 1931, s. 30-31

Gimnazjum im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Sodalicja  Mariańska.  Rok  ten  jest  dziesiątym  rokiem  naszej  pracy  na  niwie 
sodalicyjnej. Nowo wybrany zarząd, w skład którego wchodzą: sod. Jan Siwik prezes, sod. 
Edmund Hempowicz i Józef Pukacki asystenci sod. Antoni Miśkiewicz,  kand. Fr. Siwik i 
kand. Fr. Pukacki, zabrał się gorliwie do pracy, która rozwija się bardzo pomyślnie. Ponadto 
zaznaczyć należy, że w miesiącu listopadzie przypada obchód dziesięciolecia naszej Sodalicji, 



którego program przygotowuje się bardzo starannie.
Czytelnia. Przy końcu czerwca odbyło się doroczne walne zebrania Czytelni. W skład 

nowego zarządu Wchodzą: kol. Fr. Jakubek prezes, kol. Zdz. Tłok wiceprezes, kol. S. Tłok, 
kol. A. Piotrowski, kol. J. Kaczyński, kol. J. Wyskok.

Czytelnia została otwarta dn. 10 października i czynna jest dwa razy tygodniowo, tj. w 
środę i w sobotę.

Kółko abstynenckie. Pracę w kole rozpoczęło wyborem zarządu: kol. kol. Kajdasz – 
prezes,  Wojtowicz,  Cieślak,  Wolańska,  Herdachówna.  Na  jednym  z  częstych  zebrań 
postanowiono wystawić “Zemstę” Fredry.  Ćwiczenia odbywają się  pod kierownictwem p. 
prof. Prajerowej.
Marek

R. 4, nr 3, grudzień 1931, s. 30

Gimnazjum Państwowe im. Ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Wielką uroczystość z okazji 10-lecia istnienia sodalicji mariańskich uczenie i uczniów 
naszego gimnazjum obchodziliśmy w dniach 14 i 15 listopada.

W niedzielę rano na uroczystej Mszy św. z kazaniem O. Ludwika (OFM) grupa 4 
sodalisek i 16 sodalisów złożyła przysięgę, na wierność Marii. Popołudnie spędzono bardzo 
mile na zebraniu wspólnym byłych i obecnych członków sodalicji.

W pięknem przemówieniu, wskazał nasz p. dyrektor na potrzebę zasad katolickich w 
sercach młodzieży, przedstawiając ż wiarą potęgę katolicyzmu Przemawiał jeszcze p. Włod – 
b. zd. dołączając życzenia w imieniu “Akademickiego Koła Krotoszyniaków".

Głównym punktem uroczystości niedzielnych była akademia, urządzona wieczorem 
dla publiczności. Wieczornicę zagaił w kilku słowach ks. Moderator. Główne przemówienie 
wygłosił  p.  M.  Pukacki  –  prezes  Bratniej  Pomocy  U.  P.  Nastąpiły  sprawozdania  z 
.dziesięcioletniej działalności sodalicji uczenie i uczniów, odczytane przez sod. Sujakównę – 
sekretarkę, i sod. J. Siwika –  prezesa.

Urozmaicały program reprodukcje  muzyczne orkiestry gimnazjalnej  pod batutą ks. 
diak. Mikołajczyka, popisy chóru pod batutą ks. diak. Dyllicka z solowymi partiami kol. kol. 
Sumińskiej i Bartkowiakównej, deklamacja chórowa z kol. Kryślakówną jako solistką, oraz 
szczególnie piękna deklamacja kol. Włodka Hofmana.

O  zrozumieniu  idei  sodalicyjnej  wśród  szerszego  społeczeństwa  świadczy 
przepełniona po brzegi sala.

Marek Fr.

R. 5, nr 3, listopad 1932, s. 28

Państwowe Gimnazjum im. ks. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.

W ostatnim czasie umysły wszystkich zaprzątnięte były “reorganizacją" organizacji 
Kółek.

Ostatecznie  niektóre  przeniesiono  w  stan  spoczynku,  a  ostały  się  Harcerstwo, 
Sodalicja,  Koło krajoznawcze, które w swym krótkim czasie istnienia pochlubić się może 
realnymi dowodami pracy, kółko neofilologiczne i matematyczne. Dalej istnieć będą, lecz nie 
jako kółka, lecz jako organy (nie kościelne) pod zarządem Dyrekcji “Czytelnia uczniów" i 
“Pomoc  Koleżeńska",  która  umożliwia  mniej  zamożnym  korzystanie  z  podręczników 
“Pomocy", po zniżonej wpłacie z 15 na 10 gr. od książki (wszystko tanieje).

Zainteresowane czynniki zabiegają około utworzenia śniadalni, która ma pragnącym 



udzielać  herbaty i  mleka  za  opłatą  (mleczarnia  ?!).  W ostatnich  dniach  przybył  w mury 
naszego gimnazjum i przed licznie zgromadzoną młodzieżą wykonał swój program znany 
deklamator p. Wróblewski. Haj!

“Stary Wilk".

R. 5, nr 7, marzec 1933, s. 13

Krotoszyn

Gimnazjum im. Kołłątaja. W ostatnich miesiącach mieliśmy cały szereg podniosłych 
obchodów i  występów w naszej  uczelni.  A więc  najpierw recital  tenora  p.  Tarzańskiego, 
potem  uroczystość  chopinowska  z  ref.  kol.  Herdacha  (VIIIa)  p.  t.:  “Muzyka  Chopina 
odzwierciedleniem duszy narodu polskiego", potem uroczystość i patrona naszego zakładu 
św.  Stanisława Kostki,  w czacie  której  cała  uczelnia  przystępowała  do Komunii  św.  kol. 
Siwik wygłosił referat pt.: “Św. Stanisław Kostka, a czasy obecne". Tuż przed wakacjami 
obchodziliśmy 25-letinią rocznicę śmierci  St.  Wyspiańskiego i  uroczystość  gwiazdkową z 
tradycyjnym  łamaniem  się  opłatkiem  i  rozdawaniem  podarków  (oczywiście  fikcyjnych).

(Pacifer).

Test w wersji elektronicznej przygotował Rafał Witkowski
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