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MŁODZIEŻ POLSKA
Okólnik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej 

diecezji krakowskiej.

BÓG -  O JCZY ZN A  — CNOTA — NA U K A  — PR A C A .

C Z A S  P O M Y Ś L E Ć .
Czas pomyśleć o zbliżającej się uroczystości św. Stanisława, która jest naszem 

świętem organizacyjnem. Za 9 niedziel, dnia 18 listopada, cała Polska Młodzież 
od morza polskiego i polskiego Wilna, aż po polskie Tatry i Lwów polski, po
winna pod przewodnictwem K. S. M. złożyć hołd Św. Stanisławowi Kostce, a przy 
tej sposobności poznać hasła i ideały naszej organizacji. Druhowie zaś nasi powinni 
w tym dniu umocnić się w Ich służbie za przyczyną Świętego Patrona Swego.

Aby ten potrójny cel Święta Młodzieży osiągnąć trzeba już zacząć przygoto
wania. Na najbliższem posiedzeniu wydziału (najpóźniej 3 dni po 16 września) należy 
ułożyć ścisły program uroczystości i rozpocząć przygotowania do niej, przez zało
żenie komitetu obchodowego, złożonego z członków współpracujących (dawny pa
tronat), delegatów miejscowych katolickich organizacji społecznych i kościelnych, 
oraz miejscowej inteligencji.

Program powinien obejmować uroczystości kościelne i obchód poza kościo
łem. W pierwszej części należy wziąć pod uwagę triduum, nowennę lub rekolekcje 
dla młodzieży, wspólną spowiedź i,Kom unję św., wystawienie obrazu św. Stanisława 
w jednym z ołtarzy, udekorowanie ołtarza i kościoła, oraz uroczystą Sumę z oko- 
licznościowem kazaniem. W myśl założenia do udziału w tych nabożeństwach na
leży zaprosić, może ogłoszeniem z ambony, lub afiszami, wszystkie organizacje 
młodzieżowe i wszystką młodzież męską z całej parafji, nawet młodzież szkolną.

Obchód poza kościołem musi być jeszcze staranniej i wcześniej przygotowany. 
Ma on być w obecnym roku propagandą K. S. M. przez naszą prasę, tj. przez 
Przyjaciela Młodzieży. Jak to ogłosiły już nasze czasopisma, wyjdzie na Święto 
Młodzieży specjalny, jubileuszowy numer Przyjaciela Młodzieży. Numer ten powi
nien znaleść się w rękach wszystkich naszych przyjaciół i wrogów, by nas dobrze 
poznali. Trzeba natychmiast obliczyć ile egzemplarzy rozsprzedamy i tyle zamówić 
z góry wysyłając należytość. Oprócz sprzedaży tego numeru odbędzie się jak co
rocznie sprzedaż znaczka świątecznego, który powinien znaleść się na piersiach 
każdego katolika w tym dniu, a sprzedażą niech zajmą sie druhny K. S. M. U ro
czystość powinna się rozpocząć wieczorem 17 listopada, wspólnym apelem po spo
wiedzi św., podniesieniem flagi na maszcie i pochodem z orkiestrą ulicami. Rów
nocześnie, albo wcześniej, powinny zostać rozwieszone transparenty z odpowiednim na
pisem, a w oknach powinny się pojawić iluminacyjne nalepki. Rano 18 listopada pobudka,



50

po wspólnej Komunji Św. wspólne śniadanie K. S. M. i wreszcie uroczysta akademja po 
sumie dla najszerszego ogółu, a wieczorem dla specjalnie zaproszonych gości.

Program len trzeba szczegółowo obmyśleć i omówić, rozdzielić czynności i role, 
bo czasu nie wiele, a Święto musi wypaść wspaniale, wspanialej niż w roku ubiegłym.

Ż y c ie  kato lick ie .
Obchody religijne w październiku-

Miesiąc październik jest miesiącem różańcowym. Powinny o tem dobrze 
pamiętać kółka różańcowe i marjologiczne K- S. M., i w miesiącu tym urządzić 
w pierwszą niedzielę Święto Różańcowe, a równocześnie akcję za propagandą Ró
żańca św. i w swoich szeregach i w całej wiosce, czy pa raf j i.

Jeżeli jest w oddziale K. S. M, osobna róża, to jej zelator powinien się tem
zająć. Jeżeli róży osobnej niema, to kierownictwo oddziału powinno wybrać tzw. 
zelatora oddziału 1<- S. M., a najlepiej obdarzyć tym referatem druha, który już 
do róży należy. W jaki zaś sposób zabrać się do roboty? Porozumieć się trzeba 
z X. Proboszczem, lub z X, Promotorem Różańca św. i zaproponować wspólne ze
branie wszystkich zelatorów i zelatorek. Na tem zebraniu należy następnie omówić 
całą uroczystość i rozdzielić czynności między poszczególne róże. Oddziały K. S. M. 
powinny w uroczystości wziąć udział w szeregach i ze sztandarami, a owocem 
uroczystości powinno być gromadne przystąpienie druhów do róż.

Druga uroczystość października to Święto Chrystusa Króla przypadające 
w ostatnią niedzielę miesiąca. Obchód ten powinna organizować Rada Parafjalna 
Akcji Katolickiej. Tam więc, gdzie istnieje Rada Par., kierownictwo odziału K-S. M. 
przez delegację, lub pisemnie, zgłosi na ręce prezesa Rady swoją gotowość do 
udziału w urocżystości. Jeżeli zaś nie ma jeszcze zorganizowanej Rady Parafjalnej, 
oddział K. S. M. powinien objąć kierownictwo Święta Chrystusa Króla, a do
współpracy w Komitecie zaprosić wszystkie organizacje katolickie i bractwa.
Materjały na obchód można zamawiać w Sekretarjacie Gen. w Krakowie.

Wreszcie kółka misyjne K. S. M. nie powinny zapomnieć o obchodzie Dnia 
Misyjnego 21 października.

Rekolekcje zamknięte.

Sprawa rekolekcyj zamkniętych wymaga ciągłej propagandy w naszych od
działach K. S. M. Kierownictwo oddziałów, Dyrektorzy i XX. Asystenci powinni 
tak długo w tym kierunku pracować, dopóki nie stanie się powszechną zasadą, że 
każdy druh powinien je odbyć przed odejściem do służby wojskowej, lub przed 
ukończeniem 24 lat życia. Przypominamy to, bo dane statystyczne wykazują, że 
ruch rekolekcyjny zwłaszcza w niektórych okręgach jest jeszcze za słaby.

■ Najbliższe serje rekolekcyj odbędą się w następujących terminach. Pierwsza 
serja w Kalwarji Zebrzydowskiej u 0 0 .  Bernardynów w kościółku »na Ukrzyżo
w ani;^ rozpocznie się dn. 7 października o g. 19. Dojazd do stacyj kolejowych 
Kalwarja Zebrzydowska od strony Wadowic i Kalwarja Lanckorona od Suchej, 
wzgl. Krakowa. Od stacji do klasztoru 45 minut pieszo. Uczestnicy powinni przy
wieść ze sobą prześcieradło i koc, przybory do mycia się, czyszczenia, pisania 
i książeczkę do nabożeństwa. Opłata za rekolekcje wynosi zł. 8. Druga serja od
będzie się w Poroninie w Domu Orłów. Początek 14 października o g. 18- W arun
ki jak wyżej podano tylko przywieść należy ponadto jasiek do spania.

Oprócz niniejszego ogłoszenia wyśle Sekretarjat' Generalny do wszystkich od
działów K. S. M, afisze rekolekcyjne. Prosimy je bezwzględu na spodziewany wy-



nik wywiesić w ognisku i przy kościele. Biednym druhom, a mającym wnel
odejść do służby wojskowej powinien Oddział K. S. M. dopomóc, udzielając sub
wencji np. na opłatę podróży, lub 1/2-kosztów utrzymania. Druhowie jadący na 
serję do Kalwarji mogą wziąć udział w odbywających się tam. 7 października: za
wodach i uzyskać 50%  zniżkę kolejową.

Dział kulturalno-oświatowy.
Obchód dnia oszczędności.

Sprawa oszczędzania i wyrobienia cnoty oszczędności u naszych druhów 
wymaga szczególnej uwagi. Systematyczna oszczędność wyrabia u młodego czło
wieka siłę woli, wytrwałość, uczy go myśleć o przyszłości i poważnie pojmować 
życie. Ma oszczędność również bardzo duże znaczenie społeczne i państwowe, 
ponieważ jest podstawą rozwoju gospodarczego. Dotąd jednak w naszych oddzia
łach sprawa oszczędności nie jest należycie postawiona. Przypominamy ją obecnie 
z okazji Międzynarodowego Dnia Oszczędności, który przypada na 31 paździer
nika. W dniu tym wszystkie oddziały K. S. M. powinny urządzić o ile możności pu
bliczny obchód, a przynajmniej jedno zebranie tej sprawie poświęcić. Materjały znaleść 
można w Kierowniku z 1931-4 oraz w pierwszym numerze Sceny Oświatowej 
(dodatek do K. S. IX. 1934). Celem ułatwienia oszczędności można wprowadzić 
Kasę Drobnych Oszczędności w oddziale, lub kupić puszki P. K. O. jako zachętę 
zawiadamiamy, że ci druhowie, którzy w r. 1933/34 oszczędzali wzięli udział 
w wycieczkach do Gdyni i Rużomberoku. Ci, którzy będą.oszczędzać w r. 1934/35, 
będą mogli w r. 1935 wziąć udział w pielgrzymce K- S. M. do Częstochowy, 
w Święcie Morza w Gdyni, i w wycieczce do Ołomuńca w Czechosłowacji.

Kurs reżyserski.
Teatr amatorski zajmuje w zimowym programie pracy K. S. M. dosyć po

ważne miejsce. Aby on spełnił swe zadanie koniecznem jest wykształcenie, choćby 
jakie takie, kierowników i reżyserów. Potrzebę tą odczuwały Oddziały i zwracały 
się nieraz do Sekretarjatu o urządzenie kursu reżyserskiego.

Kurs taki urządza w Krakowie od .15 do 28 października Małop. Związek 
Teatrów i Chórów, a mogą w nim wziąć udział i członkowie !<• S. M. Muszą 
to być druchowie, którzy interesują się teatrem amatorskim i chcą w tym dziale 
pracować w K. S. M. Koszta utrzymania wyniosą około 2 zł. dziennie a wpisowe 
zł. 5. Jednak Z. T. i Cli. czyni starania o subwencję .i koszta zostaną prawdopo
dobnie obniżone. Również poszczególne oddziały K. S. M., któreby zamierzały 
wysłać swych członków na kurs, powinny zwrócić się o subwencję. jużto do zarzą
dów gminnych, jużto do miejscowych kół T. S. L. wreszcie do powiatów.

Zgłoszenia należy przesyłać do Sekretarjatu gen. K. S. M. jak najwcześniej 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Podawać należy 'wiek, wykształcenie, za
wód i dokładny adres kandydata. W kursie mogą wziąć udział i druchny z K. S. M. ż.

• Korzystajcie ze sposobności, by podnieść poziom Waszego teatru amatorskiego.

Pożegnajmy rękrutów.

W pierwszych dniach października odjadą druhowie pobrani z naszych od
działów do służby wojskowej. Może nie wszyscy oni rozumieją ten swój obowią
zek względem Polski i może nie wszyscy są przygotowani na różne trudności 
i pokusy, jakie ich-w  nowem otoczeniu będą czekały. K. S. M. powinno dodać 
im otuchy i. siły, by należycie i bez szkody dla-swego .charakteru spełnili obowią
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zek służby wojskowej. A więc co prędzej dajmy im do ręki książkę: Życie żoł
nierza, by umieli znaleść się po przyjeździe do pułku. Pożegnajmy ich uroczystem 
zebraniem z udziałem rodziców, by odjeżdżali od nas z otuchą w sercu, że idą 
służyć Ojczyźnie. Zaprenumerujmy im wreszcie Przyjaciela Młodzieży na adres do 
pułku, by o K. S. M. i naszych ideałach nigdy nie zapomnieli.

Przysposobienie rolnicze.
Zakończenie konkursów.

Na zakończenie tegorocznych konkursów przypominamy wszystkim przodownikom 
trzy najważniejsze rzeczy.

1. Przedewszystkiem dokonanie zbioru musi odbyć się komisyjnie. A więc nie wolno 
żadnemu konkursiście np. kopać ziemniaków na swoja, rękę, Musi to odbyć się przy dwóch 
świadkach umówionych z przodownikiem. Zaraz po wykopaniu plony muszą być zważone 
i zbiór zanotowany w dzienniczku. Protokół zbioru w dzienniczku powinni podpisać obaj 
świadkowie. Po ukończeniu zbioru każdy konkursista powinien dokładnie uzupełnić i upo
rządkować dzienniczek i złożyć go na ręce przodownika.

2. W roku bieżącym Izba Rolnicza w Krakowie nakazała bezwarunkowo ukończenie 
zbiorów i zakończenie konkursów do dn 10 października W tym dniu wszystkie dzienniczki, 
formularze muszą być odesłane do Sekretarjatu Jeneralnego K. S. M. w Krakowie. Jeszcze 
raz zaznaczamy, że wszystkie formularze, a. więc, czy przysłane przez O. T. R. czy przez 
Sekretariat, w szystkie maja. być odesłane tylko do Sekretarjatu Jeneralnego K. S. M. 
w Krakowie.

3. W dniu 7 października najpóźniej wszystkie zespoły powinny urządzić lokalną 
wystawę swych zbiorów, swych prac, dzienniczków i wykresów wyrażających obrazowo 
osiągnięte plony, przeczytane broszury, odbyte pogadanki i lustracje. Urządzenie wystawy 
i ogłoszenie wyniku konkursu w oddziele będzie zachętą dla druhów, propagandą p. r. wśród 
starszych i przyczyni się do uzyskania lepszego miejsca na konkursie powiatowym,

Aktualne wiadomości.

Najodpowiedniejszy czas na kursy sadownicze to koniec września i początek paździer
nika. Z ramienia Sekretarjatu prowadzi je p. prof. Ludwik Sikora, fachowy znawca sadow
nictwa. Oddziały interesujące się sadownictwem niech nie zwlekają i zaraz zgłoszą się 
o taki kurs w prost do referenta (Kraków, ul. Konarskiego 21 a). Kurs należy rozłożyć na 
3 pełne dni i urządzić go dla całej wioski.

Nowe wydawnictwa p. r. Jak roślina gospodaruje w glebie 50 gr.; Czem jest P. R., 
50 gr., Walka z chorobami i szkodnikami, w druku, 50 gr., Zakładanie małych sadów, 30 gr. 
W szystkie broszury z zakresu p. r. są do nabycia w Sekretarjacie Gen.

Wytyczne do kalkulacji opłacalności w konkursach w powiecie krakowskim: 1 ctm. 
ziemniaków 5 zł., 1 ctm. buraków pastewnych 3 zł., 1 ctm. liści buraczanych 1 zł., 1 ctm.
kapusty 4 zł., marchwi 5 zł., kukurudzy 30 z ł , 1 godzina robocizny pieszej 20 gr., sprzę-
żajnej 1'50 zł — Na tej podstawie należy kalkulować i w innych powiatach.

Termin zgłoszeń do konkursów na r. 1935 upływa dn. 30 września b. r.

Wychowanie fizyczne.
Zawody o mistrzostwo K. S. NI.

Tegoroczne Stowarzyszeniowe zawody o mistrzostwo w pięcioboju i grach 
sportowych odbędą się dn. 7 października w Kalwarji Zebrzydowskiej. Do zawo
dów mogą stawać oddziały zwycięskie (I miejsca) na zawodacli okręgowych. 
W składzie drużyn wolno przeprowadzać zmiany jednak ściśle według regulaminu 
zawodów. Zgłoszenia drużyn należy nadsyłać do Sekretarjatu najpóźniej dodn . 30 wrze
śnia, z podaniem dokładnego składu, wieku zawodników i daty wstąpienia do K. S. M
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Wyniki okręgowe w 5-boju lekkoatletycznym.

Okręgowe zawody w pięcioboju lekkoatletycznym odbyły się jak coroczne 
równocześnie ze zlotami i dały wynik następujący:

L. p. Data Miejsce
zawodów: Okręg

liczba 
drużyn 
i uczest

I 111. II m. III m.

1 20. V. Dobczyce Myślenice
Dobczyce

7 In Myślenice Odów Wiśniowa

2 21. V. Jordanów Maków r/V> S. Osielec Rabka Biała

Żywiec
J. Osielec Biała Skomielna B

3 21. V. Rychwałd 720 Zabłocie Radziechowy Żywiec
4 27. V. Niepołomice Wiel.-Niepoł. 7:i6 Staniątki Podłęże
5 3. VI. Kasinka Mszana D. 7;10 Kasinka Węglówka Węglówka
6 3. VI. Zembrzyce Sucha 7.20 S. Zembrzyce 

J. Zembrzyce
Lachowice Mucharz

7 10. VI. Rudawa Bolechowice 7lS Zabierzów Brzezinka Kobylany
8 10. VI. Morawica Liszki 7;ir, Czernichów Kaszów Aieksandrowice
9 17. VI. Ruszczą Mogiła 72ł Krzesła wice Ruszczą Bieńczyce

10- 17. VI. Kalwarja Kalwarja 8// -łS Kalwarja Pobiedr Wadowice
Wadowice
Skawina

11 17. VI. Szaflary Podhale Vu S. N. Targ Szaflary Poronin
J. Poronin Zakopane N. Targ

12 15. VII. Kęty Biała 7-24 S. Kozy Brzeszcze
Andrychów J. Kozy Brzeszcze

Z powyższych wyników zawodów jesteśmy w zupełności zadowoleni. W za
wodach wzięło udział ogółem 62 Oddziały K. S. M., 69 drużyn, a 404 zawodników. 
Drużyny zwycięskie otrzymały jako nagrody wyłącznie dyplomy, ewentualnie zdobyły 
honorowe nagrody przechodnie. Zawody spełniły również duże zadanie propagan 
dowe, gdyż np. w Dopczycach, Rychwałdzie, Kasince, Zembrzycach, Morawicy, 
Ruszczy i Szaflarach miejscowa ludność poraź pierwszy widziała podobną imprezę.

Tennis stołowy.

W ciągu nadchodzącego sezonu zimowego zostaną rozegrane między innemi 
mistrzostwa okręgowe i K. S. M. w tennisie stołowym (ping-pong). Celem stwier
dzenia, które oddziały uprawiają tennis stołowy, do dnia 15 października b. r. 
oddziały zgłoszą na ręce naczelników okręgowych, wzgl. Sekretarzy okręgowych, 
następujące dane: 1.) Ilu druchów uprawia tennis stołowy, 2.) Czy oddział posiada 
stół do tennisa (wymiar: 2.75 mt- długości, 1.53 mt. szerokości 7 /  cm. wysokości). 
Do 30 października naczelnicy okręgowi prześlą do Sekretarjatu gen. zestawienie 
powyższych danych, w listopadzie rozpoczną się rozgrywki.

Co słychać w Stowarzyszeniu.
Sprawozdanie ze zlotów okręgowych.

Zloty okręgowe, to jakby nasze żniwo organizacyjne. Cały rok prowadzi Stowarzyszenie 
nasze szarą, mrówczą pracę w swoich oddziałach, w ogniskach i świetlicach. Organizuje się, 
zbiera członków, ćwiczy musztrę, lekkoatletykę, « r y | wygłasza się referaty, deklamacje i t. cl. 
Żniwo z tej całej pracy, defilada naszych szeregów, rachunek sumienia przed społeczeństwem 
— to zloty.

W bieżącym roku odbyło się 12 zlotów, a objęły one 16 okręgów. Nie odbył się 
zlot w okręgu chrzanowskim z powodu kongresu eucharystycznego, a okręgi Kraków-miasto 
i Zator nie brały udziału w zlotach z powodu trudności komunikacyjnych.

Pierwszy zlot odbył się w Dobczycach dn. 20. V. przy udziale 11 oddziałów, a 193
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druhów, z okręgów myślenickiego i dobczyckiego. Podkreślić należy duży entuzjazm miejsco
wego społeczeństwa, które naprawdę serdecznie wiiało naszych druhów. Następnego dnia 
odbyły się dwa zloty w Jordanowie z okręgu makowskiego (13 oddziałów, 243 druhów) 
i w Rychwałdzie z okręgu żywieckiego, połączony z hołdem K. S. M. Najświętszej Panience 
w kościele rychwałdzkim. Obydwa zloty były manifestacyjne, szczególnie jednak wspaniały był 
zlot w Rychwałdzie, już ze względu na liczny udział 22 oddziałów, a 354 druhów. Dzień 
27 maja, to znowu zlot w Niepołomicach z tamtejszego okręgu i nowa manifestacja 10 od
działów w sile 241 druhów. W niedzielę, 3 czerwca, znowu dwa zloty okręgu mszańskiego 
w Kasince (9 oddziałów 195 druhów) i okręgu suskiego w Zembrzycach (14 oddziałów, 318 
druhów). Obydwa zloty były serdecznie witane przez miejscowe społeczeństwo i stały się 
wielką propagandą naszej organizacji. Niemniej pięknie wypadły zloty 10 czerwca w Rudawie 
okręgu bolechowickiego, a w Morawicy okręgu lisieckiego. Pierwszy zgromadził 11 oddziałów, 
a 125 druhów, drugi też jedenaście oddziałów a 205 druhów. Rekordowym jednak był dzień 
17 czerwca, gdyż zgromadził na 3 zlotach ponad tysiąc druhów, a to w Ruszczy z okręgu 
mogilskiego 11 oddziałów i 278 druhów, w Kalwarji, z okręgów Kalwarja, Wadowice, Ska
wina, 22 oddziały a 446 druhów i w Szaflarach z okręgu nowotarskiego 17 oddziałów
1 406 druhów. Wreszcie pięknie zakończył całą serję zlot okręgów bialskiego i andrychow- 
skiego w Kętach dn. 15 lipca, stawiając rekord liczbowy, bo przybyło 20 oddziałów a 518 druhów.

Liczbowo zloty wypadły bardzo dobrze bo zgromadziły 171 oddziałów, a -3.481 druhów 
na istniejących w zlotujących okręgach 176 oddziałów i 4.980 członków. Nie mniejszy był 
sukces ideowy i propagandowy. Entuzjastycznie oklaskiwano wszędzie delegatów J. O. Księcia 
Arcybiskupa Sapiehy i reprezentantów Najjaśniejszych Władz Państwowych. Przyczem pod
kreślić należy, że w 5 zlotach wzięli udział osobiście P. Starostowie Powiatowi, a tylko na
2 zlotach (Niepołomice i Rudawa) brakło przedstawicieli Władz Powiatowych. Na wszystkich 
akademjach zlotowych wygłoszono referaty na temat: K. S. M. w pracy dla swego środo
wiska i liczne odpowiednie deklamacje. W akademjach brały udział zwykle tłumy miejscowej 
ludności, gdyż odbywały się one pod gołem niebem. We wszystkich miejscowościach pracowały 
sprawnie miejscowe Komitety zlotowe, którym za przygotowanie terenu i gościnne przyjęcie 
uczestników składamy niniejszem staropolskie „Bóg zapłać".

Wycieczka do Rużomberoku i do Gdyni.

O wycieczce naszej organizacji do Rużomberoku od 4 — 8 lipca, pisał pięknie Przy
jaciel Młodzieży w ostatnim (IX) numerze. Nasze K. S. M. wysłało na nią dużą grupę, bo 
68 osób. Pojechali krakowiacy z oddziału w Czyżynach, pojechali górale z Szaflar i Poronina, 
pojechała i doskonała orkiestra oddziału K. S. M. w Żywcu, a oprócz nich i delegaci z kilku 
innych oddziałów ci, którzy cały rok odkładali grosze na książeczkę P. K. O. Wycieczki tej 
druhowie nigdy nie zapomną tak serdeczne było przyjęcie ze strony katolickich Słowaków.

Druga miła wycieczka odbyła się do Gdyni od 8 — 11 lipca pociągiem okręgu kra
kowskiego Ligi Morskiej i Kolonjalnej. Wzięło w niej udział 116 osób z pośród druhów 
i członków współpracujących. Wycieczka była bardzo dobrze zorganizowana, a uczestnicy 
za bardzo małą opłatą, bo tylko 18'50 zł. zwiedzili Gdynię, port i okrętem półw sep helski.

Na rok przyszły Sekretarjat generalny planuje również szereg wycieczek, dla oszczę
dzających przez cały rok druhów.

Telegram w sprawie Jednodniówki.

Postanowiliśmy: rok 1934 będzie Rokiem Prasy naszej organizacji. — Jest Rok Prasy!
Postanowiliśmy: w listopadzie, z okazji swego jubileuszu 25-letniego, wydaje „Przy

jaciel Młodzieży" „Jednodniówkę". Jednodniówka będzie. Piękna „aż strach"! Format duży. 
Stron niemal pół setki. Śliczne ilustracje. Ciekawe artykuły i t. d.

— A co postanowimy te raz? ,— Dwie rzeczy:
1) w listopadzie, w nasze „Święto Młodzieży", urządzimy Dzień Prasy KSM. Jest to 

piękna myśl druhów Stowarzyszenia łódzkiego.
2) Dzień prasy KSM. będzie dniem propagandy „Przyjaciela Młodzieży" w całej Polsce. 

Niech się o nas wszyscy dowiedzą. I o tem, że my, druhowie KSM. mamy swoje pismo, 
które już ćwierć wieku służy młodzieży. I to bez przerwy! Żadna organizacja w Polsce nie 
może się tem pochlubić.

A wykonanie? — Pokolei! Wpierw powiemy sobie, że abonenci „Przyjaciela" otrzy
mają Jednodniówkę bezpłatnie. No, a ci, którzy dotąd nie abonują, spewnością przyślą liczne 
zamówienia do „O stoi“ Poznań, Pocztowa 15. P. K. O. 202.768. Nie zostaną chyba bez 
pamiątki jubileuszu. — Ale to nie wszystko. Każdy druh ponadto musi w'ziąć przynajmniej 
jeden egzemplarz na rozsprzedaż poza KSM. A druchny napewno pomogą. Obiecują to 
w swych listach do redakcji. Naszym punktem honoru jest, aby Jednodniówka zalała całą
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Polskę. Zamówienie wraz z pieniądzmi trzeba wysłać zaraz, aby było można wcześnie usta
lić wysokość nakładu.

Nie będzie to łatwo. Trzeba będzie pokręcić głową, zdobyć się na ofiarność. Jeśli 
Wam braknie gotówki w kasie — pożyczcie Sobie potrzebną sumę. Oddacie w listopadzie 
spewnością, gdyż na każdym egzemplarzu będzie można zarobić 10 groszy. Jeden egzem, 
kosztuje bowiem przy zamówieniu od 1 - 9  egz. — 20 groszy egz. przy zamówieniu od 10 
egz. wzwyż — 15 groszy egz. Cena rozsprzedaży poza KSM. 25 groszy.

Zatem do dzieła! Niech ten Dzień Prasy KSM. i jubileusz staną się głośne w całej
Polsce.

Terminarz odpraw okręgowych.

Jesienne odprawy okręgowe odbędą się w następujęcych terminach.

! Okręg: dzień i godzina: miejsce: lokal:

Chrzanów 15. IX. g. 15 Trzebinia Dom Katolicki

Biała 16. IX. g. 9 Biała Dom Młodzieży

Wadowice 23. IX. g. 9 Wadowice plebanja
Andrychów 23. IX. g. 15 Andrychów Dom Katolicki

Mszana 25. IX. g. 9 Mszana dolna K. S. M.

Sucha 30. IX. g. 10 Sucha Dom Katolicki

Maków 1. X. g. 9 Jordanów Ochronka

Liszki 4. X. g. 9 Liszki Dom Katolicki

Zator 5. X. g. 9 Zator Ochronka

Kalwar ja 7. X. g. 9 Kalwarja Dom Katolicki

Mogiła 11. X. g. 8Va Bieńczyce K. S. M.
Nowy Targ 14. X. g. 9 Nowy Targ wikarówka

Skawina 19. X. g. 9 Skawina Dom Parafjalny

Bolechowice 21. X. g. 10 Rudawa Dom Parafjalny

Myślenice 22. X. g. 9 Myślenice K. S. M.
Dobczyce 23. X. g. 9 Dobczyce Czytelnia

Żywiec 28. X. g. 9 Żywiec K. S. M.

Stosownie do nowego statutu okręgi pokrywają się zasadniczo z dekanatami. Tylko 
dekanat bialski i oświęcimski odbędą razem odprawę, jak również i dekanaty nowotarski 
spiski i orawski. Natomiast dekanat skawiński dzieli się na dwa okręgi, podobnie jak i wa
dowicki. Ze względów komunikacyjnych mogą oddziały stawiać się na odprawy sąsiednich 
okręgów. O ile odprawa wypada w niedzielę przed południem, na godzinę przed odprawą 
odbywa się Msza św. dla uczestników w kościele parafjalnym. Na odprawę przybyć powinno 
o ile możności w komplecie kierownictwo oddziału, a mogą przybyć i inni referenci, czy 
też druchowie jako goście. Prezesi powinni przynieść i sprawozdania pisemne od ostatniej 
odprawy, oraz księgę odpraw, by w niej zanotować program pracy. O odprawach osobne 
zawiadomienia nie będą wysyłane, należy więc termin odprawy zanotować w kalendarzyku 
pracy, by nie zapomnieć o nim.
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1. J. 0. Książe Arcybiskup Sapieha pismem z dn. 1 września zamianował asystentem ko
ścielnym i prezesem naszego K. S. M. m. dotychczasowego prezesa Związku X. Dziekana An
drzeja Parysi a (Liszki k. Krakowa), sekretarzem generalnym dotychczasowego sekretarza Związ
ku, X. Stanisława Pankiewicza, a asystentami kościelnymi oddziałów poszczególnych P. T. 
miejscowych XX. Proboszczów.

2. Dyrektorami oddziałów K. S. M. (dawna nazwa patron) zostali zamianowani: X. Wła
dysław Słapa w Kozach i Bujakowie, X. Jan Paniak w Orzechyni, X. Józef Kolber w Ma- 
kowie, X. Jan Gimiński w Zabierzowie k. Niepołomic X. Józef Gaździcki we Wieliczce, X. 
Adam Zięba w Mszanie Dolnej i Glisnem.

3. Obowiązek zapłaty zaległych wkładek organizacyjnych za r. 1933 i 1934 przypominamy 
wszystkim Oddziałom. Kto nie płaci jest wrogiem 'wewnętrznym własnej organizacji, bo 
podkopuje jej byt, odbierając środki do rozwoju konieczne.

Następujące Oddziały nie zapłaciły wkładki rocznej za rok 1933.: Bieńczyce Zł. 11.40, 
Błądzonka Zł. 4. 20, Bujaków Zł. 5'70, Brzezie k. Bolech. Zł. 4. 80, Bulowice Zł. 9, By
czyna Zł. 12. 60, Cięcina Zł. 7. 20, Ciężkowice Zł. 27, Głębowice Zł. 5. 40, Jeleń Zł. 13.20, 
Kłaj Zł. 6. 30, Kościelec Zł. 9, Kozy Zł. 30, Kossocice Zł. 6. 60, Kraków - Dębniki Zł. U . 40, 
Kraków - Florencja Zł. 7. 50, Kraków - Podgórze Zł. 8. 70, Krzesławice Zł. 7. 50, Krzeszów 
Zł. 5. 40, Lachowice Zł. 3. 90, Lipnik k. Wiśniowej Zł. 5. 40, Lipowa Zł. 3. 60, Łapanów 
Zł. 4. 50, Łodygowice Zł. 8. 70, Mogilany Zł. 9; Mszana Górna Zł. 3. 90, Niegowić Zł. 20. 10, 
Pcim Zł. 8. 10, Rabka Zł. 12. 30, Rączna Zł. 3. 60, Radocza Zł. 7. 20, Rudawa Zł. 8. 40, 
Ruszczą Zł. 15, Ryczów Zł. 6. 60, Skawina Zł. 9. 60, Śleszowice Zł. 3 30, Spytkowice k. 
Zatora Zł. 7. 50, Sromowce Wyżne Zł. 7. 20, Staniątki Zł. 9. 60, Stanisław Dolny Zł. 4. 50, 
Tarnawa Dolna Zł. 5. 70, Trzebinia Zł. 9, Ujsoły Zł. 7. 50, Waksmund Zł. 9. 90, Wilkowice 
Zł. 12. 30, W ola Radziszowska Zł. 13. 50, Zabierzów k. Krakowa Zł. 8. 40, Zakrzów Zł. 7.20, 
Zebrzydowice Zł. 3, Zelków Zł. 3 30, Zembrzyce Zł. 6. 60, Żywiec Zł. 29. 10.

4. Wpłaty na P. K. 0. uległy zmianie. Od dnia 1 września wpłacający blankietem na. 
dawczyni (t. zw. czekiem) od kwoty do 50 zł. opłaca groszy 10, do 100 zł. groszy 20, do 25p 
zł. 30 gr. Pamiętając o tem należy wysyłać różne należytości jednym blankietem Na odwro
tnej stronie blankietu należy wyliczyć na co pieniądze są przeznaczone. Za taką korespon
dencję na blankiecie nic się nie opłaca.

5. Pieczęcie nowe dla oddziałów, okrągłe i podłużne można zamawiać w Sekretarjacie. 
Cena po 1.50 zł.

6. Czy już zamówiliście Przyjaciela Młodzieży i Kierownika na IV kwartał? Ostatni 
termin 10 września. A co z Kalendarzykiem pracy — czy wypełniony już na IV kwartał?

7. Bibljoteki lotne mogą Oddziały wypożyczać na długie zimowe wieczory. Bibljoteka 
liczy 30 książek. Opłata 3 zł. za 3 miesiące i koszta przysyłki.

8. Na święto Młodzieży, sztuczki: Do większych ja rzeczy urodzony 1 zł., Posądzony 
P50 zł., Ziemski Anioł 30 gr., Lipa św. Stanisława 1 zł. Dwaj bracia 1’45 zł, Za głosem Bo
żym 1 zł., Na drodze 1 zł., Noc, błogosławiona 0-50 zł., Granitowy królewicz ducha 5 zł., 
Kasztelanie P50 zł. Wieczornice: Święto Młodżieży 75 g r ,  Św. Stanisław Kostka 1 zł., Razem 
młodzi 1'20 zł. Pieśni: 4 pieśni do św. Stanisława Kostki na 2 głosy partytura 1 zł., Msza 
polska na dwa głosy 1 '50 z ł, .głosy do pieśni (O S.tan. Patronie Ty nasz, O przyczyń się, 
Chorąży nieeieski) po 30 gr., Życiorysy: X. Badeni: Św. Stanisław 1 zł., Janoszanka: Święty 
Młodzieniaszek 80 gr., Kossak Szczucka: Z miłości 2 50 zł., Kazania: ks. Grzęda: Co wgórę 
jest miłujcie 4 zł., X. Weryński: Młodzi na bój 2'25 zł., X. Sobaś: Nowenna kazań 1 zł. 
X. Rogoż: W górę serca 1’55 zł. Bądź mężem (nowość) 2 zł.

9. Na święto Chrystusa Króla: wieczornica: Chrystus Król P95 zł., sztuczki: Tajemnica
wcielenia 1 z ł, Cud śmierci 1 zł., Bóg nie umiera P50 zł., Pieśni: Króluj, nam Chryste part. 
2 K0 zł., Hymn katolicki part. 2’50 zł. Kazania: X. Toth: Chrystus-Król 5'50 zł.

10. W programie pracy pamiętajmy o Święcie Niepodległości 11 listopada i o rocznicy 
powstania listopadowego.

11. Kostjumy teatralne do przedstawień na 11 i 18 listopada (Święto Młodzieży) należy 
jaknajwcześniej zamawiać w Sekretarjacie, podając pokładnie na który dzień, do jakiej sztuki, 
jakie, i kto je odbierze. Odwołać zamówienie można najpóźniej na tydzień przed terminem; 
Za zamówione a nie odebrane płaci się pełną należytość.

12. Który oddział odstąpi lub pożyczy Sekretarjatowi sztukę p. t. Noc błogosławiona? 
Prosimy natychmiast przesłać pod opaską jako druk.

Niniejszy numer okólnika oddano do druku dn. 10 września 1934.

Wydawca w zastępstw ie Związku i redaktor odpow. X. Stanisław Pankiewicz.
Drukarnia „Powściągliwość i Praca" w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 95.


