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edasno, zaledwie rok temu, adsią tetnialy
se wszystkiv5 prawy 25 e: s Dniu Imi nin %iel-
ki: Budowniczezo Polski Wiepodlazlsji Dzi5, smut-
mi: spowite z niswymownym żalem gerominają. Swyji atl a-
na zo Posta, która o 3a. y zašviaty, jozostawia-.
ją: swa, promnikow zieł0 nė 0j:zyznę —'i ten
ni zs o drogowskaz w» drodze ku Jej promiernrnej,mozar-

st" prrzysziości - Myś! twórcze, Gdy Marsa SE |
Józ aśsuqdski rrzemawiał w 1927 r.ba i
rroc:kami Juljusza S4ovaskia: jakz3 pizknis wyka-
zał zwycięstwo "ielkiż" ludzi nad Smierciz:

„Tdyr kamien i srokojnej wody rzu :amy,pTowsta-
,J2 kręzi, idę i zamierajace powoli, tak zy
ją ludzie, zd bramy rrzerastne przekroczą;
kvazi rowoli i nizkrąa, rTozostawiając ro so-—
bis pustotę, apomnienie* - i dalzj „A jed-
nak prawda ży szc dajs nam i inne zjawisko,
5ą ludzie i s jdzkie tak silne'i tak rotęzne,
żs Smierż rrz 4. ze Zyją i obauję między
nani ” ž .

izezzywiscie istniejg.... istnieje rodzaje smi ep
zi ,będące tylko słupami grani znymi pomiędzy życiem
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a Niodmi sttelnożsi aj! Takim siupsm granicznym stai
się tragi zzny wieczór 12 maja 1955 P., kiedy to: nasz
ukożhany,żywy.wielkoduszny. Wódz - powieki do snu
wiezznezo: zamykał.... kisdy obwieszczał to nam Ża—
łobny marsz Szorenowski... Bo pozostał wsród nas
jako władza dusz narodu - czujny i.w4adny, Jako Tytan
Duona nieśmiertelny; Genjusz Ni spodległos41 i modak-
stwowsj siły Państwa; jako, Hetman J8żo najbardziej
zwycięski... Został tu, wśród nas,,bo Jezo Duch będzie
nam hetmanił po wieczne czasy!!! Świetlana to Zja-
wa, która Polskę wszechozsarnia!: |

Przsozromny to władca, skoro ykadztso Dusz dzier-
žy nawet ro śmierci, Skoro związał tak nierozerwalnie
narod z Sobą, a Siabia z narodem, ża Żadne moce pie
kielne tezo Świętego Źwiązku i tazo mocarnego Włada
nia duszami — nis rrzemosęą! Dlatago, ki edy Lonyšii-
my, że zbrakło o©:zom naszym dobrot1iwęzo i nad wszy
stko umilowanegzo Dziadka, to jednoczesnie, dumni je-
stešmy, Ža to viašnia On, a. mis kto inny;.narn.dalaj

"przewodzi! Bo ilakrocQ sį abi będzi smy, si ęznijny tyl
0„i tam — do rogrąażonej w rTółmroku krypty Wawel

ej; 2 nabierzemy sił i otnohy do nieustannego, 1a]-
a> pochodu - fo drodze rrzez Niszo wytknietaj 19
uświęconsj! Ilskroż wątriż będzishy, wzrok wasź nis-
2naj padnie na karty, zadrukowane słowami i zdaniami
Wodza,. jak zromy życiodajne rzuzanemi na niwvę Dęta
„narodoweso... Ona brzmią nam w uszach, żyją, trają
weiąż! Pokrzepią nas one zawsze i będzie nam tak, jak-
gdyby to Sam Fiłsudski mówił nam o tem, co jest rra-
Wago Polaka R obowiazkiam,., Kažiy z nas rozpa—
miętuja2 Zyci zyny Pierwszego Marszałka Polski,
ma o” gel wŻyciu, als i siłę ducha, któna
Płynie jak prąd ożywczy w taj Wielkiej Postaci Hi sto-
rycnid wybntonej: W pEropoczych snach wiaszczów,

Piłsudski był aposstołem wiary i nisrędlazłoSzi,
wiary moznej,wytrwałaj,która prrzezwyciązyła obojęt-
ność wł asna 0 narodu, Pi4sudski wierzył, kiedy tejwiary nikt nie miał w narodzie, wierzyą, kiedy sta-nął na czele zarstki stracenzów,ni:emających nigdzie
oparcia. Był swojego narodu najwi skszym wychowaweg,
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Uczył nas jak żyż i pracoważ należy. Pamiętnem jest
Jego hasło: „Idą czasy, których znamieniem będzie
wyscig pracy, jak przedtem był wyścię żelaza, jak
przedtęm był wyscig Xrwi”,

Piłsudski był człowiekiem skromnym, pomimo blasku
swszo zanjiusza i czynów dokonanych. Utkwił nam w pa
mięci jako Komendant w skromnym szarym mundurze, Po-
wiejział, že na kłatce swojej nie szukał zioceńh,że
w budżecie,kiedy srrawowai władzę Naczelnika Panstwa,
bywał nioraz bankrutem po jednym wydanym obiedzie
urzędowym. Do umysłów i sere młodzieży Piisudski
trafiańi orromisniony auireolą bohatera narodowego,
glorją chwały i zwycięstw. Serca jej rodbijał wiel
KOŚci; csiow, któors rea.izowałż przez całe zycię nie
jednokrotnie sam,wbrew wszystkiemu,co chciało żyć
spokojnie i wygodnie. Umysiy ujarzmia* realizmem
wybranych Srodków.rrostota haseł, mądroscią wskazań,
Narcaą p rzyci gznął przykuż do sisbie nazawsze, Dla—
tego teżw nocy z na 15 maja 1935 ©e.wiadomośsć o
Smierci mMarszańka srzyža jak grom i kirem serca
Spowi1a,,. >

Mavrszažak Jėze? Pilsnūsk
Wielkim t ii
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i odszedł cd nas nazawsze,
trudam swazo Ż udował siżię w narodzie,

zenajuszem umysiu,tward wysiaAkiem woli Panstwo
wskrzesi „prowadził je ku odrodzeniu zucy wąasnej „ku
wyzwolaniu sił,ma ktoryci przyszie losy Polski się
GpPrą, Że ogrom Jego pracy dane Mu było ozlądać Pan-
stwo rasze jako twór Żywy, do Życia zdolny, przygo
towany, a Armja nasza,- siawą zwycięskień sztanda-
rów okrytą, i

więc u bram domostw naszych rostawmy warty,byśmy
bezcennezo kruszcu Cnot rrzez Niego pozostawi ongofi
nie uszczupliili, niczego z wielkiazo po Nim dziedzic
«wa nie uronili i byśmy Duchowi Jezę, troską za ży-Gia. © losy Polski umęczonemu,— spokój w wieczności-Le
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Alaksandar ?anana.
 

Poznasza pokochasz,

> Często zastanawiamy się nad naszymi sąsiadami
'z Zachodu, jak z hasłem swojem „Deutschland,Deutse:-
land uber alles», zgodnie, zwartym szeraziem, łączy
się w jedną całośći staja w obronie swezo ojezyste-
ZQ KPAJU:

Skąd taka miłoSć ojczyzny, -ilaczszo to Niemcy
tak ogromnis kochają swój kraj?

.. Aby eo08 pokochać, trzeba roznaż i to właśnie jest
zródłem miłosci Niemców do swego kraju. 85% Niemców
zwisdziło swój kraj, roznało dokładnie, a roznawszy-
pokochało. Ś

(. Obowiązkiem kazdezo obywatela Niemiec jestzwie-
dzenia swszó kraju, dlatego tez juz Od najmicdszych
lat hasio to jest wpajane w każdszo Niamza, Już na
4awis szkolnaj każdy wpłaca miesiącznie rewną kwotę
do kasy szkolnej na cel- własnej rodróży po kraju.
Po ukonczeniu szkoły otrzymuje legitymacją, która
umożliwia mu pobisranis pewnej sumy w kazqdam zwieo-
dzonem miescie, Žž tak baz Zadnych funduszów moża.
spokojnie wędrowac, Nie jest to żadna jadmużna,lub
inne łaskawe wsparcie, jest to tylko wycofanie wias:
nych pieniędzy, składanych jako składki miesięczne
Todczas nauki w szkole,
A przez podroz poznaje kraj swo j ojtzySty,rozię-

bia wiadomosci zaczerrnięte w szkole, a jadnccześni?
„Aartuje swój duch i ciało. Zdobyte tą drczą rrzywis-
zanie do kraju powoduje, iż wrazie rctrzeby, bez Va
"ania,bez zadnego przymusu każdy Niemiec staje w
Obronie ojczystezo kraju,
„, U nas w Polsce,gdyby każdy z uczącej się mlodzie-
zy wpłaci4 miesięcznie kilka zroszy, to ro ośmiclet*
a12j nauce byłby ozromny kapitał, który umożliwiiby,
poznania wvłesnsgo kraju, własnej ojczyzny i ukochani?
jaj całą duszą,
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> PRZEDWIOŚNIE. -
Zdawacby się mogło, że gdy nadejūzie ta miła pora

roku, niosąca ze sobą ąziwny jakis czar i urok — znik-

nia smutsk maj o. wchłonę psłną piersią lskke,
rzezkie powietrze. Lecz dziwnie... własnie ta2z0 TO-
ku czezos mi brakuję w tem przedwioSniu! Czuję ja
kiš ńiapokój, czegoś mi tęskno i czezo05 mi strasznie
SAI. ligża tych ruchów zimcwych, bazbrzeżnej bieli
pól i okiscią szronu ubranych drzew? Może tej bsz—
troskiej radosci, zdy idąc do szkoły w zromadzie
„obi j ali gmy się” nawzajem kulami snieżneni, sniejąc
się radesnie do życia i szezęScia, które czeka nas
W przyszżości?.., Ni swi am, sądzę śednak wsdłuz tego,
co mi dyktuje jakis wswnętrzny >205, žs to nie są
Towody mego smutku w obliczu wiosny.

I kisdy wracając ze szkoły,wdycha4 Z To szko szą
wiosenne rowistrze psłne słonecznych blasków, pozna
ją, że to bliski komiee ukończenia nanki «w gimnazjum,
rozstanie z tami murami, skarbnicą wiadzy, w których
rrzez lat 8 panowaiy nad nuszewi duszami: wiedzą,
Trawda, im i piętno, a które pozostanę dla nas
skarbami na cais Życie — to masis rozstanie się ze
szkoi4ą jest przyczyna mezo nastroju, Lnnezo niż lat
rorrzednich, 1 może własnie ta pora - rrzedriośnio,a
rózniej i wiosna tax zharmonizowana z naszy: Życie
uwiecznię nam w ramięci tę chwiie uroczystę, zdrów”

j
ą -

wkraczali w nowy etar Zycia, nast ada soy na nas nowe
obowiązki obywatąlskia, a przyro: RZ to skwąrne
lato, pełne uciążiiwsj Pescy, Łecz zariz=m „cbfi. tej
w rlozy. To rrzedwiosnis r przyrodzie ż egzaminu d0j-
PzałcScti toe jakoby przedawi t y zo ego Życia, które na-
stąpi po wiosernzj miodożci, pozai Janis się naszych
dusz w pęki kwiatow: cnotyi piękaua

Oby. to Irzedwiosnię i wiosna Zyci4 naszero prze—
szły harmonijnie z prozżytkiem w skwarne lato —pracy
ludzi dojrza ych!... |

A
y

Jedna z 8-klasistek.
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| i "IGRZYSKA OLIMPIJSKIE,
W starożytnej Grecji w r.776.rrzed Chryetusen *Poz

poczędy się izrzyska olimpijskie Izvzyska te odby-
wały się có cztery lata i rolgozona były z wielkie
mi uroczystosci ami narodowemi, stając się Z biaziam
czasu jednym z największych wydarzsh w życiu staro-
žytnych Hallanėw.

Zawody ówczesna mi ały w. Swym Irogrami e biazi, rzu-
ty dyskiem i oszczarem, skoki Oraz wyscigi kwaidryg.
Oz64em odbyły się w starożży ności. 293 igrzyska olim-
pijskie, obalone w ro«u 304 ro Chr,edyktem Taodozju-
"sza Wialkiezo,

Wykorali sk 2 sku XIX starożytna»3 Olimrji odkryły
współczesnym (ab pięgktno dawhych utządzen sportowych,
nar powadzają2 ieh na my S1 wskrzeszznia pięknej tra
dyeji igrzysk olimrijski2h, Inisjatywę w tym kisrun-
ku dał Evansas, baron Pierre da Čonbartin, znany
działacz francuski i uezonny archeolog; on to w roku
1892. stworzył Pietwszy, ziožony Z przeūstavicisli
sportu roszczazólrych ranstw, mięežzynarodowy komitst,
który na rierws pó siedzeniu 1 lisstor «dz Lie 1894 +,
postanowi organizowa? co cztery luta igrzyska olim-

m.PA Ż6Ki2,
Idea nowoczasnych iztżysk olimri jskich wriynęła

romyšlnie na rozaj srortu we wszystkich krającAa
Zbliżyła rahstwa, podniosła ambicja narodowa w aqżs-
niu do srortowazo Zwycisstua, Wspćlezesne izrzyska
olimrijskis x swym prozramie miały: lekką i ciążką
atlstyką, szermierkę, P3ywania, kolarstwo, wio5slar-
stwo, riikęą nożnę, Pięciobój i aziasięciobój kl a-
syczny, sporty zimowe, hokej, boks i hirpikę. Ponie-.
waż w igrzyskach olim ijskich brać moza udział rodwą asnemi sztandarami tylko te narody, które rosiada-ja wą4asną ranstwowość, przeto Polska w okresie nia-woli w igrzyskach nie byla reprezentowana, Pierw
Szym polskim delszatem w międzynarodowym KomiteciaOlimpijskim w roku 1920 był książa Łubomitski.

ierwsze igrzyska olimrijskie odbyły się po i6H

mr
t



wznowieniu, w roku 1296 w Atenach, pisrwsze zas
igrzyska olimrijskie,w których udziań brali Pcl acy
odbyły się w roku 1924 w Paryżu, Dorizro w drugich
izrzyskach w roku 1928 w Amsterdamie Polska odnosi
sukcesy, Halina Konoracka zdobywa złoty medal olim-
rijski za rierwsze miejsce w rzucis dyskism, Dru zi m
tryumfem Polski byla rierwsza nagrodana konkursie
artystycznym, Jaką zdobył Kazimierz Wierzyński za
tomik poezji, p.t. „kaur Olimrijski? i trzecie miej
sce, przyznano Skoczylasowi w dziale malarskim, Zwy-
eięgsko także wyszła ekipa Polski, zająwszy drugie
misjsce w konkursie skokow.

W roku 1932 w igrzyskach olimpijskich w Los-Anzga—
les Polska w czėlnej klasyfikacji zajmuje 12 miejsce,
w tam zdobywa dwa złota mzdals - rrzez Kusocinskie-.
go (bisz 10 kim.) i Wal asi eviczównę (bisz 100 metr.),
trzy srebrne medale — rrzsz Budzynskis3zo i Mi ko1zj-
czyka (wioSlirstwo), Wajsównę (rzut dyskiem) i przez
drużynę szablową, W roku 19368 odbędą się w Berlinie
skolsi Ki-te igrzyska olimrijskia, które rozroczną
się w sierpniu,

W zimowych igrzyskach olimpijskich w r.19368 w Gar-
misch-Partankirchean, Polska zdobyła dwa punkty przez
liarusarza St,r konkursia skoków, zdzia zajął pigte
miejsce, .

Folska dc igrzysk olimrijskich letnich w Berlinie
przygotowuje się staranhi2, a asy srortu polskiego
trenują już ożdawna, nawet zagranicą, W liczbie ich
zabraknie Kusozinskiezo, który rrzepadł dla sportu
spowodu operazji kolana, Jadnax na firmamancis spor-
tu Swiatowezo Zablysiy dwa polskia nazwiska, Veregoi Kucharskiezo, którzy wraz z Talasiewiczówną, Waj-
sównę, Sznajderem, Pławczykiem, Lokajskim, Chmielaw=
skim. Rotholczm, Dobrowol skim i innymi będą godniebronić barw Polski na XA igrzyskuch olimpijskichw Berlinie,
———————— O ML L 0 7m m a aS A a aaasi o oa a io WÓD

PSTe ainiaii io iIke a Aromani DIA OG ki oo wk
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NARTY- KRASNE — SKÓRJING — RADOSZKOWICE,

Pożaznani,przez p. dyr, wyru Sz amy wyciązniętym sznu—
rem w Lola Śniez trochę miekki, Narty jeszcze jednak
jako tako sun. Via. Krasne.

zybko rczbijąmy się na zrupy, Silniejsi wyrrze—
tzają. Inni ich šladami, bgdz drogg utartym, 5] adem
narci argkim, bądz przez rola i lagy dla skrócania
drogi. Na roln wiatr śwawoli, Wichrzy włosy na głowie

 

nieprzykryte cezapkami, szumi poś nansznikami, nodszy-
wa się pod ubranie, Rozwija ezasem szal, łorocze jak
chorąeyi 4, Mi arowyni ruchami: Paz, dwa, raz...rosuwa-
my się staże nap PzČd, Las, Tu panuja stokój. aki 5
mjeorisany chłód, "Wiatr przechodzi ro wierzeh”-zach

  

  
  

   

   
   

drzew. Powodu ja tylkó jeRoiajińy szum,
Gdzie drwa valia, tam drzazgi lecą... Gdzie wWy-

ciševki ; tam = 5 rzyzody, Jeden A amis kij ezsriając
le na drodze trzejsżdzających sunėk. Na Aodatak ja

saniami,Upada tak niefortunnie, że kijem roz-
43 $0Py do 2o4u, „czy odwrótnie...

wypadków śmiertal nych
ai ara do samezo Krasn=zc,
zdyz to potem się przydą,
3;e do Krasnego za saniami

pik.gó WPA wisku dzielnie się spi-
k 27Rus eałą drogę „Sumodzielnie” na

tążomaejpracy naszych mięśni w >
w Światiicy Zwi qzku Pr. 0b,Kcbie

wygody, >'owiednią ilosć
krótkim szperaniu znaj du jamy

+ szkl do harbity, Jjako luksu sowy do-
Šai ai aganoki e mex e, Mat zastawiony tymi mau
bl ami nazywamy 4mnie „salonąm”», Podziwiamy jednom
s4owem zoScinność i troski iwošė krażniehskich ran,
dy hrzychodzi pani pomez,Xi zapytuje o brąki, Do
"548 nam urządzania się, imo nas © wszystkiem,
AL 300 rozniaj F rzekonywu jemy sig, ża wszystkie nisze;na'rat zbyt śmiałe žyozania za jaj rośrednictwam były



spałnione,Paša, naylaczki, konie. Nar prawdę
godna rodziwa i wazi zczności zošcinnošė pan i wojska.
w Krašnem,

Po urządzeniu.wiec ch apartamentów, po krótkim od-
poczynku po obisdzia w K,0,P, po wypiciu herbaty i.
po wysmarowaniu doskonale nart częsc nas rusza w tee
ren. Ci,którzy naprawdę dobrze wysmarowali narty,
w taj liczbie i ja, jszdzimy dose dlnzo zamiast na,
przód - stale do tyłu. Teren narciarski znajdujemy
rzaeczywi ście doskonały, A wszędzie pazorki,na każdym
rawi a skocznia, na których cudów dokonuje kol.B.
nni też nie chcą zostać w tyle w rywalizacji jeden

krašnienozyk nikrywa Się nartami tak niefortunnie,
że zamiast dwóch desek otrzymuje. wiele i a
częsci ciaia zostają dalikatnie pozłaskane. Przemie-
rzywszy wialki kawał terenu i zazywszy emocjornują- |
cych zjazdów i skoków wpacamy do naszej siedziby.
Tu zastajamy kol. Z.- wyžej już wssromnianego — Ssiedzg=
22260 WSTrOd rozAożonych dockoła wiktu ów mołodeckich,
któr: z sobą rvrzyviozi, Ynet si e zapoznajs z naszemi
apetytami i stwizrdza z przerażeniem szybki a e.
nia swoich rrodnktówsrożywczych, których rrze
ma wystarczyć jeszeza na dwa dni, Fiavvsze pakodiź
nie w Krażn2m srądza wgłącznie wSrod swoich wiktua-
10w.

łla drugi dzień Skorjing, Otrzymuj my. wojskowa ko-
nie. Via Radoszkowice. Jeszeza w Krażnem na rynku
zdjęcia fot.i jazda. W drodze de Radoszkowie snieg
bardzo miekki,ale jeszeze możliwy. ROZ do Ra-
doszkowię, Przedowszystkiem > „isžsz0 powie-
trza z ról, uderza nam w płue niamiiy zapach mia
sta (odwilż), Zajsżdżamy do Stłażai cy K.O0.P. Tam ko-
nie odroczywają, a my na zranicę piechtąa, gdyż na
nartach jast niamožliwošeig, Mokry sni sz,

Tidzimy tam skomunizowaną wies bolszewicką,ozrodzo—
ną dookoła riotem, jak dawne osady w celach obrony,
Poznajgmy tez,dzięki objaśSni sniom towarzyszącezo nam
D.siaržanta, trudne warunki służby Kopistoy.Po pewro=
cie z granicy wradamy do miasta na przekąskę i spowro—
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tem do Krasnago, Na nasz odjazd wyleza całe miasto,bo
też my jestesmy nie byla nowością w tam zaradłam,zamar-
łem,rozranicznem miast>czku.: SE

W powrotnej drodze Snieg jest już zurelnie miękki,
O ile przystajamy na envilę, trudno jest odarwać nar-
ty od sniegu. Nastrój jednak wesoły, Straszymy wszyst
kich przechodniówi przejszdnych swemi szybkiami odQ--
jazdami w bok. Najwięccj tu ugiarriały przechodzące
panny, Środzenis ro gizbokim Snizzu w „jedwabnych»
Odświętnych rończoszkach, Piski i. śmiechy.

 

Wraczmy zmęczeni, Jeez zadowoleni, | znów zastaje
my kol.Z, wsród wiktua ów, Nie uwjeżdźał on nizdzie
przez taiy dzien. Śposodu odwilży nikt już'z nas tezo
dnia nis rusza w tersr. Dla rozrywki zramy trochę,
„Szprotki» przezrywaję. Zsiadzamy Ńra5ne., Wradamy taż
do Sróżdzielni K.Ó,P, "5znisj wpacamy tam dosć często,
Dlaczago? To my tylkó "iewy., Ostatni qziańh wcale nio
dopisuje: časzez, Cały więc daziań albo 4azimy, al bo
tez sisdzimy w naszej 51e%ząbi ie zapominając regu
larnis chodzić po wżywzę. Wiec Ž ns

 

Krašne, rarty na plecy. paxujsm
Btesmy w Mołodaseznia,

Suma sumarum wszyscyśmy nałykeli noe Swiszazo po
wistrze, opalilismy się niaco na wietrze, wzmocnili
my Się fizycznie, poznali smy najbliższe dwa miastaczka, oglądaliśmy zranieg, a kol.

 

į

D.Kostrzewska, kl.III,

TO ML PRZYGODA,
Urrzedzam tylko, że czytać to mozę tylko ei,którzy:

bez zastrzeżeń wierząw to, co będę risała. Bądz mu
siała coprawda wyjawić tajemnicę... Ale proszę nie my—21 AŻ KA utrzymać tajemnicy, Owszem...Jeszcze jak, e tażę przyzodą chcę się podzislićz Czytelnikami rodak e dozswikóża ża zzodą mazotowarzysza. $Otoz Żorzżyk zbudował: samolot. Prawdziwy duży samo



lot,z motorem... Ja trochę romagałamw planach, bo ||
Zorżyk Tysujs niezbyt .dobrzs, Gdy samolot był już skon-
czony, postanowilismy wyr róbować jezo sprawnosc, A wi, gc
wsiedlismy do naszsgo: „łabędzia” (tak oghrzcili smy
nasz samolot), i wyruszylismy w Swiat, Zorzyk maj
strowa4 rrzy motorze, ja bylam obsatrwatorką. Jscha—
liśmy bardzo Muzo. „łabędz” pędził z szaloną szybko-
scią. Jachalismynadjakian$ olbrzyniem morzem, gdy
roczęło nam braknąć banzyny... Ogarnęłanasrozpacz,
Naraz zauwazyłamw oddali jakis ląd, Była to mala
wysepka, zdzie wylądowalismy Poszlismy badaż wyspę.

Jakiaż było nasze zdziwienia,zdy zamiast ludzi
srotkalismy liczby... Prawdziwa, najrrawdziwsze żywe
liczby! Liczby rrzyjąłąy nas bardzo goscinnie i zrzecz-
nie. ".nazrodę postanowilismy ja powozić „łabędziem”,
Zatem Zorzyk oznajmił, by jutro ZAJORAT się wszystkie
liczby całkowite, rojutrza — uiamkowa, Liczby zzodzi-
ły się b.chętnia, Nazajutrz cala mnostwo liczb całko
witych wyjszdziło się samolotem. Gdy nazajutrz zebra
ły, się udamki zauważyłam, że sa to liczby całkowite,
która przybrały postać ułamków. Np.liczba 6 przyjęła.
postać 12/2i t.r. Ale nie nie mówię, czekam,co to
będzie. Zorzyk pakuja ułamki do samolotu. Nagls..,za-
trzymujs jednego taki szo oszusta i wpada rrzytam
w wielki gniew,za to oszustwo, Ułamki us] rawisdliwia—
ły się, Ze jazda sumolotem bardzo im się rodobała,

dlatego chciały skosztować jaszcze. $miałam się skrym
cis,aby nia drażnić i tak już złazwo Zoržyka, No — ale
skonczyłę się jakos wszystko dobrze. Zorzyk miał ocho—-
tę zostać Jaszcze dłużej,jednak został przekonany.Mówię, ża niemam ochoty opuszczać lakcyj; bo j.fran-
cuski muszę dobrze umieć,zdyż w przyszłości pojadę

do Francji. łacinę też — będę chi wmrziem. Historję i
J.polski muszę znać, jako dobra obywatelka ojczyzny,
Do zeozrafji Sriaszę, bo chęę podać nową odkrytą wy
spę. Matamatykę muszę TOznac,aby liezby całkowite nia
mogły mnie nigdy oszukać, Religja — koniecznością, Rym
sunki i poboty są b.rraktyczne,Tami arzumantami prze-konałam Żorżyka i postanowiliśmy wracać,Kłóciliśmy się



„noscią i bujnym kwieciam., Čai

Nn.A - 7 PROMIEN 12

tyiko jeszcze nad nazwą nowej W Ja ehciałam naz—
wać wyspą„Jerzezo”, on chciał — „Danusi”, Tkshcu R
zwali smy ja wyspą „Promiania”, Lazy ona na 3A0 sze
i na 16A0 dług.egeogr.

TYDZIEN SL ASKA,
Dnia 29/III-38 r.,wa wtorek słuchałam przez rzdjo

audycji ala szkoł z Katowie „Śląskiam = Da. —
£.„Tievli w wykonaniu zesrciū"aziaacięgcz Sąuchajac
taj audycji ,rrzepsłnionej w „ca4aj e„nijością
młodziszy, SLzżskiej dc Swaz0'0ojczystego kraju ,odczu-
4am.jakiss dziwna wrażznia. 2 piosenek o Siąskt. do--
wįsūzialim się o przywiązaniu miedzi aży Sląske do
swej ziemi, H tych piosenkach młodzież słąska ryrażą
Się o riązknoSci pól, "wy soxich komi nach, snu jących
klęby smolistych, cz tenyDh dymów.e© z0 pnikach „r racu ją—
cych eiągla rod zismią,a "reszcie © rzeca Wisla.

„Tierli przedstawi u nam i orisujs wycieczkę, któ--
rą urządziła młodzież sl; ra: Katowie i Ci sszyna,

tu wiasnie orisuja rodrčį tych „dzisei, aGąc' falą
Paljową znik ły 182 OCZE 1014 2
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8. Narasacie zatrzymali si
azray się radosne okrzyki:
słowa jakby >zamariy im nz yi
tek.Cieszyn! - rzekły - sa
nalsžy. Pó zwiedzaniu mia
radjo wej W rowrotną Rae.

 

 

a u
się sel, Może poraz rierwszy odczułam, ż
młodzież sląska jest bardzo. rIrzywiązana do swego kra-
Ju, kocha 20 i czuje się nzijsz.częSli wszą aa swej 0j-
czystzj, slaski aj ziemi, przasiąkniętej do sgiębi pol
sko scią.,

aZOB RECZ ZN r tyn i

ODPOWIEDZI REDAKCJI, Ir,A,B:ajka „Sen sierotki”rodwzględem formy bardzo dobra, tresę. zbyt posrolita, fen-dencja bajki rrosimy przelać do innsgo artykułu. Czeam
ab.„Kostrzewskiej: Inna artykuły "> się.
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KRONIKsaZ7% PRĄDA
Dnia 15/11=36 r, poz”., sie odp© ara kodek Stpaź X »

ży Przednisj” zimn.z Wilejki i sima,Z Moiodsezna.“ je- >

  

czotem zabawa taneczna w auli zihoazj a neji |KORY Ke
Dni a 5/111=36 r.rod klarcownictwamsp.frof,„Ko'raluka A

wyruszyła wyciaczka narciarska dp Krasnazgo, Trzydpio- A
wy pókyt na spegniaisenia naridirskieh przyczyrma >

się (3 2 <gi zy oa2r>j tężyzny: ncezestnikówk) ff

rozūsti PbPaiaga widorii ania, (P trz ant, d,„Pod

Dnia. gb r.w prza22871 sh“ a 5,0 „J,Piaa R
Šiais Oi. o: zodz,Jostaj w wli złpn.ztono TroćMi MAD, w

dzież wyslu eshada przemówi ani a. *2 pl>nta, t rareni/fo- ky
wanszo przez radjo z Zamku Kažeaais, js

Dnia 19/111-36 r.ro wysłoahamiu M Bzy Byiątkodų na,

Akademji w auli žmooESRRodūczyrtui: 'póferat a

o Marszažku. Obacni; „Zrc2ż0, OT.Z „p. Ayr.Turo na.CZ8l t

ZE pastarsni 3:. „Straży, Przadnk>3p OZ 7
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