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Z zycia swietlic.
Bazy 2 Korpusu.
Na nowoTIowsta~j plac6wce Polskiej ~~A z~nierze na~o korzystali
z biblioteki/c~oci~z
i~ e prz~mawEa~o zatym ~v czvtelnictwo by~ bardziej powszechne."'przy:;a3:-y
temu , z awa:co s1 , dluzsze o~resy odpoczy
.k wi' ie zwiazane s ze S~UZh8; warto mi ZB~ - jes,t to, owne zaj cie
miejsco go odd~i u - jak tez zna z ~q 0 1- 1:oec od siea it
at oasun ,
kowo
TI~ dych zo~nierz
i t.p. ~ach~can d korzystania z bibliote
przez odpowiedni
z. ianki VI rozkazie i na
obowt azkowych
pogad nkach zol:niers1d h. Nie 'Vp~yne 0 to jednak wy atnie na powieksze~ .
ni e
iczby czytelni 6 . '?"'ows
....
~a tedy myal pub iczne ~ ....
apoz r»nia Jz ynierzy z
".... '
I 'I_0113s'Z~(, W pr aekonant
zezaci kawt ich 1 po
ciagnie dobra ksiazka, chociazby ako oderwanie sie. 0
zarzyzny s~uzby
wartowniczej~ Wybrano "Polskim Szlak'em" (opracowanie"i atowej) oz. It
II i III ze wzgl~du na wszechst~onn tree', a przyst~pne opracowanie tB
tej ksiazki, szcze~olnie wazne dla ludzi niezbyt :czytanyoh.Porme zapo
znania sie z ksia~va starano sis '~na ezc moz i e nnjbardziej zyvva i-ni
krepuj c .~ak, w swiet i y 1l~At prz stolikach~ zapowiedziano w1eozor/
, swietlicoillY,nazw ny" ieczorem literackim,t( w udzy 1 'e).-ny1::0
to ga:t>
ne czytanie prz z miejscowych zO~ierzy utwor'w we ~u pe n gox planu
uprz dnio wybranych, i W obrem ozyt nf.u
przy ot w ny h s Oaob
dobrze swiadoma my~li przewodniej wiecz ru, poprze zi~ 0 ytani st sow
n1m >-0 zem wst p~l,mi 1'1 t _{iz,sPOS6b "za~a
cai 6 I posz Z g I ne recytaoj .1 .\Tiecz6rlit racki"c kowicie s' u a3::'.:::>rzez
Z nierzy by~ tJnprzyj ty bar zo przrchylnie i j k 'mpreza ~wietlicow
sama w s b e 1
jak
iekawa forma pr opa aridy zyt Lru o.t .::>0 ajemy .'ze.j skrot pr ra
mu z mys as s zenia czyte "kom ,t Sit
icy" materja en
ewentualne 0
opraoowani po obnych wi zorow winny h od zi ach:

zO
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Mys przewodnia ,rowa zona ~~owa '
ustrac'a tej my
przez losne
kierownika wieczoru.
~_c~tanie(
spiew)wybrany
utwor6w.
1.P za s!t:uzbachcemy odmiennosci
1. Prezentuje "Po'Lskdm Szlakieml~
przeZ'yc - szukamy przyjaciela.,azy
- kr6tko jak powsta a ksi zka i'
z kSiaZk\ mozna si., przy jadni6?
czym by
d1a zo ierza 2 Korpusu
po wyjsciu z Rosj
, I
.,..
.
2.Przyjazrt powa ta je po blizszym p
a. "P.Szl." oz.
tr ••116 l\!.D b zne1u sie>.Siegamy po ~reS6.i~ie pier- rowska - Haroin poznaje siebi .Czy
wsi jestesmy na obczyzni
y d odze
ta I ~O nierz~
do Polski.
,
t
BzL," oz. I str. 44.A.f~iokie3. B~rzyo z sensem, trz ba znac prz 3."P ..
sz~o
tych przed na-: i ,t Z dawns, i ckieiicz - ~ani Tv dowskuaCzyt f
sni - z dawnym z ki~' r - to opovia II 0 ierz.
ania i wiersze t mu poswi1cone.N.o,..
0

Q
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4. "Na oj zystej zjami",w

4."P.Szl.ft cz , I,
tr.192.KoPrzer
r
wa-Tetmajer - Babe i
bo .Czyta
III B hlierz.
5."P.Sz1. oz. II str.66o'Ba:ogosl'awiona dObroO'-·czytam s1:'owa,nuc~
melodj , s, chaczy.zachecam d pomocy az wszyscy sp1ewaJE.
6. ay11smy.By~ pO'ity Niemiec.Walka 6. "P.Szl." cz , II str. 2 2.J .Ka i praca zakreslilismy granioe wsch. den- 13nndrowzki - Granice wS,cbodni(..
Posi~kuj 0 sie map~P
ski.Czyta
IV 0 ierz.
7.ftDojdzi~mydbo walozymy - Jako nie- 7."P.Szl." cz ,
I str. 232 .".'
..•
13awolnicy zy6 nie otrafimyePod Cassi sza-Ariza spiewa na arikiemeCzyt
no,· roga 2Korpusu modla przez •••• V "'ol:nierz.
mark n •(Legen
0 treb czu."P.
Szl.1toz. III str. 23 ).
see
rodzonej - to prze e 'szystkiem wie~,
jej dola,praca,
pi,kno.
,..,
5.Na ozyn:ac w Spa1e,skladaj 0 wie
niec zniwng,spiewano Prezydentowi
Rzplitej.
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8.D bre ksia~ki pisza ludzie nietyl- 8-."0 kaf azkaeh pod s.tfzeoha"
,.. marzyr .
ko swiatli 1 zdolni, ale, ~nieprze - Mickiewicz w epf.Legu de "Pana rradeus2
ci~tnych zaletach serca i charakte ru.Czyz dalecy jeste6my od przyjazni
czytajac •••
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DOdad trzeba
myJl przewodnia rozbudowywana by~a wzmiankami _
autorze utworu, wzglednie I> czasie i wa'runkach w ktdrych (-y:~1 p1sa~.Byil':'o
to wprowadzenie shlchacza do lepszegowyeil:uchania recytacji.
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Na ftW1eczorzs Literackim" bylo przypadkiem kilku
hlierzy z sasiedniego
addzia~o Bardza fm si~ podoba~o, a rownocze~nie dziwili si~~atwosci
ZOTn
ganmzowania tak przyjemnej imprezy. Zachf1ceni wzieli to na "ambit 1 de
tygod~ia zorganizowali taki:r wieczor u aiebie, z tyro, ze n pozyczyli'" ad
sasiadow trzech najlepszych recytatorow - zeb i u nich dobrze wypad~o .•
Tak tez' i b;Y~O,.(
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