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MIESIĘCZNIK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
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MYSLI VYTBRANB

Miej zawsze i wsządzię krew zieuną, serce gorące
i ożywione siłą moralną, której źródłem idea.

 

 

„Nawet bandyta musi umieć cheieć i za te swoje
pragnienia umieć się narażać, a my, ogół polski-nie
umiemy chciec.

, Każda enota ma swój dodatek, który jest wadą, a
tkui on właściwie w nadmiarze cnoty.

Bić się i zwyciężać można u najtrudniejszych wa-
rynkach. wyjść udaje się nieraz z najcięższego po żoże-
nia, lecz trzeba tego moono pożędać 1 jasno patrzeć
ohośby w najczarniejszę prawdę, nie uplększając jej
żadną fikcją i fantazją, |

Gdy w życiu mądra spotka cię przestroga: głową
muru nie przebijesz-nie wierz temu,

Zadaniem duszy Iudzkiej wogóle jest tuorzenie.,

Często lepiej jest wylecieć za wcześnie niż gde-
rać i siedzieć w błonia.
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. , „Być zwyciężonym i nie ulec-to zwycięstwo, zwycię-
żyć i spocząć na laurach-to kięska. Ta

Gdy Ozas nagli, gdy DR są pływacy, nie za--
trzymałbym się nawet przed zetonięciem kilku czy kilku-

 nastu niezdatnych dopływania ludzi,

Człowiek słaby, to znaczy głupiec, tchórz lub po-
dlec-bo podłość jest także słabością-da się zawsze chy-
trością, strachem czy przekupstwem pędzić w położenie:
bez wyjsgia... : |

Kto duszy żąda, duszę dać musi, Kto sięga po du-
szę, duszą płaci.

„, Przed Polską Y i stoi wielkie pytanie; czy ma
"być państwem równorzędnym z wielkiemi potęgami świata,
_gzy ma być państwem małem, potrzebującem opieki możnych,

Temję? eLRDRZY, kto buduje na kłamstwie i na fat-
' szu, w porównaniu z tym, kto chce budować na prawdzie.

i „Jeśli jest w legendach coś fałszywego,to one na-
przód daleko nie zajdą: wstrzymają się u wrót serca.

Wszystko to, oo jest obce, wzbudza wsród Polaków

wrażenie. wielkości, a to, co, stoje wzbudza wątpliwości.

W pracy potrzeba umieć być ofiarnym.

,
Honor, to BOG, który niesie nakaz i ma takąsiłę.

uderzenia, że śmierć wywołuje.

Są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak po-
tężne, że śmierć przezwyciężają. |

"J.Piłsudski.
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? 14.IV.1956,

Maj jest zwykle miesiącem radości, wesela, miesią-
cem, wktórym wiosenna przyroda występuje w całym rze-
pychu odrądzającego się życia. Zeszłoroczny maj był wię-
cej słonecznym, bardziej wiosenny niż ionemi laty, leez
przyszła przecleż godzina, w której /mówiąc słowami po-
ety/: Oti +

| | ....Śpiwające drzewa pąchyliły głowy

I przeszył noc majową wiatr listopadowy....

0d tego mroźnego podmuchu zlodowaciały serca wszyst=
kich Polaków. ana | żałobne opaski... sztandar
szkolny spowity został klrem...

Dziś znowu spuszczono chorągwiedo połowy drzewca,
Gzyż rocznica, którątak uroczyście święcimy mabyć tyl-
ko dniem przypomnienia Swiętlanej Postaei Wielkiego liar-
szažka?„ dnią tym powinniśmy wclelić w ezyn szczytne
wskazania, które zostawił nam w testamencie. Dążąe więc
w wyścigu pracy, którego celem potęga Polski, wyry jmy
sobie złotemi zgłoskani w sercu jedno z najpiękniejszych
Jego haseł:

ROMANTYZM CELOU, POZYTYWIZM SRODKOW,

J.łapiński.

SMUTNA ROCZNICA,

Rok temu jak odszedł od nas na zawsze „ielki Bu-
downiczy, Pierwszy Naczelnik i Marszałek NOP |
Polski, Józef Piłsudski. Wielkim swego żyeia trudem bu-
dował w narodzie moc i siłę, prowadził Państwo ku odro-
dzeniu, aż je wydźwignąłna wieczny szczyt chwały. Pił-
sudski był człowiekiem wielkiej wiary i silnej woli.
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"Wierzył, że Polska powstanie i żyć będzie zawsze. Kie-
dy w czasach dla AE właśnijąsynowie
opuścili.- On na czele BNEBO Mate go oddziałku dzielił
wytrwale wszelki los pospołu ze swymi żołnierzami. W
ciężkich enwilach gwiecił przykładem, nie szezędząc zdro-|
wia 1 nastawiająężyciewpierwszych linjach walez:cych.|

zamętów wojny aka Azdpoj na widownię
dziejową to szczupłe koliskó żołnierstwa,az nien 1
05 e2yZns maBŽą. nida

Odtąd we wsżystkich dziedzinaehżyciapaństwowego
A szybko postępowała naprzód. Z radością i dumą wi

zimy.coraz to nowe zdobycze nietylko w życiu wewnętrz-
hem, w którem szczęśliwie walczymy ze skutkami powojen-
nego kryzysu gospodarezego, jaki wstrząsnął całym glo-
bem,- lecz również:w polityce zewnętrznej, którg una-
cnia mocarstwowe stanowisko Rzeezypospolitej, | tej o-
statniej zwłaszcza dziedzinie znaczenie państwa polskie

"go wzrastaz każdym rokiem, dzięki przenikliwej i $ra-
fnej inicjatywiePiłsudskiego, który potrafił odegrać
poważną ianierazprzełomowę rolęw Unacnianiu pokoju

„*wlatowegowo fuga 7 owy i

| Za życia Marszałka skupiały się coraz to większe
o yken, udanych Lana Polski mocarstwowej. |
Kiedyś Piłsudski sam z garstką wiernych Jemu ludzi 04-
budował Ojczyznę, a teraz za Jego rzykłajem już w roz-
budowiegmachupaństwowego bierze dziś udział prawie ca
ły naród.

I teraz gdy usnął po nadludzkien trudach, enoć na
wieki spoczął, Jego miecz dzielny w naszych sercach jak
żył niegdyś, tak żyć będzie, a Duch Jeso będzie nan het-

om nil po Wsze czasy. A na czele odrodzonego życia pol-
skiego będzie wciąż stać wódz i Nauczyciel Narodu- Jó-
zel. Pźłkeujdakia «0% 00 gai

Dziś już wiemy, że, karty dziejów, kreśloneJego rę-
ką, nie okażą potomnym,iż w pracyci wysiłku dielkKiego
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w moj J.Pietraszkiewiezówna

DZTADEK 4 MŁODIEŻ,
Młodzieży polska, tyś sercem Ojczyzny,
Którą nen wrócił przez krew swą i blizny,
Przez długie więzienia, dalekie zesłania
Skąd myśl Jego biegła 1 wszystkie dumanta;

Chociaż w zesłaniu lehz i tan vr
Rasz 4ielki Dziadek i w sercu. św
diele nadziei w młode polskiedu
że się nie ugną pomimo katusze,

acoygł
em qhował
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Chociaż gnębieni, jednak nie ulegli.
£ później w bojach zwycięskich polegli.
wierni do końca Drogiemu WJodzowi,
Który deł serce i Polskę ludowi,

Który ją kochał do.ostataiej eńwili._
Baczmy byśmy Jej nigdy nie stracili I
Na nasze berki złożył Dziadek drogi
Jej dalsze losy i nleznane drogi.

Więc złęczmy młode nasze siły społem
I serce każde niech będzie gotowem
Do 7580 pracy dla drogiej Ojczyzny,
Zdobytej dla nasprzez krew i blizny.

K.Daleszyńska.K]1.1.

DZIAŻALNOŚC PISARSKA JOZZFA PIŁSUDSKIAGO.

_ Pisze i mówi się bardzo dużo o Józefie Piłsudskiu
'jeko konspiratorze, żołnierzu, budowniczym państwa, wy-
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chowawcy, żołnierzu, dyktatorze, i jakąkolwiek roeznicę |
związaną pośrednio lub bezpośrednio z imieniem ilarszeł-
ka szpalty prasy codziennej iper jodyków zapełniają się
artykułami OWĄ dać można ogólny tytuł : Wielki Fo- :
lak. Jeden elk ty ko rys w życiu tego Kryształowego
Człowieka, który dotąd nikle został oświetlony, a miano-
wicie Jego działalność pisarska. Wielka spuścizna lite-
racka, którą nam zostawił-czeka krytyków. | |

0 tem, żeA 2 pisarski,
ba nęwet poetycki, świadczy najlepiej list do ojca plsa-
ny wierszem. Drugim świadeetwem tego talentu jest fakt,
że pierwszy zrozumiałi pokochał Słowackiego.

: "i okresie konspiracyjnej pracy P,P.S. Piłsudski, |
jako redaktor Robotnika wykazał wielkie zdolnośel publi-
cystycznę. W czasach, kiedy żywe słowo dotrzeć nie mogło
"do polskiego ludu, druk stał się jedyneu narzędziem pro-
pagandy polskości. W martwe litęry trzebabyło tetaęć du- . -
cha, który skysai serca skażone jaden
długiej niewoli. Poźniej Komendant daje się poznać jako
wytrawny spęejalistaw kilku broszurach traktujących za-
gednięnia mi siarassua pisze rozkazys. |
Krótkie, gromkie proste a jędnak tak wymowne. A wreszcie

" już w wolqej Polsce następuje cały szereg przemówień, wy
'Wiedów, oświadczeń wreszcie wspomień rzucajęcjca Śwla- ,
tło napełne. przygód życie Piłsudskiego. Oto w og0laych
zarysach Jego działalność pisarska. ę Ap

Kto się chce zapoznać ze szczegółami życie dielkie-
o Marszałka, kto pragnie zneleżć miłą 1 pożyteczną le-
turę niechaj czyta dzieła J.Piłsudskiego. Pilny czytel-'
nik napewno doszuka się w nich wielu ciekawych rzeczy,
orginalne oświetlenie szeregu faktów, moc bystrych spo- .

ma —

strzeżeń, dziesiątki szczytnych haseł.

„Uczeij ięć Wielkiego Budowniczego przez zapo-
znanie sięeoGby z kilkoma UrywkamiJegoŁWOTczości:

jotkajot.
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DWIE KONSTYTUCJE.
Rok rocznie obchodzi Polska jak długa i szeroka |

uroczyście dzień 3-go aja. My kochamy naszą przesz łość
a zwłaszcza czyny piękne, historja nie pozwala o nich
nam zapomniec. * ;

Przed półtora wiekiem źle się działo w Polsce. a=
dliwy ustrój już od dawna był bolęczką naszego państwa.
Bardzo trafnie określiła ten stan rzeczy szlachta, n0-
więc, że Polska nierzędem stol. Lecz nastał czas, że o£-
knęła się szlachtaze suej śpęczki, zrozumiawszy, że zło
ta wolność już się przeżyła, że jedjnie kosztem zrzecze-
nia się swych przywilejów zdoła uratować upadajęcą 0j -
czyznę.

ž 4 roku 1783 zostaiž zuolany sejm pod laskąiiałachow-=
skiego. Przez cztery lata obradosa. on nad wprowadzenier
reform, aż a roku 1701 owocem dążeń narodu do uratowanie
swego Dytu stała się: Ustawa rządowa z dnia 5 i 5 maja.
Ogół przyjmujeją z zepałem, widzi w nied zapowiedź le-
pszego sra. zadatek potęgi państwa i odrodzenia się ne
rodu.

Nięstety zbawienne środki proce przyszły, zle
było już zapóźno. Pomimo to konstytucja 3-70 aja świad-
czy o niezmiernej dojrzałości politycznej pone Se jau
Ustetolekiinzo: Azesebójsa tkwi 7 niej wertość etyczna
ustsu dla następnych pokoleń. Nie bez wpływu na konstyt
cję 5-go maja pozostała: Deklaracja praw człowieka, kto-
ra jakoby mocarz uwolnionyz pęt pełen życiai siły wra-
cający na wolność, zmusiła posłów do przyznania nieszla-
chcie wielu praw. Idea równościi wolnoźci nie zupełnie
zn: lazła zastosowanie w konstytucji 5-go. maja z powodu
obawy jej twórców, że pozostanie jedynie martwą literą,
jako przedwczesna wobec niewyrobienia stanu mieszczanski
mo i ciemnoty chłopóy. W duchu tego pierwowzoru kształto
wał się powolnie w późniejszych czasach nasz ustrój dema
kratyczny.
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„1 teraz, cay już mamy ową Konstytusję jednak czci-
! jeszcze 1 zacnowujeny c. dla wiekopomnego dzieła
.SZych przodków, którzy dali dowód zrozumienia, że je-
ią z podstaw byłu państwowego każdego nerodu jest do-
*y ustrój.

Hikłe doświadczenie ustawodawcze: polaków, zmusiło
żjm Polski Odrodzonej do szukenia wzorów za granicą.
;2e idee przeniesione na nasz zrunt okazały się zgubne--
|. ea uchwalona 19/IIi.żir., oddaje nasze pań-
MO ne pastwę walk partyjnych. Następuję rządy niestaże,
iedze wykonawcze pozbawione sę wszelkiego autorytetu,a
ładze ustagodawcze Sejm i Senat rozbite sę n. nlezlicao-
ą ilosc partjj, w łonie którychwrewalkao uładzę, |
zęd po rządzie jest obalany, unienożliwiając pracę tuór-
mą. Dzres sćjmowiadztwa był bardzo groźnym dla Polski.
jiowaiczy Peistwa swoją silną iniyuidualnością stara
ię łazożzić spory partyj, lecz bazząc, aby nie było za
$śn0, chayta ster rządów w Swe ręce u 1946r..Pržcanad
iprewą ustroju Rzeczypospolitej pod kierunkiem Irzeźwe-
> Obserwatora, spoglądajęcego na orzeszłe i przyszłe.
.eki a przewidujęcego braki czy ojchylenia, przyczyniła
.ę do tego, źe Polska jest nielkini potężnem państwen.

Z chwilę wejścia w życie koustytucji uchwalonej
'zez sejm dn. 48/1.1934r., państwo staje się dobrem ca-
go narodu, dorobkieem wszystkich obywateli. Przewyższa
ia wszystkie konstytucje nasze poprzednie pod keżdya
ględem. Szczególne jej znaczenie polega na tem, że
zZyszla ona u ozas, nie tak jak: Ustawa rzędowa 3i 5
Ja i zapewnia nas, że śmiało, z podniesionem czołem mo-
my spoglądać w przyszłość.

R.Gil. K1.VII.
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MIŁE. MIASTO.

Miłe miasto-rzędem biegną mury,
I pagórki w majowej zileni.  «* ||

„Przez mgłę widać pnące się do góry,
nmukłe wieże podobne do cieni. ;-

| / A.disłocki/.

Miłe niasto. Ciche EO mnie dzieckiem niegdyś
pieściły, co kochać wielkość prewdy nauczyły. Miłe mia-
sto z tylu, tylu o ciami. Miłe. To słowo iiarszałek
zawsze jodewał, gdy Jilno wspominał, J Udrodzonej Polsce

"cały suój czas wolny spędzałw wilnie i na Jileńszczyż-
nie. Przed ómiercią uiedziony przeczuciami rychłego zzo-
nu odwiedził syoje uiłe miasto.

. I neprawię wyraz miłe najlepiej określa chrakter
miasta. Położone nadzwyczaj malowniczo u pagórkowatej
okolicy, otoczone z*jednej strony wstęgą strumieni rod-
nicy, 2 z drugiej lasami, tonie Wśród zieleni. »zczegól-
nie pięknię wygląda „ilno, kiedy patrzymy na nie z góry
Trzykrzyskiej. Z pomiędzy zieleni wystrzelają ku górze
wieże starych świątyń.

„f środku wznosi się góra Zamkowa pokryta gęstą zie-
lenią z ruinami grodu Gedymina, które budzę zanarie echa
przeszłości. Górę tę otaezają Wilja i wileńnka. Obok bie-
eję na tle błękitu niebios ramiona Trzech Krzyży.

Miesto-symboól naszej wielkiej ongiś potęgi, dilno |
Stefana Batorego, eo uniwersytet zakładała mieczemno- |
we granice wybijał, stało się głównę placówką kulturalną.
1 oświatową haszych Kresów wschodnich.

1 A i

„„Vajuybitniejszy poeta polski Adam Miekiewicz spę-
dził tu ewe mžode Tata na uniuersytecie. Tomasz Zan, je-.
go serdeczny 8toż PL 1 kierował tu kółkami |łromienistych, Filomatosi Pilaretów, Młodzież ówczesna,
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której hasłem było: Ojczyzna, Nauka i Cnota, z poświęce-
mien znosiła szykany «ładz rosyjskich.
i

„ Nasza to ziemia Wileńska wydała dlelkiego Człowieka
Józefa Piłsudskiego, który tak ukochał swoje miłe miasto,
że y czasie wojn planowa zdobycie Wilna SE czenia
go do Polski. didocznie naprawdę było ono miłe a Jego du-
szy, skoro działania wojenne u 1910 r. miały na celu oswo-

14bodzenie 4ilna. i dniu 17-go kwietnia 1918 r. miasto by-
ło wolne. Ludność z wielką radością witała Osuobodziciela.

4 wyzgolonem mieście Marszałek otuorzył Uniwersytet
"StefanaBatorego. Hdodzież Ros otrzymała teraz możność
zdobywania wiedzy w swoim własnem mieście, żeby później
mosprecować ku chwale Rzeczypospolitej.

Dziś, kiedy liarszałka już niema, serce Jego, które
tak umiłodało Wilno na wieki spocznie w ten miłen nieście,

L.Bohdziezicz. Kl.I.

w PIERWSZA ROCZNICE.

Każde epoka stwarza odrębne, suoiste,hasła, które
uypiycją z hekazów chwili. | tak na przełomie XIX i XX
wieku aktualnem hasłem Polaków była Niepodległość.

który znalazł odpowiednie drogi do niej był JÓ-"Tym,
'zef Pileidai. Mie bęję tu wyszczególniał Jego zasług,
zbyt dobrze są nam znane, zbyt wiele się o nich słyszy.
Pragnę jednak wspomiieć tu w kilku słowach o duchowym te-
stamencie, jaki nam pozostawił.

Z chwilą zmartwychwstania Polski hasło Niepodległość
straciło swą aktualność, lecz jego miejsce z: jęło nowe:
Wocarstnowość. Dążność do potęgi naszej Ojczyzny, dotyczy
nietylko wysiłku nad stworzeniem silnego organizmu pan-
stwowego pod vzglęjen gospodarczym 1 politycznym. Musimy
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także dbać oto abyśmy promiealodwali suą kulturę ducnową
i materjalną. ówczas naród nasz będzie mógł spełnić swą
misję dziejową i wiernie służyć ogólnoludzkim idealom:
Dobra, Piękna i Sprawiedliwości.

Trud poż: został złożony na barki całego społeczeń-
stwa. My młodzi, pierwsze pokolenie wolnej Polski, którym
nie przypadł w udziale zaszczyt służby pod sztanjiarami Ko-.
menjianta, powinniśmy okazać 20 Jego zgodnymi spadkobierca"
mi.W szarym mozole dnia powszedniego, w sumiennem spełnia-i
niu neszych codziennych obowizków znajdźmy to zadowole- |
nie moralne i zrozumlejmy, że w ten sposób dokładańny ce- |
giełki na gmach, ktoremu na imię: Polska iHocarstwowa. |

Niwel,

WSPOMNIENIA Z WILNA.

ik którzy nie mogli być ostatniow Wilniez jakich-
kolwiekbędź powodów, podaję garść wrażeń z tej niezapomia-
nej wycieczki. |

Pomijam tu cażkiem zwiędzenie: fabryki radja Elektrib
muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gezwuni, radjostacji |
ilicznych świętyń. Pragnę tylko oplseć miejsca związane
ściśle z osobąMarszełka Józefa Pliłsujskiego. |  
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Przedewszystkiem kościół św. Teresy. Tu spoczęło tym-
czasem serce, które synowskiejswejmiłości daźo sia W
ostatniej woli, podług, której pragnie spocząć u stóp
Matki w ukochanem Wilnie. Na gładkiej ścianie widnieje
czarny krzyż /... ten krzyż stał mi w oczach, kiedym o-
pcaa: progi świątyni... jeszcze go widzę... / ża nim
o wmurowana jest urna, mieszcząca ten Bezcenny Skarb.
U dołu kwiaty-- morze kwiatów, wspaniałe wieńce, skromne
bukieciki, lecz wszystkie jednakowo świadczą o tem, że
Wilnianie o swym Oswobodzicielu nie zapominają. Pomiędzy
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"jtę barwną mozaiką kwiatówi wstąg, jak struny wyciągnię-
ci, dwaj żołnierze trzymają nieustejącę straż.

Schodzimy do podziemnej sy: W póławoku spostrze
gam na uyniosiym katrfalku trumnę. Une to zewiera docze-
sne szczątki Tej, która była wzorem i przykiedem Matki-
-Polki. Tu znowu góra wieńców, powódź szarf, krzyczących
swemi napisami: Kochające wnuczki, Cd POS
0a Rzędu ete, etc. Jeden tylko wieniec i tabliczka wysza”
rzałe, wytarte, wyszczerbione.przezczas, iecz leżące na
samym froncie. To relikwje przywiezione z srobu Harji z
Billewiczów Piłsudskiej z. Litwy, |

+

    

„ Idziemy na Rossę. Po drodze widać gorzczkowy poś-
piech. Odnawia się domy, brukuje ulice, zak.aja SIEC ele
ktryczną, wszędzie ruch i praca, Już z daleka słychać od-
głosy diut kamieniarskich, to liczny zistęo robotników
przygotowuje nagrobki i ogrodzenie,

  

Hauzoleum wraz ze swoim otoczeniem jest proste u,
budowie, a jednak tak podniosłe i przykuwające uwagę. ilo-
że czynią te słowa Słowackiego umieszczone1a płycie gro-
bowca, W tych kilku wyrazach zawarte została cała treść |
Jego życia. ć |

3
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KRONIKA. >> :
2,3 1 4 IV. odbyły się rekolekcje dla młodzieży katoli-
skiej i pooeawai
3-15. IV. ferje wielkanocne. : E
23.IV. wyjechala wycieczkaszkolna do Wilna w liczbie 43

o. dzie bawiła trzy dni / patrz art. Hłspomnienia z
Jilna.
23.IV. odbyło się ognisko harcerskie. |
Z powodu ustąpienia dr. H. Gabińskiej, kierownictwo dru-
żyny objęła =P Boczkowska.
2.7. w auli gimiżjalnęj miała miejsce akademja z okazji
rzypada jącej rocznicy uchwalenia konstytucji 5-go iiaja.
„V. hufiec P.d. i drużyny harcerskie wzięły udział w

mszy = i defiladzie. |
4,5,6. T. o oris się matura piśmienna. | =
4, V. klasa VI i drużyna żeńska obehodziły dzień imienin
p rof. M. Ejsymontowny.

. odbyła się polce salei młodzieży do leśniczówki.|
y8.FT. we wszystkich klasach mia

cyjne.

ZACITK SPORTOKY

. Koło sportowe z gimnazjum T.Zana w Mołodecznie
otwieraw Bromieniu
dał: ze sprawozdań, artykułów dotyczących różnych dziedzin
sportu, z zagadek, żartów i karykatór oraz skrzynki spor-
towej. Koło prosi by wszyscy sportowcy współpracą swoją
przyczynili się do uświadomienia sportowego ogółu. Oczeku-
Jemy więc materjału do kącika.

H. Sikorski.

MECZ SIATKOJKI I KOSZYKOJKI.

miejsce lekcje korela -

ącik Sportowy, który będzie się skła- E

3 maja w parku gimnazjalnym odbył się mecz siatkówki i ko-
Szykówki między drużyną kompanji telegraficznej a drużyną
gimazjalną. W piłce siatkowej wygrało gimnazjum w stosun--
ku 20 / 15-8, 15 ia į) : 5-7 /. dyróżuił się Ciawłowski, który sue-
mi ściętemi czynił panikę. W piłce koszykowej również wy-
po gimiazjum w stosunku 40-4. Najwięcej koszy wrzuci
zeżdziecki,bo aż 10. -

"" Sikorka”
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