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OD REDĄECJI

PO długiej przerwie znów przystąpiliśmy do
wydania naszego pisemka "PROLILHN",

Niech ono jednak będzie naprawdę nasze,to
znaczy niech odzwierciadla dokładnie nasze życie,
nasze zainteresowania,niech rozwiązuje zagadnie-
nia tylko nas interesujące,l'iech PROLIIAN będzie
tem miejscem,na którem będziemy mogli wypróbować
swoje zdolności literackie i intelektualne,

Pisanie artykułów do "PROHIENIA"nie będzie
przywilejem wyżeęcznie tylko redakcji,czy też KO-
LEZANER lub KOLEGOJ wyższych klas,mogą tu pisać
wszyscy,najmžodsi i najstarsi,dla których znaj-
dziemy miejsce,o ile ich prace będą przedstawia
ły wartość,pod względem literackim, bądź umysžo-
wym,

Wszelkie artykuły,bądź wiersze,umieszczote
w PPROLIEMIU" „mogą podlegać krytyce.0 ile krytyka
będzie trafna umieścimy ję w następnym numerze,

Bardzo chętnie będziemy umieszczali artykuły
dyskusyjne,Tematem do dyskusji może być każda
praca zamieszczana w "PROLHIEFIU",

zatem do pracy.lliech wszystko;o czem chcecie
mówić i czem chcecie się podzielić z innymi, znaj-
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dzie się na łamach "PROIIENTA", |
. Starajcie się,abyśmy mogli powiedzieć: "FRO::TLN
jest nasz",

. .

Smierć IARSZAŁKA wstrząsnęła całem życiem POL5-

KI,ilie chce się pomieścić w naszej świadomości,że

odszedł od nas nazavwsze Ten,kto byž podwaliną ca-

łego naszego życia,Jakże jest straszliwą śmierć

DZIADLA,który skupiał w sobie istotną treść życia

polskiego,który to życie stworzył.Brak nag słów;

aby wyrazić uczucia,które miotały każdym z nas,

gdy odchodził na zawsze JODZ i OJCIEC KHATODU,

Dziś duch Jego panuje między nami i jest dro-

gowskazem do celów,do których musimy dążyć wytr-

wale,Pomimo,że serce Jego juź nie bije dla naro-

du,jednak czujemy siłę i moc Jego ducha,który

czuwa nad nami,

Za życia swego nauczył nas,jak mamy żyć i pra-

cować,dlatego teź dziś musimy skupić swe siły

i iść tą drogą;którą szedł ON,Tak jak dla NIEGO

gwiazdą przewodnią była-Ojczyzna,tak i nam wszys-
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tkim niech ta gwiazda przyświeca.

Składając hołd synowski OJCU._171.:0DU,+ślubujemy

wierną pracę dla PODSET „a najświętszem będzie nam

WIELET TESTALENT pisany za życia .ODZĄ,

A,Tanana/VIII/

Koleżanki i Koledzy,

Nowy rok szkolny zastał nas przy pracy.lia wszy_
stkich placówka naszego uczniowskiego žycia,sty-
chać gwar,toczą się ożywione dyskusje,w których
poruszamy najrozmaitsze kwrestj e, związane z bieżą-
em życiem,z jego przejawami.Jedn.< nie wszyscy
iobrze zdają sobie sprawę z naszycz poczynań,a o
naszej pracy nie mogą „Wyrobić na! „ytego zdania;
skoro wviekszošč Uolegėw i Koležanck nie mają Zwier
ciadta dusz naszych, zwierciadłem tem winno być
nasze pismo uDROLLEMIMN", -

WJzaśnie o tym Płonka: słów parę chcę poświę-
cić,Niema między nami wieli: dawnych współpracowni-
ców.a wśród nich Opiekuna pisma p.orof.ii,Hatjaszki,
yóry jak nam wiadófio,pracował niezmordowanie nad
sydawnictwem "PROIIENIA'" „Jednocześnie uczył nas
samodzielnej pracy i przygotowyważ nowe i utalen-
Lowane jednostki do prowadzenia pisma,

Trzykrotnie w ciągu dwóch lat zmieniały się
somitety redakcyjne,trzykrotnie byliśmy świadka-
mi wytężonej pracy naszych poprzecników,

Obecnie przyszła kolej na nas.liauczeni dvulet-
1iem doświadczeniem naszych kolegów bierzemy się
lo pracy.

Nowy rok szkolny niech przyniesie nowe plony
ńaszej pracy umysłowej i naszego kształcenia się,
dowodem zaś naszych zdobyczy naukowych i naszego
wyrobienia intelektualnego będzie wysoki poziom
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pisma,które będzie odbiciem naszego życia duchowe-
s0
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2myśli w dona ognisko i w jedno og4
sko i nie pozwólmy zniżyć losu ne i

"POONIENIU", : 2 a ze A
17 >

J pracy tej niech nam przyświeca jwyž ideiki doda yświeca najwyższy ideał,
"L. Wozek JCZEZIA",a wzorem pracy i wytrwąa-

e będzie największy Jej Tyn Narszas
z ózef Piłsudski,który dla 'iej pracował pió-|i
rem, orężem,''olą,duchem, sercem, rozumem, stowem całe-
go siebie złożył na ołtarzu ojezyzny.I my nie ža4
žujemy stroich zdolności,bo wszyscy jesteśmy mały:
mi synami tej ojczyzny,a w przyszłości Jej obroń-
cami,

Al."Tanana /VIII/
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Nas że. A-die ay

Viemy,že każdy wiek,każdą epokę charakteryzy

ją właściwe dążeni:. myśli przewodnie i ideały,One

jednak z biegiem czasu zmieniają się,przybierają

inną postać.ludzkość ciągle żyje,myśli,kształci

swój intelekt i duch,pozostawia po sobie S:ym |

potomkom duchową spuściznę,którą musimy udoskona-

leć ,poviększać i rozwijać zgodnie właśnie z du-

chem czasu,
Opinja starszego pokolenia zarzuca mżoczieży

dzisiejszej,że jest powierzchowna,płytka,niemoral-

na,bezkierunkowa,że chce się tylko bawić , zdobywać

laury sportowe,a rzeczami duchowemi zajmować się

o tyle;o ile wymaga tego szkoła,Bezvątpienia są

i takie jednostki,lecz istnieją również i młodsi

myšlacy Zdajecy sobie sprawę ze zjawisk v każdej

dziedzinie życia.! Zodzież patrzy,myśli,dochodzi

do umiosków i pracuje.Praca ta jednak jest inna

niż była praca naszch poprzedników,których ide-

„žem byla Polska .Niepodlegia,stworzeniė
odrębne-

go państwa. "Naród ma prawo być Jako paistyo"-104
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przodków.,Nasze zaś cele są inne,wynikające Z du-:
cha su.,Walka orężna jest nam teraz niepotrzebna,
Nasz ideał-to praca ciągła w imię dobra,honoru
i potęgi państwa-praca,któraby z naszej młodej
i małej Polski uczyniła potęgę. Lecz mamy i inne
ideały,my młodzież,ideały bliższe naszemu życiu
szkolnemu,nauka,pilność-spełnianie sumiennie na-
szych małych szarych nieraz obowiązków i posług
koleżeńskich-oto cel nasz główny!(O0jczyzna nauka
i cnota'-oto dewizy naszego życia i istnienia,
Po naszych rodzicach my obejmujemy ster życia,
"myśmy przyszłością narodu',Społeczeństwo oczeku-
je od nas wiele,lecz cóż my damy,jeśli sami przed-
tem nic nie zdobędziemy,nie zahartujemy się w ży-
ciu i bohaterstwie? Bierzmy się więc do pracy |
zawczasu wspierając się wzajemnie,kształómy swo-
je dusze,gotujmy się do przyszłego,społecznego
życia.Srodkiem w naszej pracy szkolnej może być 1
nasz "PROIIEN"4mały pionek publicystyki i lite-
ratury/Zabierajmy głos często,wypowiadajmy swe

*'zdania i poglądy przeważnie na łamach pisma.Brak
nam tylko dobrej woli i chęci gdyż "pomysłów"li-

 +Łerackich"nam napewno nie brakuje,Spójrzmy otwar-
temi oczyma na całość życia,na jego przejawy,a
znajdziemy tyle tematėw,tyle ciekawych zagadnień,
które"PROMIEN"pomoże nam rozwiązać,«.»

Sala 20241

Zapisujcie się do Koža Szkolnego Towarzyst-
wa Popierania Budowy Szkół Powszechnych,

Każdy uczeń - to członek Szkolnej Kasy
Dsa'częA no Ś8.c 1

Silne lotnictwo to potęga państwa. Czy wszys-
cy należymy do Koła Szkolnego L.,O,P,P,?
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GWWLEa: zwa ka cy Je

iiiako się ku wieczorowi,Zachodzące słońce zł
tem i purpurą zalewało okolicę." blaskach tych
czeryono-złocistych mieniła się strzelista wie-
rzyczka wiejskiego kościołka,!irok letniego wiecz
ru cichą falą zalewał świat, śa«a«+»

vadszedł cichy księżycowy wieczór,Srebrne pre-
mienie księżyca wiły się po ścieżkach parku,plą-
sały po liściach dzikiego wina,oplątających okno
ukryte wśród drzew,Księżyc,siejąc srebro,zdawał
się szeptać jakąś baśń cudowną,'/ofi maciejówki
mieszaža się z wonią róż i goździków.Całe otocze-
nie v tym mroku wydawało się krainą CZAru.....

Siedziałam na ławeczce,ukrytej pośród dzikie-
go wina,lirok przerwał mi czytanie,siedziałam

  

 

  

 

z księżką na kolanach i upajałam się błogą ciszą.
2 „agle uderzenie dzwonu zbudziło mię z zadumy.
żery tam się z ławki i poszłam za głosem dzwonu;
wołojącego na wieczorny pacierz,Przypomniałamso-
bie viersz Tetmajera:"Va Anioł Doński biją dzwom”
nieci: będzie Chrystus pochwalony!...«.

"eszłam do cichej,pogrążonej w mroku,świątyn:,
Gdzicć u samego ołtarza migotaż połmyk lampkiy
wiszęcej przed obrazem Iajświętszej Lliarji Panny
i oświecałJej oblicze;,na którem malował się wy-
raz błogiego spokoju,4 ust,zdawało się,że wychodzi
cicha prośba:"Chodźcie tu wszyscy do mnie,jestem
zdrojem,Dusze Wasze ożywię,cierpienia ukoję”,
_ Przeniosłam wzrok swój na Ukrzyżowanego Chrys-
tus. jyciagnięte ręce zbawiciela zda się błogo-
sławiły ten świat i wołałty tychyco cierpią,

lozmyślania me przerwał śpiew,w którym brzmiał

radosny odgłos uwielbienia,głos oddający hołd
królowej świata tego i zbawicielowi,to zebrany
lud zamówił modły dziękczynne za odebrane łaski,
Spiew ten wywarł na mnie kojące wrażenie,'!spom-

nienia tylu pięknych chwil,przeżytych pod opiekuń-

czemi skrzydłami Boga,napełniły moją duszę»,,.



 

kos. radosna,a dusza w półświadomej tęsknocie,
w romrodleniu wyrywała się hen,ku Tem,,,.co wła-
ia Wszystkiem,
   

Czen /VELE/

NASA JK Ls

1-8 8-4 4 +-85

Tęsknota moja-to ból,cierpienie; |
To žal,to rozpacz,ciche westchnienie,
Okrzyk stżumiony,serce przebite
I Łzy i gorycz,w duszy wyryte,

Tęsknota moja - to bunt i sila; .
ztóra gdym v szczęście ludzkie :zwątpiła,
Do mojej duszy przypięła skrzydła,
I,ponad marność ,letóra mi zbrzydźła-

 wzlecieć pomogła.

Dziś...nienawidzę i drwię-:i szydzę
że swoich niskich,przyziemnych wad,
Tęsknota kochać mięnauczyła
"en wielki,inńy dziś dla mnie,ówiat,

Żar-Żal /VII/

E. TB

„W górze niebo pustynne spłonęło gwiazdami,
Cisza nocna puszyste ogarnęła wzgórza,
w takiej to ciszy słychać,jak się łzawi róża

' I jak ptak lekkoskrzydžy szybuje przed nami,
iloc tak spokojna raz się ogląda oczami
I nagle w cichem sercu zrywa nam się burza;
I człowiek z żalu duszę w utrapieniu nurza,
Bo spokoju w niej niema,często spływa łzami.
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Lecz co to?Dosyć płaczu,lo horyzont pžonic,.?
Czy to pożar tax: łuną przeogromną bucha:
Nie.Słuchajcie,Czy mmie nikt nie słucha?

4 n £ . . O . 4 "- SĄ

To Hoskwie Lińsk tal: świeci,jak 0
> (LLS

Lecz dookoła śpią ludzie,,,dookoła noc gźu.chau
A Mińsk się światłem kładzie na Ojczyzny,

łonie,.s.
n1-li,

NASZ PROLTENIU,

Qch z: jakąż. my tęsknotą
"Va przyjcie Tre czekamy,
Na Twą wizytę złotą,
Och,jak Cię wyglądamy

Naz Promieniu
Ty, jak goniec słoneczka,
Gdy w jesieni na ziemię
oypnie blasku garsteczkę,
skąpieszw promiennem słońcu

4 Nas,Promieniu,
I nawet nasza praca,
Tak trudno/jak to w szkole/
Do minimum się skraca,
Ze szczęściem gdy na czole

252 Do nas zawitasz,
| Tobiewszystko zawarte:
dszystkie nasze dążenia,
I hasła naprzód parte;
Nasze myśli,cierpienia,

Nasz Promieniu,
My jak powietrzem Tobą
Promieniu oddychamy
I z każdą niemal dobą
Jeiąż bardziej Cię kochamy,

Nasz Promieniu,
MH, H./III/
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Hej,Przewwitzy pęki róż
I wakacji. mija czas,
Pora nym do szkoły już,
Przeto simutex trapi nas.

Jeszcze chce się zażyć w czasu
irochę pod błękitem nieba:
Pójść na pole,lub do lasu...,
Tu do szkoły iść już trzeba,

Trza porzucić gry;zabawy,
Błękit nieba,barwę tęczy,
zasiąść znów do szi:olnej ławy,
Chociaż onanas ts męczy,.

Iiy rozpaczać nie powinni
Ti za: latem,ni zielenią,
Niech tak sobie czynią inni,
Co się chybs uczyć lenią,

„lynie chciejmy tej ułudy.,.
-J pracy zaciśnijmy pięści,
A w nagrodę za te trudy
Czerwiec nam przyniesie szczęście,

Tam na wiosce hen,za laskiem
Błysną znów kolory tęczyy
R zaś słonko swoim blaskiem
Nasze głowy w laur uwieńczy,

Karpinowvicz Jan/VIII/

SM 0.N/A.)Je48 ie Ń,,,,

Tak szaro;ponuro a sžota,
„MNiebo chrmrami osnute,
"Jszędzie jest tylko pełno błota;
A witr na jedną smętną nutęĖ Zawodzi wkoło pieśń rzewliwą,,,
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żali się smutno i skowyczy
Żal się unosi ponad niwą,
Ponad strumykiem,w lesie krzyczy: «+»:
„...lawet w człowieka twardej duszy
Coś się pożali piosnką smitną;
Piosnką tajemną i okrutną
1 człek się lęka,kurczy,kruszy,.«...

A tam,,.wysoko,.,.BÓg w błękitach
Dymem kadzideł ótoczony;
J asyście gwiazd,aniołów świtach,
Swym własnym blaskiem uzłocony;
Jak jakiś ojciec dobrotliwy;
Bierze promyczek jasny słońca
I go wysyła jako gońca
Na nasze łany,lasy;niwy,,,
„..A goniec boski przebija chmury;
Aby choć chwilę swym pięknym blaskiem
Sypnač na ziemię zwysoka-z góry
I ziemię ubrać złocistym kaskiem, ,».
„A ziemia dumna, jak: królowa-
Lecz to na chwilkę,,.na minutę;
Goniec-Słoneczko wnet się schowa;
Grać 'Jiatr zacznie grać na swoją nutę,
Niebo chmurami się zasnuje;
4 człek na grzbiecie deszcz poczuje, «e.

Henryka tIikołajczykówna
/III/

WVepomnienie,

Pamiętam dobrze,bo to byžo w wiošnie.,,
Białe akacje kwiatem się pokryły;
Ptaki w zieleni śpieweły radosnie
I kielichy kwietne muskał wietrzyk miły,

I złota kula płynęła w błękicie;
iblaski drżące zsyłała na ziemię;
Pod których tchnieniem rozkwitało życie
I niepowrotnie jego uciekało brzemie,
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Puszysta łąka i tysiączne kwiecie
Falowały aż do stop ruczaju, Rae
Gdzie czystą wodą bawiło się dziecię,«

Obok był kościół,całyz drzewa,biały,
Kiski,przytulny,jak wiosenne słońce, >
4. na dwóch wieżach krzyże się błyszczazy
I dzwon z nich płynął wcztery świata ko

Na dzwięk ten,czarne,niewieście postać
Tak duchy suną koło białej ściany;
Klekają cicho przy żelaznej kracie
I wspominają Chrystusowe rany,

Co dwie godziny,czy to w dzień czy w nocy
Budzi je ze snu dzwiękiem dzwon spizowyy
W ciemności sunie jakiś cień uroczy,
£Ł później słychać,jakby spiew grobowy.»»

Pamiętam słońca zorzą rozognioną,
Tryskając; szkaržatem tak licznie
Łąki i gajów szmaragdote žono,
„Ach,wtedy wszystko byżo tak śliczne,

Leikko zapadał dnia gonięc skrzydlaty,
Stawał się mažy ,nikžy „nic Žddrm,
(krótce dzień zmienił przepalone szaty
I we mgle perlistej utonęły domy, |

JJ tęczowym blasku wracnłem miesiąca
I w skrach srebrzystych,mieniącej się r8
I chciałbym iść tak bez końca,bez koiica
1 uchem łowić cicheynocne gžosy

v

gr

3

El.-1i,

Nasz pierwszy obóz,

Obóz-jakie to miłe słowo dla nas,mołodeczańs-kich harcerek,tembardziej że jedziemy poraz pier-wszy,Plecaki,menażki i koce poszły w ruch a potem
stanowiły ozdobę naszych mažych,szarych namioci-ków,w których zasypiatyśmy vieczorem,pełne wrażeń
po pracowicie spędzonym dniu,Bo dnie nasze napra-
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szym Gniu.Stawianie namiocików i urządzanie nasze-

 

  

  
    

 

 

go małego królestwa zajęło nam cały dzień,Zwykle!
zakończeniem takich dni były tradycyjne nastrojo-
we ognis<ka,gdzie razem z iskrami,nasze młode du-
sze unosiły się hen,pod niebiosa a w myśli powta-
rzałyśm; słowasnaszej ulubionej piosenki"1I błogo-
sŁawi hircerstwu Bóg".Odmienne nieco od tych chwil 

 

 ale pomimo tego bardzo miłe-były,nieraz obfite .
w "gorzkie łzy'"nasze"Karniaki"-mówiąc harcerskim    

   
żargonen,Chwała Bogu na naszym obozie zdarzyło
się to tylko dwa razy,-racając jednak do naszej
pracy;iiożna powiedzieć,że była ona wytężona,Naszą
ambicja było zdobycie"Pionerki"/1l-go stopnia/.
Aż nadszedł ten dzień,tak przez nas z lękiem

wyczeki:ny-chociaż zupełnie niepotrzebnie,
Sprawityśmy się dobrze,A wieczorem -zasnęłyśmy

uradowa 2,choć zmęczone solidnie, 'spółczułyśmy
serdecznie 'Jarcie,mle ta nie miała tej nocy trud-
nego zania,bo żadne białe duchy nie ukazywały
się za nandy "ani też żadne czarne pos-
tacie,stojące przy drzewie i machajęce do tego
beszczelnie rekomo- jak to było pierwszej nocy,

    

   

  

    
  

Z początku straszne były warty a1e potem przy-

zwyczaiiyśmy się do mroków nocnych-no i trogóle
zmężniatómy.-Ach.Cudovmie było,Jednak chyba nie-
ma nic lepszego nad letnie obozy hurcerskie,

Boczkowska /III/

. korespondencję do Redakcji należy
skrzynki.Przytem artykuły do"Tromienia"

muszą ocoowiadać następującym warunkom:
l/iuscę być pisane na jednej stronie kartki od
2/Piscne atramentem i wyraźnie, zeszytuy
3Podpisane zawsze pełnem nazwiskiem./nawet w ra-
zie podawania pseudonimu/
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W niektórych organizacjach i kóżkach rozpo-
częła się już praca, Kóżka „pracujące według Procz-
nego planu pracy,odbyły organizacyjne zebrania,

Przewodniczącym Kėožka Historycznego został wy-
brany kol.liieluk Piotr ucz,kl.VI1L,

Przewodniczącym Kółka ozk,P,C,/-.wybrany zos-
taž kol,Romanoyski Jerzy/III/

Przew,Kožka Gportowego-kol,Reda Iaežav/VI/
Przev,Kožka Pilologicznego-kolKarpinovicz Jon,
Przew.Kółka Frajoznawczego-kol-T,Cichocki/V/
Przew.kółka FPolonistycznego-kol,Godycki A,/VIII/
Na wszystkich zebraniach rzuca się w oczy

brak punktualności i hałas podczas zebrania ,Pamię-

tejmy o tem,że nasze życie w kożach jest przygo-
towaniem społccznem w przyszłem życiu,

U Kole rFilologicznem założono sekcję języka
greckiego,

Odbyło się zebranie prppagandowe "zkolnej
Xasy Oszczędności. hrbrano przez aklamację nowego

prezesa w osobie kol,Gańko Uichaža/kl, vIi/Przytem
ustępujący prezes kol.Przeździecki Henryk ucz,kl,
VIII zdał sprzwrozdanie z dotychczasowej dzinłal-
nošci S.K,O, Ks.prof,irukowski powiedział parę
słów o potrzebie oszczędzania i poinformował
w sprawie ubezpieczeń młodzieży od wypadków w szkole,

Dnia 5 i 6-X,zościły drużyny harcerskie drużynę
męską z Państwowego Gimnazjum w '/ilejce,7 PEB
5,x.urządziły wspólne ognisko z wielu atral<cjami.,
przytem naležy zaznaczyć,że większą aktyvmošcią
wykazały się harcerki niż harcerze,

| Dnia G,V, BOY się w parku szkolnym zawo-
dy w siatkówce i koszykówce,

Siatkówka:
R Har.z rilejki-druż.hare.iloł.„ 0:2

. _. Reprez, Gim,z Wilejki-NRep.Cimn,!ož, SEA
Koszykówka:Druż,hare.z Jilejki-dr.!'oł, 2532
repr,Gimn,z Wilejki-nep, Gimn, Iioł, I9: I?



zenEBdyŚde =,di.Žėją"Gim zSyZÓKa P"S
W siatkówce wyróżniał się doskonałą gre, Perko-

wicz Henryk z Jilejki,który jednocześnie był naju
"lepszym graczem na boisku.

"I koszykówce technicznie lepiej grała repr.Wi-
lejki.Do przerwy nasi mieli druzgocąca. przewagę
YBTo teź wielką niespodziankę zrobiła 'Tilejka
wygrywając,Trzytem noleży przyznać, 52 "Jilejki
była delikatniejsza,podczo.s gdy nasi grali zbyt
brutalnie,

; Dnie IO,Xx.b,r,cała młodzież zdobywała odznaki
„0,5,

Dnia I2,X,b,r.odbyła się w auli gimn.akademja
LuQ0.TaP 0,101,Coko liehał wygłosił odczyt w któ”
Tym przedstawił nom obraz przyszłej wojny; zesta-
wił i porównał dorobek państw na polu obrony prze-
ciwlotniczej. i gazowej oraz uzasadniłkonieczność
istnienia L,0,”,P.-u i popieramia tej instytucji»
Urozmiicił akadenję wiersz E„Iikołajczyków:iy

o lotnisku oraz śpiew chóralny kolegów,

Ba M RA.DĄ,

"ranek?-cóż dzisiaj słychać było jw szkole?
Janek ci r a z -d w a,bo mnic znów ząb kole.
«ch biednyFranku.Jaś d r ug i e;że leki"

ia ząb są dobre z poblizkiej spteki
Jeśli lek pójdziei'rankowi na zdrowie,

r Po mA Jaś szkolne te dw a -t r z y opowie,
:ranek,gdy, zęby bolą go niezdrowo;
Toraz-tr zy zawsze biedak DLZYMUSOWO.
'Raz=dwa-t rzy iranuś lubi szczerze
1 gorąca chęć do tego go bierze,

"i Likołajczykówna
/III/
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