




„Dla Przyszłości”
Głosy młodzieży.

Lublin, w listopadzie 1915 roku.
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Moment z żyda księcia Józefa.
B y ło  to w grUdniu 1806 roku. Napoleon, idąc 

za śladem rozbitej armii pruskiej, przybył wraz z le- 
gjonami polskimi do W arszaw y. Pięć miesięcy u pły
nęło już od zawarcia pokoju T ylżyckiego , a krew się 
wciąż lała na Polach Jen y , Auerstadtu, a lała się krew 
polska. Z a  tę krew przelaną, za trudy i męstwo, za 
zapał i poświęcenie legjonów przyszedł Napoleon 
„ob iecać” wolność Polsce. Przyszedł jak  władca do 
kraju, który doń ramiona błagalnie wyciągał, który 
w nim widział i czcił bożyszcze. On, prosty szlachcic 
korsykański, potrafił tyle siły skupić w sobie, tyle 
zdolności ujawnić, tyle narodów podbić i wreszcie 
w ów pamiętny dzień grudniowy zajął zamek królów 
polskich.
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Na przeciwległym końcu W arszaw y stał pałacyk 
„Pod B lach ą“ , a w nim od lat dziewięciu przebywał 
ulubieniec „wesołej W arszaw y" „Pepi - -  książę Józef 
Poniatowski. Młodzieńcze lata, spędzone na dworze 
stryja, króla Stanisława, wTy r y ły  zwątpienie w młodo
cianej duszy księcia. Zdaw ałoby się, że do bogato w y 
posażonego przez naturę młodziana powinno się b y 
ło uśmiechać życie. Niestety, K siąże poznał zbyt 
wcześnie co to zawody i rozpacze. Częste utarczki, 
dochodzące do walk otwartych ze stryjem, ciągle 
uczucie bezsilności wobec upadającej Polski, raniło 
młode serce. Rozbiory Polski, wreszcie 1795 rok, a 
z nim wyjazd króla dokonały reszty. Książe zam
knął się w sobie, zobojętniał, jak gdyby zdrętwiały 
w nim serce i dusza. Zapragnął szukać zapomnienia 
w zabawach, zapragnął w yzyskać  dary natury i tu 
spotkały go powodzenia.

Po raz pierwszy od lat dziewięciu w 1806 roku 
po przez atmosferę zabaw przedostał się inny prąd 
powietrza, prąd— ze świata— od pola walk. Pow iew  
ten niósł zwycięstwo Napoleona i dalekie echo pieśni 
legjonów. Zadrgały  w księciu wszystkie struny du
szy, powstały jako  żyw e przed oczami: Zieleńce, 
Winnica, Lubar. O dżyły  dawnę, młodzieńcze zamiary 
i dawny zapał. Mimowoli zestawia książę swe da
wne życie z obecną w egetacją i tja dnie duszy p ow 
staje bunt. Nowa myśl kiełkuje, przebija krępującą 
skorupę lekkomyślności i wykwita czyn. K siąże przyj
muje naczelne dowództwo nad formującą się armją 
polską— przyjmuje, bo wierzy w swoje zwycięstwo, bo 
czuje że zdoła stawić czoło despotyzmowi Napoleona.

I gdy Napoleon rozgościł się w zamku i sądził, 
że ze sprawą Polską łatwo zakończy, „Pod B lach ą” 
już dojrzał zamiar silny i niezłomny —  Polska armja 
ma bronić tylko swojej sprawy.

W  pamiętny dzień grudniowy stanął Poniatow
ski przed Napoleonem. Stali naprzeciw siebie, nie 
znając się, jako  dwie siły na dwuch odległych krań
cach: jeden jako  uosobnienie bezwzględności, drugi 
wiary w przyszłość.



I wiara zwyciężyła. Napoleon zrozumiał że z Pol
ską liczyć się musi— w oczach Poniatowskiego wy 
czytał wolę narodu. Odszedł K siąże— W ódz, b łyska
wicą swej szabli rozświecać drogę narodowi. A  od
tąd droga Jeg o  prowadzi przez Raszyn, Smoleńsk, 
Borodino, W oronów i jak promień słoneczny załamu
je  się w wodach Elstery.
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DO MftTKI OJCZYZNY.
Bawi tytana świata znów 
ten „biedni/ polski kraj” 
ojczyzna lekkich pustych głów 
dla cudzoziemców raj.

Miodowe słowa toczą się 
z krynicy słodkich ust, 
chwalą się miasta, chwalą wsie, 
chwali się polski gust.

Płaczą nad nami. Łzawych wód 
wylewa potok świat 
nad krajem piasków, grzązkich błot, 
gdzie walczy z bratem brat

Dzienniki z obcych dalszych stron 
swe szpalty święcą nam, 
spalone wsie i stada wron, 
wstawiając zamiast ram.

0  tak! dziś wszystkich wzrusza los 
nieszczęsnej ziemi tej, 
każdy zabiera w radzie glos, 
iiada o doli jej.

Co ja  Ci najnędzniejsza z cór
o Matko, mogę dać, 
gdy świata dzisiaj zgodny chór 
chce Cię w opiekę brać?

Cóż ja Ci Matko biedna dam, 
ctem zetrę bladość z lic, 
czem zmyję ślady krwawych plam, 
gdy nie mam aama nic.



O Matko, Matko! wybacz mi, 
że w tej godzinie prób 
gdy pola Twoje broczą w krwi, 
jam taki wyschły trup,
Źe w piersi mojej braknie sil 
2 dłoni wypadła broń, 
a duch nikczemny zwolna zgnił, 
obrzydłą dając woń.

O Matko moja! Wybacz mi 
bo w żyłach noszę jad, 
trucizną straszną w mojej krwi 
zaszezepił wstrętny gad.

O Matko moja! Tyle lat 
ja  pęta. mam u nóg 
nad grzbietem moim silny bat 
trzyma zwycięski wróg.

Nie dziw się więc, że kiedy świt 
złoci Twój ciemny grób, 
ja nędzę jeno swą i wstyd 
u Twoich składam stóp.

Taki Ci Matko córka Twa 
niesie wdzięczny dar 
takie Ci niesie skarby dwa 
na podziw i na dar.

Lecz słuchaj, w діф і cielska tam, 
gdzie nikt nie zajrzy już, 
ja  jeszcze serce kędyś mam 
zagnane wichrem burz.

Ja jeszcze serce kędyś mam 
bijący słabo dzwon, 
ja  Ci je  kiedyś Matko dam 
jak suty zbożny plon.

O Matko moja, wierzaj mi 
me, se, ce jeszcze drga 
niechaj świat cały z Ciebie drwi, 
niech wróg Ci w oczy piwa

Ty mi z rozpaczy nie łam rąk, 
bo dzisiaj może już, 
ja  zerwę kajdan ciasnych krąg 
by wieniec dać Ci z róż.

W rzesień  1915

4



Wam teraz trzeba...

W am teraz trzeba palnego zarzewia.
Z e  smolnych łuczyw. Nieujętym czarem.
O tęczy barwnej, wasze zgniłe trzewia 
się nie zapalą, trzeba je  pożarem 
zająć płomienia, ażeby popiołem 
napełnić urny i zakląć je  potem 
b /  duch, co umarł rozpusty helotem 
wskrzesił się później tej ziemi aniołem.

Andrzej G.
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Marzenia i czyn.
Rok 18 12 .
Pamiętny rok, przedziwna wiosna życia, o któ

rej starzy weterani mawiali rostęsknionym szeptem, 
bo we wspomnieniach wiodła za sobą to, co nie za
gasa: ideę słoneczną.

I my młodzi biegliśmy marzeniami poprzez sze
regi lat, aż po ten cudem niebieskim oznajmiony rok.

I żal nam było naszych młodych dni, że tylko 
szarość i powszedni twardy byt nas otacza, że znikąd 
nie w ykw ita budzący się krzyk nowego życia. Z d a 
wało się nam, przykutym do codziennych prac, że 
taki b łysk wolności to sen, i wizja wojsk szumiących 
chorągwiami, to także cudny, nieziszczalny sen.

Ileż by się dało za krótką chwilę zjawy!
Pół życia?... Ach, nie —  całego życia za mało, 

i wszystką krew i wszystką duszy moc, i jeszcze ten 
najgłębszy uśmiech niepojętego szczęścia, że dla O j
czyzny walczyć wolno.

T ak myśleliśmy z daleką tęsknotą w przeszłość.
A  świt był blizki.
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I któż mógł wiedzieć, że jak grom zerwie się 
zawierucha, zatarga nami i wzbudzi tajemnie śnioną 
baśń, kędyś w przeszłości zaginiony mit; wo|sko 
Polskie.

...Stada jasnych kit i chorągiewek?
Nie, bez kit, i nie bijące blaskiem amarantów, 

nie lśniące złotem. Skrom ne i szare, a takie drogie, 
tak bardzo ukochane.

T o  nasze Polskie wojsko.
Z  przeszłości tęsknota powraca, bo teraźniejszość 

do czynu woła. A  naród zakołysał się z podziwu, 
nieznanych wzruszeń pełen.

Zakołysa ł się jak to morze...
Hen, ze świata szum idzie daleki, burza z wichrem 

za bary się biorą, więc fale biegną na bój. A le  nie 
wszystkie...

Olbrzymie morze cichością ogarnięte, po brze
gach jeno rwą się grzebienie fal, srebrzyste pryskają  
piany; rzekłbyś, łzy lecą.

C zy  przerwą wrogi brzeg?
Tak mało ich; a wielka głębia śni.
O czymże śnić, gdy wszystkim razem iść już 

czas, gdy woła czyn!
Marzyliśmy o ofiarach z życia i krwi, teraz gdy 

trzeba je  dać, stoimy jak  bezwolny łan i chwieje na
mi trwożny lęk.

Otwierają się zdumione oczy, boleśnie patrzą w 
głąb. Tajniki dusz poryw a wielki żal, bo oto mamy 
przed sobą owoc stuletniej niewoli: bierność i strach.

Zanadto krwaw e słały się przed oczyma ojców 
naszych wizje Sybiru, zanadto mroził ich kajdan zgrzyt.

Pęd duszy stracił lot i zwolna zeszła niemoc, 
poczucie własnej słabości.

A  jednak...
My młodzi chcemy iść wzwyż; i wierzę, wierzę 

mocno, że z każdym dniem powiększą się nasze sze
regi, że każde jutro przyniesie zasób nowych sił, bo 
marzyć wolno nam tylko czynem.



BY WZESZEDŁ SIEW.

O! wzejdzie siew 
Z czerwonej krwi,
Z tysiącznych łez 
I  przyszłość błyśnie jasna.

Miłości zew 
Ukoi gorzkie łzy.
O, wierz— nadejdzie kres 
I ziemia będzie własna,
I icłasnym lud.

Lecz ty  w to wierz,
Bo żaden cud
Bez wiary się nie stanie.
Tak mocno wierz,
B y na twe zawołanie

Powstała Połska w zdłuż i wszerz. 
Gorącą dała krew,
Czerwoną krew 
Za wolność jasnych dni.

Czas pogrześć marzeń sny
I  świstem kuł 
Tęsknotę serc ukoić.
Uleczyć duszy ból,

By wzeszedł siew.

Krystyna
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Organizacja społeczna i jej warunki.
Jednostka, jeśli nie jest egoistyczną i poczuw a się do 

obowiązków względem ludzi, wśród których żyje może w y
w ierać na otoczenie swoje wpływ dodatni. Może podsu
wać mu szlachetne myśli i pom agać do ich wykonania. Jeśli 
jest utalentow ana, może w yw ierać wpływ na m asy i nada
wać kierunek ich dążeniom. Ale jednostka choćby najsil
niejsza nie może zmienić do gruntu w arunków  społecznych 
i politycznych, w śród których się znajduje. Do takich zmian 
potrzebna je s t dobra wola i współdziałanie wielu ludzi. T rze 
ba więc najprzód uświadom ienia pew nej grupy jednostek, 
że w prow adzenie danej idei w życie je s t konieczne. T rzeba, 
żeby ta idea stała im bezw arunkow o do życia potrzebną. 
Niedość przecież żeby zeszła się taka grom adka, a choćby 
i duża liczba ludzi dobrej woli i uświadomiła sobie, że chce 
ośiągnąć dany cel. Chęci choćby najlepsze do przeprow a
dzenia spraw y nie w ystarczą. '1 rzeba do tego organizacji. 
Organizacja jes t to um iejętne stw orzenie sobie m etody po 
stępow ania dla osiągnięcia żądanego rezultatu. C harakter or
ganizacji j t s t  więc zależny od jej celu.

S ą  przecież warunki, bez których żadna organizacja 
ostać się nie może, a tem bardziej spełnić swych zadań. Prze- 
dewszystkiem  członkowie nie mogą miec co do celu o r
ganizacji odm iennych przekonań, to się zresztą samo przez 
się rozumie. Dalej muszą wszyscy zgodzić się na ten sam 
sposób urzeczywistnienia swoich zamiarów, obrać sobie jed 
nolitą m etodę postępow ania. Dla osiągnięcia tej jednolitości 
potrzebne jest w każcej organizacji podporządkow anie się 
pew nem u kierunkowi, a wrięc w ybranie sobie jednej lub kil
ku osób, k tóre będą organizację prow adzić. Nie może tu 
być mowy o jakiejkolwiek w ładzy jednostek nad organizacją. 
Zgrom adzenie w celach społecznych jest zbiorem  jednostek  
dobrej woli, którym  nie trzeba nic narzucać. O branie pew 
nego zarządu jest tylko pom ocą w technicznym  prow adzeniu 
pracy. Z resztą zarząd czy przew odniczący przez organizację 
w ybrany może być w każdej chwili przez tę organizację 
usunięty w razie niedbałego, czy nieudolnego spełniania 
swoich obowiązków. Istnienie zarządu jest w arunkiem  tech
nicznym, nie koniecznością istotną. W ażniejszem  daleko je s t 
przejęcie się członków sw oją organizacją. Jeżeli nie w ypeł
niają oni obow iązków , które zgrom adzenie na nich wkłada 
tem samem zgrom adzenie to jest im niepotrzebne i musi 
upaść. Jeżeli drobne okoliczności codzienne mogą nas skło
nić czy to do opuszczenia zebrań, czy do nie w ykonania na 
czas oznaczonej pracy, jeżeli po paru miesiącach przestanie
my pracow ać, organizacja będzie próżną stra tą  czasu i skoń-
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Ćżу się na niczem. jeżeli więc ją tworzymy, musi być ona 
dla nas rzeczą ważną, przed którą błahe przeszkody ustą
pić powinny. Jest jeszcze jeden  warunek raczej techniczny, 
a przecież w organizacji konieczny: punktualność. Nietylko 
wprowadza on porządek w wykonywanie pracy organizacyj
nej ale ]pst także wyrazem obowiązkowości członków i prze
jęcia się sprawą. Jeżeli się organizujemy, musimy wytrwale 
spełniać wszystko, co sobie za cel postawimy i w oznaczo
nym czasie. Inaczej zamiarów naszych w czyn nie w pro 
wadzimy i wszystkie nasze dobre chęci spełzną na niczem. 
W arunki społeczne i polityczne dają nam niesłychanie sze
rokie pole do tworzenia organizacji, a bardzo mało zrobiliś
my w tym celu. Polacy są iednym z najmniej zorganizow a
nych narodów w świecie cywilizowanym. Dlatego stracili 
byt polityczny. Kobiety są jeszcze mniej przyzwyczajone 
do pracy organizacyjnej niż mężczyźni. Jeśli dziś chcemy 
żyć, jako świadomi swej godności ludzie i jako naród, ma
jący prawo do życia, musimy się organizować. Czego nie 
można wziąć nawet siłą, bierze się pracą organizacyjną. P ra 
ca taka utrzymuje na powierzchni ziemi narody małe, które 
bez tego byłyby pochłonięte przez państwa większe, utraci
łyby świadomość swego istnienia. Organizacja wreszcie nie 
dopuszcza wyzysku jednych ludzi przez drugich, ugruntowu
je  sprawiedliwość stosunków społecznych, walczy z prze
mocą. Mamy przykład na Anglji i Irlandii, że wytrwała i zor
ganizowana walka w imię jakiejś idei zawsze prowadzi do 
celu. W szak Irlandja otrzymała wszystkie prawa, których 
żądała. Dla nas p o ia k ó w /w  naszych warankach organiza
cja jest warunkiem narodow ego bytu.

E. K,

D O  „ N I C H “ .
Od dni paru niepogoda; stale mżyło i mżyło, 

a na zbolałe dusze jak iś ciężar staczał się powoli. 
Myśl jedna owładnęła społeczeństwem: pizyjdą? nie 
przyjdą?

Coraz cięższe ciosy, zadawane ręką tych, co nas 
solennie kochać obiecywali, dobijały resztę sił życio
wych i zdawało się, że nie ma już ratunku, że bez
graniczna otchłań nas pochłonie.
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L ecz  nie sądzono nam zginąć tak marnie i oto 
nadszedł pamiętny dzień! Dzień, w którym oczom 
naszym ukazały się oddziały Beliny. Ja k b y  jakaś si
ła wstrząsnęła mieszkańcami —  znikły bóle i troski, 
zapomniano o klęskach, nie widziano łun, nie s ły sz a 
no huku armat, bo złote promyki nadziei i miłości
i ukojenia napełniły serca.

O W y  nie wiecie, czem byliście dla nas —  w y 
kwiaty dusz polskich, nieznani, a drodzy nam boha
terzy! C zy rozumiecie, co to iest rok przymusowej 
bezczynności, gdy człowiek całem swem jestestwem 
w yryw a  się do czynu; czy wiecie, co to jest p o g ar
dzać kimś i ulegać mu jednocześnie? Nie, W y  nie 
wiecie, bo W am  działać i w alczyć dozwolono!

W asze  przybycie stało się dla nas jutrzenką na
dziei, zorzą świtu i odrodzenia: W asza miłość roz
paliła serca nasze, W asza odwaga poryw a naród do 
czynu, a W asze sam opośw ięcenie--to  strzała w ym ie
rzona w egoizm ludzki.

T y lk o  ziarno złe wydaje marny o w o c— więc czy
ny legjonów nie będą bezowocne; nam musi b yć  le
piej, bo dzięki W am odmłodnieje dusza polska. 
A  młodość i zapał to opoka.

O wierzcie mi, że dnia pamiętnego, dnia w e j
ścia legionistów do Lublina nikt z nas nie zapomni—  
dzień to błogosławiony. Ja  w’iem i wierzę, że od tej 
chwili, my coraz lepsi być musimy, bo my Wam 
chcemy dorównać.

W ięc cześć Wam, i dzięki za tę chwilę bezm ier
nego szczęścia, jak ą  dał nam sam widok wasz; cześć 
za tę wiarę potężną, którą tchnęliście w nasze serca, 
cześć W am za to wszystko, co czynicie.

Gloger.
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PO ŻOŁNIERZA.
Oj nie dano Ci, nie dano 
Ni szkaplerza, ni krzyżyka,
Nie budziła ech za T)bą  
Dąbrowskiego cud-muzyka!.

I nie padły Tobie słow a  
Takie święte, tak gorące:
„Idź-że synu śmiało walczyć  
Za to polskie jasne słońce!'4

I nie dano Ci mogiły  
Tam, pod krzyżem, u rozstaju,
Nie płonęło ci na ustach:
„To dla Polski! Mego krąju!“

Jeno w piersiach Ci ugrzęzła 
Maluteńka kula taka,
I tw e serce w net przebiła!
Kula, z ręki, ach, Polaka!.

Młoda.

Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim.
(wyjątek z „Dziejów insurekcji 
Kościuszkowskiej przez Bar

toszewicza.

...Dn. 24 marca dzwon na ratuszu uderzył na a- 
larm tłum ludu ze wszystkich stanów płynął ku ryn
kowi. Po  chwili przybył w paradzie batalion regi
mentu drugiego szefostwa W odzickiego. Porucznik 
Św ięcicki oświadczył zebranym, że na rynku ogło- V



szonym będzie akt powstania obywatelów w ojewódz
twa Krakow skiego. Zakończył okrzykiem: „Niech 
żyje  O jczyzna", który cały tłum z zapałem powtórzył 
Tłum tak wzrastał, że zaległ schody ratusza i salę 
posiedzeń. Koło  godziny ю  ej ukazał się na ulicy 
Kościuszko, zmierzający ku rynkowi w towarzystwie 
orszaku. Kościuszko stanął przed frontem wojska, 
nieopodal miejsca które dziś wskazuje kamień p a
miątkowy. Uderzono w bębny nastała cisza wśród 
której odczytał L inow ski akt insurekcji. Następnie 
wojsko wykonało przysięgę, a lud zgromadzony po
wtarzał ją  z zapałem. Z  kolei Kościuszko podniósł 
rękę do przysięgi i powtarzał rotę odczytywaną przez 
Linowskiego: „Ja Tadeusz Kościuszko przysięgam 
w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż po
wierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie 
użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, od
zyskania samowładności narodu i ugruntowania p o w 
szechnej wolności używać będę. T ak mi Ргпіе B o 
że dopomóż i niewinna męka Syn a  J e g o ” .

Zabrzmiały bębny, wojsko weszło do Kościoła 
Marjackiego, Kościuszko udał się na ratusz.

Tegoż dnia Kościuszko podpisał uniwersał „D o 
O byw atelów ":

„W spółobyw atele  w zyw any po tylokrotnie od 
W as do ratowania ukochanej O jczyzny, stawam na 
czele podług waszej woli. Lecz  nie potrafię skruszyć 
obelrzyw ego jarzma niewoli, jeśli od W as jaknaj- 
prędszego i najdzielniejszego poparcia nie znajdę. 
W spom agajcie mnie więc całą siłą waszą i spieszcie 
się pod chorągwie Ojczyzny... P ierwszy krok do 
zrzucenia niewoli jest odważyć się być wolnym.

Pierwszy krok do zwycięstwa, poznać się na wła
snej sile. Kto w takiej okoliczności okaże się nieczu
łym na potrzeby kraju, ten słusznie cechą niesławy 
naznaczony będzie"
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I.

Do m łodych żołnierzy*

Chociaż jesteście jeszcze z ty t  młodzi,
Ażeby przywdziać mundury siwe,—
Chociaż z was żaden w czaku nie chodzi,
Oczy się wasze żarzą sz c z ę ś l iw e .-------
Choć żaden w rękę szabli nie bierze,

W yście żołnierze!

Na barkach waszych trud wielki leży:
Pęta karności przyjąć musicie,
Ażeby stworzyć siłę w młodzieży,
Ażeby Polski polepszyć życie!
Musicie walczyć i kochać szczerze

W y — bez mundurów żołnierze!

W ywalczeć trzeba Wolność Ojczyźnie, — 
W ięc wy musicie być mężni, dzielni 
By módz podołać wieków spuściżnie 
Żebyśmy w Przyszłość szli nieśmiertelni
W ytrwali, zgodni, dzielni r y c e r z e ------------

Oto — cel dla was żołnierze!

Musicie mężni być i bez trwogi,
Pokorni, czyści, łagodni, prawi.
Trud  życia Polski, ten ciężar drogi 
Kładzie Bóg na was! Pobłogosławi 
Waszym zapałom, pokrzepi w wierze!

Baczność! Przyszłości Żołnierze!

II.

Do dziewcząt Polskich

Z gorącem sercem i schylonym czołem 
Brali przodkowie nasi, idąc w boje,
Krzyżyk z rąk Polek, a te, modły swoje 
Słały i byty im Stróżem Aniołem 
Ich żołnierskiego serca i sumienia;
A każdy z mężów wiedział, że dziewczyna 
Polska, swojego serca me odmienia 
I że przyrzeczeń swych nie zapomina!
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Dzisiaj, pozwoli! Bóg, że znów widzimy 
M undury polskie, i polskich żołnierzy; 
Lecz my, czy swoją powinność pełnimy? 
Czy nam na sławie prababek zależy? 
Siostry, żołnierze zapomnieć nie mogą 
Że serca Polek, trudno jest zdobyw ać, 
Że Polka woli smutek, dolę srogą 
Niżeli więzy raz związane zryw ać.

Oni w nas muszą widzieć swoich synów
Matki, co dzieci w ychow ają tw a rd e ; ------------
W ięc, żeby Naród nasz w art był wawrzynów,, 
Musimy dzielne być, dumne i harde!

W jnimści siła.
Jedność—dewiza tak bardzo prosta, że zdaje się, nie 

trzeba jej dowodzić. A żeby osiągnąć wytknięty cel, dąży 
się doń wspólnemi silami, i ażeby m arzenie przekształcić 
w rzeczywistość musimy przedew szystkiein być razem .

Jedność narodu, to tylko nagięcie miljona serc i miljona 
dusz do jednej linji czynu. Ta linja nie znosi odchyleń, jest 
jasna i ogromnie prosta.

1 zdaw ałoby się, że drobnego tylko wysiłku potrzeba, 
aby wola i myśli narodu zlały się w jedno. H istorja daje 
nam przykłady wielkiej potęgi takiego zespolenia sił. Nie 
dawniej, jak  kilkadziesiąt lat temu pow stała mocna i wolna 
Bułgarja.

Z czegóż innego, jak nie ze wspólnych haseł jedności 
pow stała w ielka w dziejach Europy Rewolucja Francuska? 
Lud zespolił się w trzech potężnych hasłach, zespolił się tak 
że wijjknęły mu w duszę i zbudził do życia Repu-

f j f  W idzimy fakty. Niezaprzeczenie, każdy w spólny czyn ma 
w iększą moc, już przez to sam o, że je s t  silniejszy ilościowo



i przez to j<*szcze, że jako magnes przyciąga drobne, bier- 
niejsże i obdarzone słabszą wolą jednostki.

Ale czyż to nie jest  dziwnym, że ludzie tak bardzo ró ż 
niący się między sobą usposobieniem, sercem, umysłem z a 
pragną nagle jednego, wchłaniają jedną myśl i chcąc ją  u- 
rzeczyw istnie, nie pomną różnic indywidualnych, ani hierar- 
chji społecznych, idą razem.

Skąd że się bierze w dziejach ludzkości taki jeden 
wspólny czyn, będący bądź co bądź zaprzeczeniem wielu 
skrytych dążeń egoistycznych?

Ten czyn — to reakcja.

Pobudziła go do życia i wywołała jakaś zmiana w ży
ciu danego narodu. W ytw orzyła  go wciąż nowa historja 
ludzkości, żądająca ciągłego pędu wzwyż i nieustannego roz
woju.

A czymże jest u nas Polaków idea В у t u? Że 
jest koniecznością, to wiemy, bo naród z taką historią zagi
nąć, lub asymilować się z jakim innym nie może. Czy jed
nak u nas ten wykwit naszych pragnień jes t  jednością? I tu 
obejrzeć się trzeba wstecz. Jedność może być między t mi, 
którzy na jakimś wspólnym terytorjum żyją, zbliżeni do sie
bie warunkami bytu, a więc: oświatą, handlem i przemysłem 
komunikacją i prawami w jednych granicach gieograficz- 
nych.

Trzy wiekopomne podziały Polski są jakby zaprzecze
niem, mogącej wzrosnąć kiedvś w narodzie jedności. I r z e 
czywiście. gdy wniknąć głębiej w nasze wzajemne stosunki, 
widzimy jak wielką trudność przedstawia połączenie tego, 
co siły wrogie rozdzieliły.

Galicja, Królestwo i Poznańskie są razem wzięte jedną  
Polską, a przecież każde w sobie zamyka własną odrębność. 
Pod innym wpływem będąc, nie zatraca bynajmniej duszy 
narodu, tego najcudowniejszego z uczuć ludzkich — patryjo- 
tyzmu, tylko potrzeba wspólności z pobratymczymi ziemiami 
zatraca coraz bardziej.

Teraz, gdy wojna daje się odczuwać we wszystkich 
zaborach, gdy ogarnia cały świat—reakcja powinna być naj
silniejszą. Źródłem pobudzającym do odrodzenia staje się 
wojna Europy. Przyczyna niezwykle potężna w dziejach hi- 
storji, tak wielka że skutkiem jej może być tylko potężne 
zespolenie myśli i czynów, ogromna jedność narodu,
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I do tego właśnie, do utworzenia tej jedności musimy 
dążyć my—pokolenie młode.

I trzeba nam wiedzieć tc, że choćby bardzo trudno by
ło, zespolenie jednak  przyjść musi, bo w każdej pracy, a 
przedewszystkim w każdej walce konieczna jes t  jedność.

K.

Co nam dała szkoła polska.
O d upadku powstania 1863 roku, rząd rosyjski dążył 

systematycznie do zadania nam najsroższego ciosu: odebra
nia szkoły polskiej. Ukaz z roku 1869 ostatecznie zaprow a
dził w całym kraju nauczanie w języku rosyjskim. Przez 
35 lat deprawowała szkoła rosyjska duszę młodzieży polskiej, 
zatruwała jej najpiękniejsze lata, zohydzała w jej oczach to 
wszystko, co dla nas najświętsze, szargała przeszłość naszą, 
obrzucała błotem największych bohaterów, uczyła kłamstwa
i fałszu. Zbiorowy wysiłek młodzieży 1904—5 roku wrócił 
nam znowu szkoły polskie, a tym samem pchnął życie n a 
rodu na nowe tory.

Szkoła polska nie stanęła na wysokości swego zadania, 
nie dała tego, co dać powinna była. Przyczyny tego należy 
szukać w ciągłej opiece rządu, nie pozwalającej na żaden 
śmielszy, bardziej samodzielny krok, brak dobrych pedago
gów, no i do pewnego stopnia obojętność całego społeczeń
stwa na losy szkolnictwa. I tak zyskaliśmy bardzo dużo, 
kształcąc się w polskich szkołach. Przedewszystkiem nau- 
czycielowie „uczyli” nas, a nie zakuwali głów niepotrzebnym 
balastem formułek, reguł, dat i taktów historycznych, nieza- 
wsze prawdziwych, rozwijali inteligencję i samodzielną myśl 
budzili zdolności i zamiłowanie nauki. Jest faktem znamien
nym, że ze szkoły rosyjskiej wychodziły przeważnie jed n o 
stki bierne, przemęczone, wprost nie zdolne do samodziel
nej pracy umysłowej, których dalsza nauka zupełnie nie po
ciągała, gdy odwrotnie nasze szkoły dają cały szereg osob
ników, kochających wiedze, z umysłem żywym, przygoto
wanym do dalszej pracy, przyzwyczajonym do samodzielne
go badania i myślenia. Pod względem narodowym  szkoła 
nie dała nam tego, co dać mogła, nie rozwinęła w nas do
statecznie patryjotyzmu, nie nauczyła pracować dla kraju: 
większość młodzieży była obojętną na spraw y ogółu. Nie
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było to winą kierowników uczelni: warunki polityczne nie 
pozwalały na utworzenie szkoły narodowej, nasi w ychow aw 
cy dali nam znajomość języka ojczystego, wzbudzili i miłość
i szacunek dla przeszłości.

Szkoła rosyjska w najwyższym stopniu demoralizowała 
nas/ą  młodzież swoim systemem szpiegowstwa, denuncjacji 
koleżeńskiej, łapownictwa i t. d. nauczycielowie swoim po
stępowaniem najbardziej praw ych uczniów zmuszali wprost 
do kłamstwa. O czemś podobnem nawet m owy być u nas 
nie może. Prawda, że szkoła polska dotychczas małą uwagę 
zwracała na rozwój charakterów, że nie potrafiła z nas w y
chować prawdziwych „ludzi", że nie zachęcała do pracy nad 
sobą, mimo to jednak przez łagodne postępowanie ciała pe
dagogicznego rozwijała w nas lepsze pierwiastki. Koń
czyliśmy nauki pełni zapału, z wiarą w lepszą p rzy
szłość, zdolni do dalszej pracy, gotowi do przyjęcia szerszych 
kręgów wiedzy. Z nauczycielami łączył nas stosunek ser
deczny przyjacielski i to właśnie było powodem miłego peł
nego zaufania nastroju, jaki panuje w naszych szkołach
i serdecznego przywiązania uczniów do nich. My po opu
szczeniu murów szkolnych nie zrywamy z nauczycielami u- 
dając się do nich po radę i wskazówkę w zawitych w arun
kach życia i przechowując długo pamięć i przywiązanie do 
szkoły, która nas wychowała. Dlatego śmiało możemy po
wiedzieć, że przy obecnych sprzyjających okolicznościach 
szkolnictwo nasze stanie na wysokości swego zadania.

Hanka.

Ś W I Ę T O .

Z ag ra ły  organy... Kościół aż nabity przez tłumy 
dzieci. Stoją mniejsze i większe, przejęte i uroczyste. 
Chłopcy —  ta przyszła nasza duma i moc, przyma- 
scerowali żołnierskim krokiem, równym i mierzonym, 
tak jak chodzą owe ukochane naszych Legjonów  ko
lumny. Dziewczęta ze szkół średnich zajmują pres- 
biterjum; dziatwa zakładów początkowych, jak ten 
łan żytni kołysze się środkiem kościoła. Nad temi 
jasnemi i ciemnemi główkami, nad tym całym spo
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łeczeństwem dzieci, pow?źne, prastare mury świątyni 
odbijają echem pieśń uroczystą. Ołtarz płonie jarzą
cym blaskiem świec, dym y kadziedlne ulatują w g ó 
rę... Wspomnienia bohatera snuje się w świątyni... 
Ów Książe Józef, ten kochanek narodowy, ten najcu
dniejszy kwiat polskieh ukochań, patrzy z nieba na 
tłum dzieci polskich ku Jeg o  pamięci tu zebranych. 
Książe Józef patrzy... Patrzy na tych chłopców, któ
rych dusza rwie się do wojenki sercu polskiemu bliz- 
kiej, których ręce drżą na widok szabli i czaka ułań
skiego. Patrzy na dziewczątka polskie, przyszłe dziel
ne polki, zacne matki, które hartownych synów  na
rodowi dadzą. Patrzy Książe Józef, i dusza mu się 
raduje, że oto po latach tylu niewoli i polityki wro
gów haniebnej, naród nasz nie spodlał —  przeciwnie! 
że ta polska daleka do której tęsknił z nad brzegów 
Elstery, dziś stokroć bliższa Ideału!

A  myśli i czucia Bohatera, wcielone w słowa księ
dza gorące upadły w duszę młodzieży, i rozżagwiły 
je  w pochodnie zapału i uniesienia. I oto nagle, me- 
lodja, której podczas tylu lat męki i upokorzeń, nie 
słyszały mury kościoła, wstrząsnęła powietrzem.

„Przed twe ołtarze zanosim błaganie. Ojczyznę, 
W olność racz nam wrócić P an ie” setki słabych gło
sów dziecięcych połączyły się w chorał tak olbrzymi
i potężny, iż myślałbyś, że to naród cały, przez to 
co ma najdroższego, przez te dzieci swoje, błaga zmi
łowania. Zdawało się, że przez usta tej dzielnej dzia
twy7, przebija żal, rozpacz i błaganie miljonów żyw ych
i miljonów poległych w walce beznadziejnej o Cześć 
Narodu umiłowanego

W szystkie mogiły rozsiane po świecie, kopalnie S y 
biru, i płacz ofiar Murawjewa przemówiły w głosach tych 
dzieci. Cała krwaw a Narodu tradycja, w yrwała z pier
si zebranej młodzieży tę pieśń błagalną, pieśń, co sw o
im dzwonem przebije sklepienia, i u nóg Przedwiecz
nego złoży Narodu krwaw e, trzepoczące serce...

Jadw iga  S z e l i ia n k a .
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W S Z P I T A L U .

Na szpitalnym tapczanie 
W samiuteńkie świtanie 
Konał żołnierz w pierś kulą raniony.

W oczach blask mu się żarzy
I ból osiadł na twarzy,
A  za oknem koń rży jeg o  wrony....

Żołnierz bladszy i bladszy,
Z  trwogą w okno się patrzy,
S łyszy: dzwonią kajś dzwony...

„Siostro! S iostro!” „C o  tobie?”
C zy tam spokój jest w grobie,
Tam, gdzie będę na wieki złożony?

„O! bo teraz z posłania,
Z  ścian się postać wyłania,
Brata postać bagnetem skrw aw iona”

„Jam swój bagnet błyszczący 
Skąpał we krwi gorącej 
Z  mojej ręki brat zginął rodzony!”

Na szpitalnym tapczanie 
W samiuteńkie świtanie 
Skonał żołnierz w pierś kulą raniony.

Młoda.

Kronika Żałobna

t  S. p. Ja4 Sie к ludki szeregowiec I Brygady 1 pułku
I szwadronu ularfśjy pilskich ranny pod S tobychw ą zmarł 
w Szpitalu w Ь и Ы іп ^Т /Х  Młode s w ;  życie złożył na ołta* 
rzu Ojczyzny.

Cześć jego pamięci.
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