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Zaprojektowana przed rokiem „Jednodniówka” ni

niejsza wychodzi z tym samym celem zasilenia fundu

szów Towarzystwa Przyjaciół uczącej się młodzieży 

Lublinie.

Redakcja uważa za swój obowiązek zaznaczyć, iz ze 

wzglądu na ramy zamierzonego wydawnictwa nie wszy

stkie nadesłane prace mogły być uwzględnione. Wszy

stkim jednakże osobom, które do „Jednodniówki” pra

ce swe nadesłać raczyły, Komitet Kwesty Majowej na 

wpisy szkolne i Zarząd Towarzystwa Przyjaciół uczącej 

się młodzieży serdeczne dzięki na tym miejscu składa
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OKŁADKĘ ZAPROJEKTOWAŁ KONSTANTY KIETLICZ - RAYSKI.

--------------------------------  U T O G R fiF O W flŁ  fl. JflR ZYŃ SK I. --------------------------------



BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY Z ZIEMI SWOJEJ CZOŁA 

PISMO RUNÓW TAJEMNYCH WYROZUMIEĆ ZDOŁA,

I KTÓRY OKIEM MĘDRCA NA GRANITÓW PLEŚNI 

DOJRZY, JAK WIEKÓW DZIEŁO TWÓRCZE SIĘ CIELEŚNI.

BŁOGOSŁAWIONY STOKROĆ, KTO DO ZIEMI ŁONA 

UCHEM CZUJNYM PRZYPADŁSZY, W DUSZĘ SWOJA BIERZE 

OGIEŃ PRZECZYSTY, KTÓRYM WIECZNIE PAŁA ONA,

A Z NARZĘDZI PRAC CICHYCH WYKUWSZY KONCERZE,

NA BÓJ ZA PRAWDĘ IDZIE JAK  ONI RYCERZE.

F. ARNSZTAJNOWA.
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IDEAŁY SZKO ŁY POLSKIEJ,

Tradycja szkoły polskiej zaczyna się w rzeczywistości dopiero od cza
sów komisji edukacyjnej, t. j. od tego czasu, gdy naród, wszedłszy w po
siadanie funduszów pojezuickich, planowo i systematycznie ułożył sobie 
i zaprowadził narodowe wychowanie publiczne, Tradycja ta nie wyginęła 
u nas nigdy doszczętnie m im o wszelkich katastrof politycznych. Zrefor
mowany przez Kołłątaja uniwersytet krakowski wydaje Śniadeckich. Snia- 
deccy reform ują uniwersytet Wileński, którego chlubą i dum ą m iał się 
wkrótce stać Mickiewicz. Pod wpływem również Kołłątaja powstałe liceum  
Krzemienieckie wydaje takich ludzi, jak im i byli Słowacki, Korzeniowski 
i inni. Z Wilna i Krzem ieńca wygnana przesiedla się szkoła polska na- 
kształt wędrownej trupy do Warszawy. Wychowańcy wileńscy i krzem ie
nieccy stają się znowu organizatoram i i twórcami Szkoły Głównej— i duch 
tej szkoły był jeszcze u nas żywym, gdy powstał podczas rewolucji rosyj
skiej ruch emancypacji Królestwa z pod upodlającej i ogłupiającej szkoły 
rosyjskiej. Wytrwałość, którą społeczeństwo polskie wykazało w tym  ru
chu, była im ponującą. Wbrew małodusznej pobudce do odwrotu D m ow 
skiego naród nasz nie cofnął się z drogi ciernistej ofiar i wysiłków, a wy
trwał i zwyciężył. Bo też był to rzeczywiście żywiołowy, bohaterski wysi
łek, jednolity i potężny. W ykazaliśmy wtedy, że chociaż jesteśmy na nie
szczęście narodem analfabetów, ale analfabetów takich, którzy nim i zo
stać nie pragną i dlatego nie zostaną.

Na dnie tej tragedji, sięgającej czasów komisji edukacyjnej, przyświe
cał szkole polskiej zawsze dawny ideał Kołłątajowski zreform owania i prze
kształcenia społeczeństwa polskiego z dawnych przestarzałych form  na no
we. I dlatego szkoła polska, o ile może się gdziekolwiek rozwinąć sam o
istnie, m a nieprzepartą tendencję nowatorską, m a pierwiastek ewolucyjny 
w daleko wyższym stopniu od wielu innych szkół narodowych Ta cha
rakterystyczna cecha szkoły prawdziwie polskiej, nietylko z języka, ale z 
ducha, jest łatwo zrozum iałą, jeśli zadanie szkoły określimy, jako sposób 
zcałkowania myśli narodowej w jedną harm onijną całość. Oczywiście ide-
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ały nasze dotyczą nietyle teraźniejszości, co przyszłości, stąd też graw i
tacyjny ośrodek polskiej szkoły musi leżeć przed, a nie poza nam i. Ośrod
kiem tym  to ideał wytworzenia człowieka o jasnej głowie, gorącym  
sercu i rękach pracowitych i czystych— to ideał wytworzenia narodu z m y
ślą trzeźwą, a jednak bohaterską, narodu jednolitego choć zróżniczkowa
nego, narodu realnie umiejącego pracować i patrzeć, choć nie pozbawio
nego uczucia i serca.

Otóż na pierwszym planie dla osiągnięcia tego celu staje, wbrew na
szym rom antycznym  tradycjom, wyrobienie zmysłu rzeczywistości w pol
skim młodzieńcu. Dziedzina fantazji powinna być ściśle odgraniczona od 
dziedziny faktu, gdyż potrzeba nam  ludzi, którzyby um ieli prawdzie jak- 
najbardziej smutnej ostro spojrzeć w oczy,— a m im o to nie zadrżeć i nie 
desperować. Nil desperandum — jak m ówił nasz wielki Kołłątaj — oto hasło 
godne człowieka —  o ile za brakiem desperacji postępuje praca. Dlatego  
też w szkole polskiej dopuszczonym być winien jaknajdalej idący kryty
cyzm, szczególnie w wykładzie dziejów ojczystych. Nie ten krytycyzm, 
który urąga i szydzi, byle szydzić i urągać, ale ten, który buduje, ten, 
który stawia trwały grunt pod gm ach przyszłej budowy. Lam entujem y czę
sto nad brakiem  poczucia rzeczywistości w młodzieży i słusznie —  po sto 
razy słusznie, a karm im y ją równocześnie baśniami dla pokrzepienia serc 
i każem y spoglądać na dzieje ludzkości przez okulary więcej, niż stulet
nie. A potem śm iem y żądać realizm u w ocenie czasów obecnych! Za
pom inam y, iż jedna tylko do tego celu istnieje droga — to droga swobo
dy myśli, której m y się niejako instynktowo boim y. Ta odrętwiałość m y
śli polskiej, to dziwne uleganie myśli cudzej —  ta bojaźń nieodbiegania 
od szablonu -  stwarza atm osferę konwenansu, nie m ającą nic wspólnego 
z życiem, atm osferę często nie do przebycia dla nowego świeższego po
wiewu —i dlatego szkoła polska kultywować wprost powinna wszelki ruch 
swobodnej myśli, pragnącej dotrzeć bliżej do rzeczy jądra. Z tego usta
wicznego ruchu myśli stwarza się nareszcie pojęcie ściśle określone, które 
choć nie jest prawdą absolutną, ale nape*m o raczej więcej do prawdy 
zbliżoną od gotowych, przejętych starych kom unałów przeszłości. Uczyć 
się myśleć — oto hasło najpierwsze szkoły, myśleć sam odzielnie, konse
kwentnie i hardo, gdyż tylko samoistna myśl, a nie obcy dogm at— staje 
się naprawdę zarzewiem czynu.

Swoboda myśli, lecz karność w działaniu— oto drugie prawidło, osią
galne tylko przez wyrobienie jednolitości narodowej, gdyż pod pojęciem  
karności nie rozum iem y już obecnie passywnego poddawania się woli cu
dzej. Karność w nowożytnem pojęciu—to ta siła, która każdej jednostce
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każe się posuwać nie po linji własnego rozpędu, ale po przeKątni usiło
wań wszystkich jednostek danego narodu. Za tę przewodnią rzeczywistą 
przekątnią każda jednostka gotowa jest oddać pracę i m ajątek, krew i ży
cie,— jako za rzecz swoją i jej przynależną. Karność tak pojęta jest do
piero ostatecznym dowodem zcaikowania narodu, dowodem niezbitym  

i niezbędnym.
Rle to jeszcze nie wystarcza; nie wystarcza bowiem, aby naród trze

źwy, pełen poczucia rzeczywistości, o spoistym jednolitym  układzie i kar
ności organicznej wystąpił na arenę życiową, potrzebną m u jest jeszcze 
dla walki życiowej— ideowa uczuciowa podnieta, która go wznosi na bo
haterskie wyżyny. Podnieta ta — to iskra, która wysadza najpotężniejsze 
przeszkody, gdy natrafia na pełną prochownię —  ale która się staje tylko 
m arnym  fajerwerkiem , gdy nic oprócz uczucia nie zawiera.

Pod tym  więc kątem  widzenia spoglądamy na szkołę polską i bacz
nym uchem wsłuchiwać się będziemy, azali ona jest dość rzeczową, dość 
naukową, dość krytyczną, dość dem okratyczną i dość podniosłą. N ato
m iast ślepi i głusi będziem y na to, gdy ktoś nam  mówić będzie o zabar
wieniu politycznym szkoły. Dla nas szkoła polska nie może bowiem mieć 
żadnego politycznego program u, już choćby z tego względu, że te tak 
zwane prawdy polityczne poszczególnych stronnictw um rą już dawno, gdy 
wychowańcy szkoły wstąpią na arenę życiową. Przedwczesne zaś występy 
młodzieży na arenie politycznej są wynikiem  tylko anorm alnych stosun
ków politycznych, gdyż młodzież nie może zapom inać, że kto chce się 
stać hufcem  wyborowym, nie powinien rozpraszać swych sił w m om encie  
przygotowawczym. Zdobyta zaś karność narodowa pouczy ją, iż występo
wać wolno każdem u tylko wtedy, gdy wybije jego godzina, młodzieńcowi 
więc wtedy, gdy dorośnie. Zawsze to poham owanie sił młodzieńczych m o- 
żliwem jest tylko przy pełni wzajem nego zaufania starszej i młodszej ge
neracji. N ie mechaniczne przeszkody lub jałowe m orały, ale rozbudzenie 
wspólnego zapału do ideału prawdziwie polskiej szkoły łączyć powinno oj
ców i dzieci, łączyć we wspólnym nastroju odbudowania tego, co z winy 
ojców naszych tak m arnie zaprzepaszczone zostało. Wprowadźmy więc 
młodzież na tę trudną i ciernistą ścieżkę zdobywania mocą swobody m y
śli, poczucia prawdy i rzeczywistości: uczmy karności narodowej, osią
gniętej mocą sprawiedliwości dla wszystkich członków narodu; ćwiczmy 
siły cielesne tak dobrze, jak i duchowe, do przyszłej walki życiowej— a 
szkoła polska stanie się tym , czym być powinna, odrodzicielką samoistne
go bytu narodu polskiego.

M. BIERNACKI.
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WSKAZANIA POLITYCZNE WYBITNEGO 

POLAKA OBIECUJĄCEMU POTOMKOWI 

W SPADKU ZOSTAWIONE.

Niech przekonania Twoje wedle osobistej fo rm ują  się korzyści abyś m iał sen 
spokojny i za wytrawnego uchodził polityka.

Ф
Wrony stadem biją na jastrzębia. Żyć można i bez orlich szponów.

Szukaj zaszczytu bez obowiązków. Narażaj się śmiało, ale w sposób bezpieczny. 

W polityce czasem milszy lokaj pożyczony od sąsiada, niż zasadniczy zwolennik 

Frazes błyszczy w Polsce siln ie j, niżli złoto lub prawda 

Słuchaj, co tłum  szepce i powtórz to głośno w oryginalne j form ie.

Ф
W Polsce najliczniejsze są dwa stronnictwa „bojowców" i „rezerwistów1*; miej 

je zawsze za sobą.

„N ierządem Polska sto i“ ,mawiali dziadowie; my wierzymy, że powstanie słabością.
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Przeładowanie programu nauk
w naszych szkołach średnich

Jeżeli pokoleniu, które wychowała Warszawska Szkoła Główna, przypisuje polska 
opinja publiczna pewną wyższość umysłową,— to jako jedną z przyczyn tej wyższości, 
nie wahałbym się podać reorganizację szkół średnich Królestwa Polskiego w roku 
1857 Młodzież bowiem, która wypełniła szeregi wychowańców tej szkoły, korzy 
stała właśnie z tych reform.

Reformy polegały na tym, żp, poczynając już od k !asy 5-tej uwzględniały w ro
dzone zdolności chłopców do pewnej gałęzi wiedzy. Klasy 5 ta, 6 ta i 7-ma po
dzielone zostały na wydziały: filologiczny, gdzie wykładano łacinę i grekę, z pom i
nięciem wyższej m atem atyk', jak  trygonom etrja. so lidom etrja i t. р.. oraz na wydzia 
matematyczny, na którym  'uczono specjalnych przedmiotów w zakresie m atem atyki, 
z pom inięciem  natom iast języków starożytnych. Muchanów, przez wprowadzenie 
tego systemu, m iał nadzieję osiągnąć obniżenie poziomu nauki i wiedzy wśród 
społeczeństwa polskiego, licząc na to, że wczesne wyspecjalizowanie młodzieży 
w pewnych przedmiotach, zadowolni jej aspiracje umysłowe, i powstrzyma od szu
kania wiedzy uniwersyteckiej. Nie przeczuł jednak, że system ten, uznany będzie 
i przyjęty nieco później w szko'e angielskiej, która usiłuje rozwijać przyrodzone zdol
ności dziecka i stoi tym  samym w przeciwieństwie do systemu szkół średnich stałe
go iądu Europy, które—jakoby w przezornej obawie, ażeby młodzieńcowi nie zagro
dzić drogi do swobodnego wyboru zawodu, usiłują jakoby umożliw ić mu swobodę 
wyboru wyższego zakładu naukowego, czy też wydziału w uniwersytecie, a przez 
to czynią zeń coś niby w rodzaju „Madchen fu r a lles“ .

Takie przygotowanie wszechstronne, pom im o że ma wiele za sobą zalet, bo 
g im nastykuje umysł, przynosi przecież i szkody nie małe. Siły umysłu wyrostka, 
podobnie jak siły jego żołądka, mają swoje granice, ftn i jednego organu, ani 
drugiego, nie można przeładować— bez szkody dla organizm u; nad tę ilość, jaką 
przyjąć i wchłonąć może, nie strawi on więcej i nie spożytkuje; a jak higjena na 
to zaleca raczej niedoładowanie, niż przeładowanie żołądka,— podobnie higjena m ó
zgu wymaga, ażeby on nie doszedł do wyczerpania, i po za obowiązkową pracą 
szkolną zachował jeszcze wrażliwość i zdolność do przyjmowania wrażeń

Program naukowy naszych szkół średnich, oparty został (z konieczności) na
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wzorach szkoły rosyjskiej, która wzorowała się „bez zastrzeżeń" na szkole niem iec
kiej. ftle  kierownicy oświaty w Rosji nie zwrócili uwagi na to, że szkoła niemiecka 
obywa się bez nauki języków nowożytnych, bez których Niemcy, posiadający boga 
tą literaturę naukową własną, łatwo obywać się mogą,— a bez czego znów my 
obyć się nie możemy; że tym  samym wykształcenie nasze średnie domaga się 
z konieczności znajomości, co najm nie j, jednego z nowożytnych języków zachodnich. 
Niemiecka więc młodzież, nie potrzebując uczyć się języków nowożytnych, może wię
cej poświęcić czasu innym  przedmiotom, dla których znajdzie się tym  sposobem 
swobodna komórka mózgowa, nie zapchana materjałem językowym i form am i gra- 
matycznemi obcego języka, f l  przecież, i pom im o to, widzimy, że umysłowość 
niemiecka nie im ponuje dziś światu. Jeżeli pracowitość niemiecka, karność nie
miecka, patrjotyzm i poczucie obowiązków u Niemców, mogą być dla nas wzorem 
do naśladowania,—o ty le  Anglicy i Francuzi prześcigają ich inicjatywą w dorobku 
wiedzy i cywilizacji. Szkoła niemiecka, jeżeli wydaje karnych obywateli i dobrego 
żołnierza,— nie może być uważaną za pierwowzór szkoły, rozwijającej umysł. G łó
wnym zarzutem, jaki tej szkole, a pośrednio i wzorującej się na niej szkole polskiej 
zrobić można, jest je j szablonowość, wynikająca z chęci uniwersalnego przygotowa
nia młodzieży do słuchania wyższych nauk we wszelkich dziedzinach wiedzy, a stąd 
nadmierne przeciążenie wszystkich uczniów tem i w iadomościam i, które tylko drobnej 
garstce ich kolegów będą potrzebne.

(Jwagi te prowadzą do wniosku, że program naszych szkół średnich wyma
ga rewizji. Objąć on powinien przedmioty ogólno-ksz*ałcące, niezbędne człowieko 
wi, średnio wykształconemu; zagłębienie się zaś w tajemnice wyższej m atem atyki, 
zbyteczne w życiu codziennym, — czy wydoskonalenie się w swobodnym czytaniu 
i rozumieniu autorów starożytnych, — powinno stanowić troskę specjalnej już klasy, 
przygotowującej maturzystów szkół średnich do wyższych zakładów naukowych, — 
przy wyspecjalizowaniu — potrzebnych dla słuchaczy wykładów.

Jeszcze powołam się na przykład Szkoły Głównej. W grono je j słuchaczów 
weszła młodzież o różnym poziomie poprzedniego przygotowania szkolnego,— a prze
cież ta właśnie, tak ceniona Szkoła Główna, nie straciła nic na tym. że przyjęła 
wielu młodzieńców, którzy skutkiem  zamknięcia w roku 1861 wszystkich gimnazjów 
szkół tych nie ukończyli. Jedni bez łac ny i greckiego, drudzy bez balastu spe
cjalnej wiedzy matematycznej wybili się nad poziom powszechności i przynieśli po
żytek wiedzy i nauce polskiej.

Sądzę tedy, że byłoby pożytecznym zredukowanie programu szkół średnich do 
zakresu wiadomości, niezbędnych każdemu średnio wykształconemu człowiekowi. 
Biegłość w łacinie i grece; trygonom etrję, rachunek różniczkowy i t. p. przedmioty, 
niezbędne do wstąpienia na wyższe kursy specjalne, pozostawmy kursom przygo
towawczym do tych Specjalnych zakładów naukowych.

Będzie to z pożytkiem powszechnym.
H WIERCIEŃSKI.
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Patrz, ja k  do lotu orzeł biały 
Roztoczył skrzydła , by mknąć w dal,
Jak  się zapatrzył ui przestrzeń cały.
B y dojrzeć żer uśród górskich hal.

„Czuwaj!" —  dla niego hasłem bytu , 
B y miewać stale, świeży łup.
A by , czuwajcie, w zmierzch od świtu, 
W  zdobycz zapuszczać szpony, dziób.

Jako ten orzeł Ty, młodzieży,
Na życia twardy ruszaj bój,
B y, zataczając loty szerzej,
Podążać w dal przez walką, znój.

„Czuwaj!" — to hasło dla Polaka, 
By miewał stale odpór wróg,
Aby, czuwając ze snem ptaka, 
Utrzymać w rąku złoty róg.

Ale ivytrwałość orła cała 
Dla żeru tylko szuka dróg . . .
My, czyści, ja k  ta lilja biała,
Wiedzmy, że w serca patrzy Bóg.

Z  ideałem, ja k  lilja biali,
Jak  orzeł czujni, dążmy w dal,
A żadna siła nie obali,
Co ukochaniem przekute w stal.

24, IV  1916. Zb. K.
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O szkole polskiej parę myśli.

Szkoła narodowa nie tylko z nazwy, ale i z ducha w niej panującego, jest nie
odzownym warunkiem  bytu każdego narodu, tym  więcej narodu pozbawionego włas
nej organizacji państwowej. To stara prawda udowodniona nie jednokrotn ie, a jed 
nak, zda się, jeszcze niezbyt dokładnie pojęta przez szersze koła naszego społe
czeństwa. W epoce przed rokiem  1905, kiedy w szkole rosyjskiej, obcej nam pod 
każdym względem, panował ucisk aż nadto wyraźny wszystkiego, co polskie, kiedy 
młodzież polska dusiła się i wypaczała w atmosferze fałszu i nienawiści, nie było 
wtedy wśród ogółu in te lig ientnego wahań i niepewności co do pojmowania znacze
nia szkoły narodowej. Może niewyobrażano sobie dokładniej, jaką ta szkoła na
rodowa bvć powinna, ale n ik t nie wątpił, że szkoła taka jest potrzebą w ielką i pa
lącą, jeśli jeszcze nam chodzi o zachowanie, naszych tradycji historycznych, wycho
wanie zdrowo myślących i czujących nowych pokoleń polskich.

Młodzież, przebywająca katorgę, zwaną szkołą państwową, odczuwała żywiej 
i bezpośredniej choć nie uświadamiała sobie w całym znaczeniu szkodliwości tej 
znienawidzonej szkoły; burzyła się przeciw systemowi panującemu w niej, a zdrowy 
instynkt samozachowawczy skierowywał ją na drogi tajnych organizacji, których za
daniem  było przeciwdziałanie szkodliwym wpływom szkoły rosyjskiej zarówno pod 
względem narodowym, jak i m oralnym  i umysłowym, flż  w końcu ten sam instynkt 
zmusił młodzież do czynu, zdawało się, szalonego, do gromadnego opuszczenia 
uczelni, które więzieniem prawdziwym były dla młodych dusz polskich, z utęsknie
niem rwących się ku wyższym szczytom ideałów narodowych i ogólno-ludzkich. 
Społeczeństwo ten odruch instynktu zdrowego młodzieży poparło całkowicie, kiero
wnictwo dalszą akcją, wypływającą w konsekwencji gromadnego opuszczenia uczelni 
rosyjskich, ujęło w swe ręce i tak wspólnym trudem  młodzieży i społeczeństwa sta
nęła wolna szkoła polska. Tak, to jedyna szkoła nie tylko z nazwy, ale z ducha 
polska, jedyna będąca wytworem własnym społeczeństwa polskiego, świadomego 
swoich celów i dążeń narodowych, a nie narzucona przez jakąkolw iek wolę, zze- 
wnątrz płynącą, a w sposób zręczny i ob łudny pod wabiącemi pozorami swojskości 
usiłującą wypaczyć i zabić istotny wyraz ducha narodu polskiego. Szkołę prywatną 
polską nie tworzyło przebiegłe wyrachowanie zatrucia jadem obcych dążeń i ideałów 
ducha młodzieży naszej, szkołę tę zrodziły jedynie głęboko odczuwany ucisk i chęć 
zapobiegnięcia wynarodowieniu i zdemoralizowaniu naszej polskiej młodzieży

Taki jest istotny charakter szkoły, co przetrwała 11 lat wśród warunków nieraz 
bardzo ciężkich, kiedy jej nawet czasami brakowało poparcia m oralnego i materjal- 
nego społeczeństwa już zmęczonego i wyczerpanego długotrwałą, a jak sądzili n iektó
rzy, nie daleko sięgający wzrokiem w przyszłość, bezowocną walką o istnienie szkoły 
polskiej. M im o wszystko szkoła polska wytrwała na posterunku, a czy się przy
służyła narodowi o tym zapewne niezadługo już wyda sąd historja, ten najsurow
szy, ale zarazem najsprawiedliwszy sędzia spraw ludzkich.

Mając w pamięci doniosłe znaczenie pod względem narodowym szkoły pol
skiej, dalecy jesteśmy od twierdzenia, iż szkoła ta wypełniła całkowicie swoje zada
nia wychowawcze i naukowe. Nie wolno i nie trzeba ukrywać, że szkoła polska
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posiadała i posiada na tym  polu liczne niedomagania, że nie stoi na tej wyso
kości zadania, na jakie j chcielibyśmy widzieć polską wolną szkołę przyszłości.

Niedomagania te wynikały z braku odpowiednio przygotowanych sił nau
czycielskich, wszak wielu nauczycieli bądź zostało jakby zaimprowizowanych z po
śród ludzi, którzy fachowo przygotowywali się i w innym  kierunku, a wielu powo
łano z szeregów wykładających w szkołach państwowych, a ci n ieunikn ienie wzięli 
z sobą do szkoły polskiej pewne nawyknienia i naturę, niezgodną z charakterem 
i duchem nowopowstajązej organizacji; niemałą też rolę w tych niedomaganiach 
odegrały braki materjalne, z którem i szkoła polska ciągle walczyć musiała.

Zdając sobie tedy sprawę dobrze z niedomagań wychowawczo naukowych 
szkoły polskiej, musimy jednak podkreślić doniosłe je j znaczenie pod względem na
rodowym, oczywista wobec faktu, że ingierencja władz państwowych dotyczyła jedy
nie prawie zewnętrznej organizacji szkoły, a w wielu wypadkach, jak  np. w szkołach 
handlowych, była ty lko form alną, pozostawiając zupełnie nietkniętą wewnętrzną o r
ganizację, tę właśnie, która najwięcej wpływa na wyrobienie dziecka i dążeń m ora l
nych młodzieży. Pomimo różnych zakusów ze strony władz, coraz bardziej dążą
cych do skrępowania szkoły polskiej, ta dziedzina pozostała do ostatnich dni wol
na zupełnie, i nie przestawała szkoła polska dążyć do spełnienia tych celów, ku 
jak im  została przez społeczeństwo powołana, t. j. ku wychowaniu zdrowo myślącej 
i czujące1 po polsku młodzieży, wychowanej w duchu naszych tradycji historycz
nych. To było i jest hasłem szkoły polskiej.

Dziś szkoła polska wkroczyła w nową epokę, która może jej stworzyć warunki 
świetnego rozwoju, może je j zaspokoić braki wspomniane, niechaj tylko szkoła nie 
zapomina, co ją zrodziło, ku jak im  celom została powołana, a wówczas stanie się 
taką, o jak ie j marzyli ci, co stwarzali ją w cudnym uniesieniu najwyższego en tu 
zjazmu narodowego

K. ŚWIERCZEWSKI.

.Ліьет wikczy’.
„Któż z nas tych lat nie pom ni, gdy m łode pacholę"... O! dalej nie o wspom

nienia beztroskliwych lat młodych chodzi.
Młode pacholę z krótko przy samej skórze obstrzyżonymi włosami, w czarnym 

halsztuku, w czarnym długim , niezgrabnym ubraniu, z trwożną dumą niosąc na 
głowie uniform ową czapkę, przekraczało próg gmachu, w którym na samym wstę
pie w ita ło je groźne obwieszczenie, że używanie , polskiej rieczi“ , bo urzędowe ję 
zykoznawstwo języka polskiego nie znało, w murach tego gmachu jest jaknajsuro- 
wiej wzbronione, a przestąpienie tego zakazu grozi karam i aż do wydalenia w ino
wajcy z biletem wilczym

Wchodziło pacholę z dum ą, jak dum nym  jest dzieciak, gdy w życiu jego za 
chodzi doniosła zmiana, uwidoczniająca posunięcie się na wyższy szczebel starszeń
stwa przez przywdzianie pierwszych majteczek, bucików z cholewami, długich spo
dni, czapki uczniowskiej, a później po latach znowu cywilnej; z dumą, jaką daje 
przezwyciężenie trudności; a przecież to nie żarty egzamin do gimnazjum , egzamin 
często konkursowy;—z dumą, bo stawało się uczestnikiem uprzywilejowanej społecz
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ności, mającej prawo do noszenia m unduru. Ten pierwszy m undurek gimnazjalny 
posiadał głębsze znaczenie, niżby się na pozór zdawać mogło: stanowił on zapo
wiedź przyszłości, był znakiem w idom ym , że oto przed dzieckiem otw iera się droga, 
po której krocząc, będzie zawsze należało do uprzywilejowanej społeczności, noszą
cej m undury i mogącej z tego tytu łu  spoglądać z góry na szary tłum , niezdobny 
gwiazdkami i błyszczącymi guzikami. Trzeba tylko pam iętać o tym pierwszym ob 
wieszczeniu, witającym wchodzącego do przybytku wiedzy, trzeba pamiętać i umieć 
z niego wysnuć odpowiednie wnioski.

Toteż uczucie dum y było trwożne, bo łatwo było postradać zaszczytnie wyróż
niające odznaki, a wtedy otwierała się czarna przyszłość tak groźna, że dreszcz ści
skał biedne serduszko.

W małym miasteczku pokazywano ludzi, stałych bywalców najpodrzędniejszych 
traktje rn i, o którycn opowiadano, że utracili prawo noszenia zaszczytnych godeł i u- 
padli tak nizko, aby stać się pośmiewiskiem gawiedzi i odstraszającym przykładem 
dla rozpoczynającej życie publiczne młodzieży.

Zwłaszcza ten bilet wilczy! Samo brzmienie budziło już trwogę: w pojęciach 
malca majaczyło coś szarego, pełnego grozy; czasem to coś nabierało kształtów bar
dziej wyraźnych, powstawał obraz młodego, z rozwartą paszczęką, w której widać 
było czerwony ozór i ostre białe zęby, m iotającego się na łańcuchu wilczka; a po- 
tym jakaś otchłań czarna, jakiś bezkres, w którym  wiecznie się tu łać trzeba, gdzie 
niema miejsca, by się zatrzymać, choć oprzeć na chwilę, gdzie niema ludzi, którzy- 
by dłoń bratnią podali.

B ilet wilczy! Nazwa znów pełna symbolicznego znaczenia. Zadaniem szkoły by
ła hodowla jagniąt, z owczarni troskliw ie trzeba było usuwać wilczęta.

f\ jednak niedarm o dziadowie chodzili do lasu: z pod jagnięcych skórek m ło
de wilczki ciskały spojrzenia z pode łba i zgrzytały zębami.

Bywało rozmaicie; ale bardzo często ci właśnie, co w klasach niższych, kiedy 
przestępstwa ograniczały się do rozmów na lekcjach, bójek, spacerowania po m ie
ście po oznaczonej godzinie, uczęszczania na ślizgawkę inną, niż wskazana przez 
władze szkolne, byli wzorowymi, świecili innym  przykładem, rokowali jakna jp iękn ie j- 
sze nadzieje swą uległością względem regulam inów i postępami w nauce, ci właśnie 
w klasach wyższych stawali się najniebezpieczniejszymi. Mniej więcej od klasy już 
trzeciej zaczynała się zakonspirowana w szczupłem kółku najlepszych, najpewniej
szych kolegów wspólna nauka historji i gram atyki polskiej. Mój Boże, było to coś 
jak kucie kos na obrazie Grotgera: żyło się w atmosferze pełnej grozy, ale i n iepo
spolitego w roku przygotowania do w ielkiego czynu Bo w wyobraźni malca była to 
niezbędna praca przygotowawcza do podjęcia na nowo walki o niepodległość kraju, 
do Powstania (koniecznie przez dużą literę). F\ może i nie tak bardzo m ylili się 
malcy.

W klasie piątej chłopców bardziej pewnych, bardziej zaufanych, przyjmowano 
już do Koła; tak się nazywała organizacja samokształcenia w duchu narodowym, 
obejmująca całą poważniejszą młodzie 1 klas wyższych i istniejąca w każdym g im na
zjum. Świadomość należenia do organizacji, która stanowiła jedno ogniwo „w ie l
kiego spisku, obejmującego kraj cały“ napełniało wielką dumą: to już nie kos, to 
jakby kadry powstańczej arm ji; gdzieś tam z wyżyn padnie hasło, i pójdziemy!... Pa
m iętam, byłem w piątej klasie, m iałem czternaście lat: młodszy od swoich kolegów, 
którzy już od początku roku szkolnego należeli do Koła; dopiero jakoś przed Bo
żym Narodzeniem uznany zostałem za godnego przypuszczenia do tajemnicy. Zale
dwie otworzyły się przede mną głębokie, oszałamiające perspektywy, a tu już cięż
ka chmura zawisła.

W Warszawie był zjazd przedstawicieli organizacji młodzieży, policja wpadła na 
tropy, wszyscy uczestnicy, a w ich liczbie nasz „prezes" zostali aresztowani. Z im ny 
dreszcz przeszedł wszystkich: zamajaczyły tak dobrze znan^ z „Dziadów" wizje k ib i
tek i więziennych katuszy. Pierwszy raz zaciężyła groza rewizji i żandarmskiego 
śledztwa. Później wypadło z tym wszystkim się oswoić, otrzaskać, czasem nawet
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traktować te rzeczy humorystycznie, ale wtedy, po raz pierwszy wobec nieznanej 
grozy człowiek kurczył się wewnętrznie i przygotowywał na męki. M iałem w domu 
jakiś numer, już nie pam iętam, „Przeglądu Wszechpolskiego*, -Tek i", czy „Po laka". 
Co z tym zrobić?-Zniszczyć nie godziło się takich skarbów, oddać nie było komu, 
gdy wszyscy drżeli: trzeba było ukryć; niewiele m iałem  pomysłowości, a doświad
czenia konspiracyjnego jeszcze wcale. W sali stały meble, przykryte d ług im i aż do 
ziemi pokrowcami; nie mogąc wpaść na lepszy pomysł, nieszczęśliwy num er poło 
żyłem pod krzesełkiem tak, że proste przesunięcie sprzętu niweczyło całą konspira
cję. I przed n ik im  w domu nie można było się zwierzyć, bo konspiracja obow ią
zywała n ietylko przed władzą, ale i przed rodzicami, przed „starszym i" wogóle.— 
Straszne w idm o biletu wilczego trwożyło nie samych malców, napełn iało lękiem 
i troską serca rodziców, drżących na myśl o strasznej chwili, gdy syn wydalony 
z gim nazjum , nie mający dostępu do żadnej uczelni rządowej w całym państwie, 
będzie m iał życie złamane, bo zamknięty dostęp do wszelkich stanowisk rządowych: 
tak wtedy naogół oceniano pozbawienie możności otrzymania m atury rządowej.

Nic więc dziwnego, że chłopiec m usiał słuchać w dom u upom nień, perswazji, 
błagań i zaklęć, aby nie narażał się na ściągnięcie na swe barki strasznej bury, 
mającej zdruzgotać mu przyszłość Stąd więc tajem nica, stąd milczenie i szepty po 
kątach.

Ale już wtedy coś się psuć zaczynało Kraszewski gdzieś zrobił uwagę, że rzą
dzenie Polakami jest niesłychanie trudne: zduszeni pod ja rzm em — milczą i skupia
ją w sobie siłę nienawiści; gdy poczują na chwilę zwolnienie jarzma, prężą się, by 
je zrzucić zupełnie. Ledwieśmy odetchnęli, gdy się rozeszła radosna wieść, że do 
tychczasowy dyrektor, jeden z tych czających się, zimnych, żandarmskich urzędni
ków, jakich tak wielu było w gimnazjach, skom prom itow any ujawnien iem  faktu, że 
jednego z uczniów, którym  posługiwał się do tropienia nas wszystkich, skierował 
na drogę karjery w szeregach ajentów ta jnej policji, zostaje „dla dobra służby" prze
niesiony do innego miasta, ledwieśmy odetchnęli po twardych jego rządach, a już 
zaczęliśmy ujawniać swe uczucia.

Więc najprzód odrazu bez porozumienia się m anifestacyjnie zaprzestaliśmy 
się kłaniać naszemu dotychczasowemu tyranowi, który jeszcze nie zdążył wyjechać: 
więc zaraz potem „spra liśm y" w biały dzień na ulicy niedawnego kolegę „szpica u 
więc wkrótce zaczęliśmy uprawiać otwartą opozycję. Nowy dyrektor, z pochodzenia 
rusin galicyjski, człowiek już stary, w gruncie rzeczy nawet poczciwy, m iał wielkie 
zam iłowanie do muzyki. N iewinne to upodobanie może być jednak również narzę
dziem pewnej po lityki, może wywołać również wzajemne rozdrażnienie. Pod pozo
rem obchodów jubileuszowych na cześć Żukowskiego, Gogola, albo i bez tego po
zoru zaczęto urządzać w gim nazjum  wieczory muzykalno wokalne, często w połą
czeniu z tańcam i. Na koncertach przemawiał dyrektor o monarsze; był filo log iem  
z wykształcenia, wskrzeszał więc pojęcie boskości cesarza, m ówił już nie o „obożaje- 
m o m “ ale o obogotworiajem om  m onarchie." Chóry śpiewały TBoże caria11 i „Kol 
s ław ien“ , orkiestra grała marsze wojskowe. Tańce prowadzili oficerowie, w parach 
mieszały się narodowości. Bywało tak i dawniej, i szło się, bo od tego zależała do
bra wola, bo ścigało w idm o biletu wilczego. Teraz jednak zaczynał się już ferment: 
straszne w idm o traciło swą grozę. Koncerty świeciły pustkam i, jakby nie było ucz
niów w gim nazjum . Dyrektor, obrażony w swych uczuciach melomana; pedagoga 
i zwierzchnika podjął walkę: do gabinetu dyrektora wzywano domniem anych pro
wodyrów, a tra fiano na ogół dobrze; starano się trafić do przekonania dobrem sło
wem i perswazją: to nie skutkowało, walka wrzała, lękliwszych kolegów za uczę
szczanie na koncerty ze zwykłą skwapliwością młodzieży skazywano na infam ję. 
Dyrektor przeszedł do gróźb, zaczął wzywać rodziców: zamajaczyło znów pobladłe 
w idm o biletu wilczego. Pod groźbą natychmiastowego wydalenia, im iennie wska
zani przychodzili na koncert, ale przychodzili tylko oni. Dyrektor groził im odpo 
wiedzialnością za postępowanie kolegów.
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Tymczasem atmosfera była coraz bardziej przesycona elektrycznością. W roku 
1901 ym czy 2-im, nie pam iętam już dokładn ie szczegółów, zdaje się, że w Siedl
cach wybuchł jakiś ostry kon flik t na tle  bodaj że wykładów relig ji w języku rosyj
skim , pomiędzy władzą szkolną i młodzieżą: następstwem było wydalenie k ilku n a 
stu chłopców. Zagotowało się w świecie uczniowskim, dreszcz już nie trwogi ale 
niecierpliwego oczekiwania przeszedł wszystkich, już wtedy padło słowo: strejk po
wszechny w szkołach Czekaliśmy ty lko hasła z Warszawy. Hasło wtedy nie padło. 
Nie było mi dane bezpośrednie przeżycie tej radosnej chwili buntu: skończyłem 
gim nazjum  przed strejkiem.

Pięknym był wprawdzie nasz ostatni wiec w uniwersytecie warszawskim, w zdo
bytej szturmem sali aktowej; p ięknym —zwłaszcza ten raut, jakiśm y po skończeniu 
obrad urządzali w w ielkiej mrocznej, bo tylko przez jedną świeczkę oświeconej sali, 
gdy z miasta dochodziły głuche odgłosy strzałów, a nas oblegała gwardja Jego Ce
sarskiej Mości, ftle  to wszystko nie mogło dorównać tej radości, jaką czuć mogli 
zbuntowani uczniowie W uniwersytecie nie odczuwało się jarzma już tak bezpo
średnio. Inaczej w gim nazjum : tam, gdzie dotąd używanie „po lsk ie j rieczi“ w roz
mowach z kolegami było surowo wzbronione, zgromadzeni uczniowie przemawiali 
po polsku do dyrektora, do rady pedagogicznej, staw iali żądania ni mniej ni w ię
cej tylko, aby wszyscy ich dotychczasowi kierownicy opuścili niewdzięczny kraj 
i powrócili do obszernej swej ojczyzny, nakazywali zawieszenie lekcji, zamknięcie 
g im nazjum . Chwila była jedyna: to wszystko, co się w ciągu długich la l gromadzi 
ło na dnie serc, nienawiść własna i przekazana przez tradycję, wybuchała teraz 
z całą siłą, przejawiała się w sposób stanowczy i imponujący.

Młodzież polska swą zuchwałą ręką sięgała po b ile t wilczy: opuszczała gmach 
szkolny, przez który szło się do karjery, łam ała na jego progu błyszczące odznaki, 
wyrzekała się raz na zawsze tego uczniowskiego i wszelkiego innego m unduru, nie 
chciała należeć do tej uprzywilejowanej, um undurowanej społeczności.

Stało się! Wilczęta nie chciały nadal tk liwej opieki pasterzy, ufne w swe siły 
pragnęły poprzestać na tym , co same sobie w życiu zdobędą.

Straszne widmo biletu wilczego zostało raz na zawsze przezwyciężone i zn i
weczone.

I o dziwol Młodzież w tajem nicy przygotowała wybuch, ale tym  razem nie 
usłyszała od ..starszych4* słowa przygany. Rodzice, którzy więcej od synów drżeli 
na myśl o wilczym bilecie, nagle jakby w jednej chw ili jasnowidzenia, przejrzeli 
całą płonność tego lęku i z dumą przycisnąwszy zbuntowaną młodzież do piersi, 
podjęli w^lkę, rozpoczętą przeciwko szkole rosyjskiej Stało się rzeczą jasną i zro
zumiałą, że żyć można bez świadectw rządowych, bez posad urzędniczych, że to 
życie własnym wysiłkiem stworzone bez pomocy opiekuńczej d łon i jest lepszem, bo 
śmielszym i niezależniejszym, że ty lko to, co własną pracą jest zdobyte lub stwo
rzone, daje istotnie rękojm ię trwałości.

B ilet wilczy stawał się dyplom em  honorowym na człowieka wolnego Stwo
rzenie przez społeczeństwo polskiej szkoły prywatnej, pozbawionej wszelkich praw, 
świadczyło o dokonaniu się w op in ji olbrzym iej rewolucji, świadczyło o budzeniu 
się wiary, że można żyć o własnych siłach, że własnemi s iłam i można stwarzać 
swe życie. Nie wszyscy uświadamiali może sobie dokładnie to znaczenie szkoły 
polskiej, ale bezsprzecznie to właśnie przedewszystkiem stanowiło o je j wartości: szko
ła polska m iała wychować ludzi wolnych, a więc walczących o wolność i tworzących 
własne swe życie.

Na tarczy herbowej szkoły polskiej zaszczytne miejsce w inien znaleść wizerunek 
biletu wilczego, symbolu przezwyciężonego lęku i słabości, rycerskiego godła ludzi, 
pragnących być wolnym i.

JERZY MąCZEWSKI.
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Malwa różowa-
M atuś są u żniwa  
i tatuś u żniwa.
Dorna Maryś, Kasia 
i kocica siwa ..

Maryś, ośmiolatka, 
obiad żeńcom warzy ,—  
Kasieńka w kolebce 
coś do siebie gwarzy;

na podłodze, kędy 
słońce blask swój włóczy, 
leży kotka siwa 
i pacierze mruczy.
(J. malwa różowa zagląda w okienko )

„Jezusieńku miły 
południe nadchodził 
Barszcz trza щ іа б  w miską, 
niech go wiater chłodzi

Otl ju ż  clileb na stole, 
łyżki i nóż ostry.
Teraz Maryś spocznie 
przy kolebce siostry.

„Joć to już południe 
mruczy kotka siwa;—
„niechby tam ju ż  prędzej 
wrócili od żniw a."  —

(A  malwa różowa zagląda w okienko).

A. Bochenkowa.
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WSPOMNIENIE Z BRETRNJI.

Było to w miasteczku Roscoff, które położone nad cichą zatoką Oceanu, wabi 
Paryżan spokojem, wygodnemi, a przedewszystkim niezwykle taniem i hotelam i.

Do nazwy właściwej, która brzmi: Rosco, niew iadomo dlaczego Francuzi dodali 
końcówkę z dwóch f  złożoną, czyniąc brzmienie nazwy rosyjskim. Tymczasem 
w tarczy herbowej miasta, w idnieje oprócz okrętu płynącego wśród burzliwych bał
wanów morskich napis: Rosco, co znaczy po bretońsku: nie daj sięl

Czyż może być piękniejsza nazwa dla miasta?... szczytniejsza dewiza dla ludu, 
który, jakko lw iek w XVI w. został wcielony do Francji z pozostawieniem mu jego 
praw i parlamentu, to przecież uważa się za naród podbity i, jako taki, chce zo
stać przy swojej odrębności tradycji i języka. Tak chce przynajmniej lud, bo ary
stokracja tamtejsza już zfrancuziała. Tu też szukać należy powodu, dla którego lud 
ten nie jest łub iany przez swych protektorów. Mówił mi chłop tamtejszy, były żoł
nierz, odsługujący w Paryżu, że w wojsku największą obrazą się stało, kiedy starszy 
powie rekrutow i: ty Bretonie, co ma być równoznaczne z wym yślaniem  od głupców. 
Zdarzają się podobno i samobójstwa między żołnierzami wskutek złego i poniżają
cego obchodzenia się z n im i przełożonych.

Siedziało nas obób kilkadziesiąt przy stole w hotelu „Tallabardon". Trzy miejsca 
naprzeciwko mnie były puste. Po zupie dopiero zajęły je dwie panienki, córki ka
pitana i ich guwernantka stara panna, robiąca rozmaite głupstwa i pocieszne m iny 
ku rozweseleniu swoich pań; nie przeszkadzało to jednak, żem nieraz widział w oczach 
jej łzy ukradkiem  obcierane. Starsza panienka, osiemnastoletnia, piękna, czarnooka 
brunetka, o typie wybitn ie południowym , żywo gestykulując zaczęła coś opowiadać 
i zakończyła tak, żem dosłyszał:— To wprost nie do uwierzynia, żeby się tu można 
z czemś podobnym spotkać.

Żeśmy zwykle dużo ze sobą rozmawiali, zresztą rozmawia się tu z każdym bez 
chińskich ceromonji, zapytałem więc, co ją tak oburzyło?

—  Bo niech sobie pan wyobrazi, odrzekła energicznie, pytam się na ulicy jakiejś 
starej baby o adres sklepu a ona mi odpowiada tym swoim szkaradnym językiem 
bretońskim, że nie rozumie po francusku.

—  I tyle tylko, i to powód takiego wzruszenia?
— Jakto? tu we Francji, żeby ktoś nie um ia ł mówić po francusku! to oburza

jące, niesłychane...
— Przepraszam nie rozumiem, gdzie we Francji? pytam spokojnie, przeczuwa

jąc na co się zanosi.
— No gdzie, tu w Roscoff!...
— Daruje pani, ale Rosco leży w Bretanii, a my się znajdujemy w Rosco...
— To jest wszystko Francja, i każdy jest obowiązany znać język panujący.
— Widocznie, że można się uchylić od tego obowiązku, skoro ta kobieta.... 

byłem wściekły, ale opanowałem się w zupełności, czułem tylko, jak  głos mój stał 
mi się jakiś obcy przybierając brzmienie martwego staccata. Między słowami rob i
łem pauzy i w mózgu waliło mi ja k  m łotem , i patrzałem oczyma takiem i na pan
nę, że musiała chyba wyczuć całą nienawiść, jaką w tej chwili do niej czułem. Przy 
stole nagle zapanowała cisza, a wzrok wszystkich skierowany był w naszą stronę.
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— Ta stara baba, przerwała mi panna impetycznie, to fakt dla m nie niezro
zumiały, bo oni wszyscy powinni rozumieć dobrodziejstwa, jakie  od nas na nich 
spływają.

— Dobrodziejstwo przedewszystkiem, którym  zakazujecie im mówić ich ojczy
stym językiem.

— Ich ojczysty język jest francuski.
— Ich ojczyzna nosi nawet na francuskiej mapie: Bretanja, oni się uważają 

za Bretonów, wreszcie mają język swój zupełnie do waszego niepodobny — więc są 
w porządku. Wam płacą podatki, dają wam żołnierza, pozatem zdaje się nic ich 
z wami nie łączy i chcą zostać sobą.

— Nie pojm uję, dlaczego pan tego nie rozumie, czy też rozumieć nie chce, 
że oni są krajem podbitym, nic nieznaczącym i gdyby nie my — nie egzystowaliby 
wcale, wcieleni do innego państwa, unicestwieni. Tymczasem dzięki pomocy rządu 
mogą się rozwijać, pracować z pożytkiem, my zato mam y prawo żądać ..

— Żeby się wyzbyć wszystkiego, przerwałem, co trąci Bretanją, nieprawdaż 
pani? Żeby zapom nieli o swoich wierzeniach, tradycjach, języku. Przyznaję pani, 
że jej język jest daleko piękniejszym niż bretoński, ale to przyznaję dlatego, żem 
obcokrajowcem; gdybym jednak był tubylcem napewnobym ten tutejszy wolał. Mo- 
żeby i pani ich zaszczyciła większą sympatją, gdyby ich lepiej poznała... Wszakże 
macie wielkich artystów jak  Simson, Cottet, autorów tej m iary co Loti, którzy sobie 
ten smutny kraj upodobali i czerpią natchnienie wśród tego „barbarzyńskiego" ludu, 
odtwarzając ich życie, zwyczaje. Nie mają do nich pretensji, by się tego wszyst
kiego wyzbyli, f t  ci artyści— przecież to par.i ziomkowie.

— Dziwi mnie, rzekła tonem  obrażonym panna, że pan ich tak broni, jakby 
pochodził z ich kraju, a o ile wiem pan jest R osjan inem ..

— Ra, w tym właśnie tkwi istota rzeczy, wyrzuciłem z siebie jak  oparzo
ny. Trafiła pani w sedno. Gdybym był Rosjaninem, podzielałbym napewno zdanie 
pani. Widzę, że i Francuzi posuwają chęć wynaradawiania tak daleko, że się aż 
zapędzają na wschód, do mego kraju, i jako strona aliansu nie raczycie go wcale 
uznawać; pierwszy raz mnie to spotkało na waszej ziemi, gdym się staw ił z paszpor
tem rosyjskim w biurze policji Paryża, gdzie jakiś piszczyk im pertynencko wmawiał 
we mnie, że Polski wcale niema. Otóż widzi pani, dlatego, że jestem Polakiem, 
bronię tak odrębności Bretonów, bo wiem, co znaczy pięść najeźdźcy, który naród 
gnębi, rabuje, obcemu bogu kłaniać się każe i obcym językiem  mówić — dlatego, 
że jestem przedstawicielem gnębionego kraju, rozumiem boleść innych.

Przestałem mówić Panna odwróciła się w stronę okna, a w je j oczach złość 
się malowała.

Po chwili ogólnego milczenia, stary sąsiad mojej pięknej Francuzki odezwał 
się ze sm utnym  uśmiechem:

—  Tak... ja pana rozumiem, dobrze rozumiem, bo jestem... Alzatczykiem.
• *

*
W kilka dni potym  siedzieliśmy znów wszyscy przy obiedzie, a z panienkam i 

przyszła i matka, która w odwiedziny do córek z Paryża przyjechała i dłuższy czas 
zabawić tu miała.

Podano jakąś potrawę, którą młodsza dziewczynka tak nieszczęśliwie do ust 
poniosła, że śliczną białą sukienkę bardzo poplam iła. Fakt zresztą, na który chyba 
najbliżsi sąsiedzi uwagę zwrócili. Matka jednak z furją zaczęła córkę wymyślać 
i w końcu rozległ się głośny policzek, poczem kazała małej wyjść z pokoju. Goście 
wprost oniem ieli, po chwili jednogłośnie prawie dało się słyszeć przeciągłe pełne 
oburzenia aaa. Posypały się komentarze tak niem iłe dla damy, że ta po chwili 
czuła się zmuszoną wyjść z jadaln i. Po obiedzie długośm y rozmawiali o tym wy
padku dnia i postanowiliśmy tę panią zbojkotować zupełnym ignorowaniem je j, 
wskutek czego po paru dniach Roscoff opuściła.

Dowiedziałem się też, że owa sroga matka b y ła .. Rosjanką z pochodzenia.
* **
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W kilka tygodni po tym zajściu malowałem 18-to letniego wieśniaka nazwis- 
Jacques Сгіпіоих. Chłopak ten, że był ro ln ik iem , a nie marynarzem, dużo mówił; 
opisywał mi więc stroje, noszone w różnych stronach, opowiadał o zwyczajach lu 
dowych; wreszcie kiedy potrąciłem o przedmioty w szkole wykładane, oznajm ił mi, 
że okropnie lubi historję i w istocie dał tego dowód, bo mi zaczął tak ładnie recyto
wać fakty z historji wojen napoleońskich, żem z przyjemnością słuchał. Oczy mu 
się świeciły, i z takim  zapałem, z taką miłością m ówił mi o w ie lkim  cesarzu, że 
jedynie ów charakterystyczny przeciągły akcent jego francuszczyzny przypom inał m i, 
że mam Bretona przed sobą, a nie rodowitego Francuza.

Żywo mi stanęła w pamięci owa rozmowa przy tabldocie i pomyślałem, żem 
jednak chyba patrzał na patrjotyzm krajowców zanadto przez swój pryzmat.

Zam ilkliśm y. Malowałem dalej pogrążony w tych myślach, aż rzuciłem od nie
chcenia pytanie chłopcu:

— ft  jak wykłada nauczyciel w szkole waszej?
— Po francusku naturalnie.
— Я między sobą jak  mówicie, kiedy jesteście w szkole?
— Jak mówimy... — odezwał się przeciągle — głośno to po francusku, ale jak 

nas nauczyciel nie widzi ani słyszy, ciągnął dalej z filu te rnym  uśmiechem, to po 
naszemu. I tu nagle poprawił się krześle, wyprostował, spoważniał i dziwnie uro
czystym głosem powiedział: .

— Oho, oniby chcieli wszystko po francusku, ale my ta nigdy języka naszych 
przodków nie гаротпіту\...

— Roscol — rzekłem mu twardo na pożegnanie, serdecznie ściskając jego
spracowaną dłoń.

Lub lin  w maju 1916.

Wspomnienie z nad Mewy,
Mieszkaliśmy już dziesięć lat w dom u przy ulicy Milljonnej i dziesięć 

lat z rzędu lokaj hr. Niroda witał m nie na schodach niezm iennym  „zdra- 
stwujtie barysznia“

Z dziecka wyrosłam na dziewczynkę, na pannę i stale słyszałam to 
samo ,,zdrastwujtie barysznia“ , to też nie wierzyłam własnym uszom, 
gdy pewnego dnia, ukłoniwszy mi się, jak zwykle, służący przystąpił do 
m nie nieśmiało i.' „Panienko, ja w iem , że panienka uczy dzieci, widziałem  
cztery dziewczynki, co nieraz zachodzą, spytałem do kogo? mówią ,,do 
panienki z góry, po polsku uczy..."

Mówił źle, śpiewał, przeciągał, ale mówił po polsku! Czekałam  dal
szego ciągu: chwila m ilczenia— wreszcie zdobył się na odwagę: „Panien
ko, ja m am  takie dzieci, co one mogliby się uczyć popolsku, żeby pa
nienka zechciała... ja będę bardzo wdzięczny!11 Ruchem, już nie wystyli
zowanego sługi, ale polskiego chłopa, pochylił się i pocałował m nie  
w rękę.

19



Naturalnie obiecałam  i tegoż wieczoru M ania i Edek siedzieli w m o 
im pokoju nad abecadłem Promyka

Bardzo wiele rozmaitych dzieciaków przewinąło się przez ten mój 
pokój w ciągu lat kilku, gdyż z zapałem  oddawałam  się pedagogji, ale 
tych dwoje specjalnie zostało mi w pamięci. Nie byli wybitnie zdolni, 
nauczyło się to czytać, pisać, historji trochę i katechizmu, ale dziwne 
wrażenie ogarniało m nie zawsze, ilekroć w idziałam  ich przy lekcji, lub 
spotykałam w kościele, modlących się z polskiej książeczki.

Wrażenie, że Polska musi być Polską wolną, zmartwychwstałą m im o  
Sybiru i Wrześni, m im o rozproszenia naszego po całej niem al kuli z iem 
skiej, m im o pozornego kosm opolityzm u wyższej, a wynarodowienia niż
szej klasy naszego społeczeństwa.

Dziesięć lat nie w iedziałam , że kłaniający mi się służący jest Pola
kiem i może on sam nie wiedział tego— nie czuł— i raptem ta ,,barysz- 
nia“ obca przeistoczyła się w jego oczach w „panienkę ,co uczy po pol
sku" i zapragnął, by dzieci, które ledwie ,,Ojcze Nasz po polsku", i jak, 
um iały, mogły się uczyć rodzinnego języka.

Я więc niechaj żywi nie tracą nadziei: m usim y powstać i powstać 
wolni, tylko światła jaknajwięcej jasnego, ciepłego i dobroczynnego, jak  
promienie słoneczne.

J. K.
Lublin, dn 24.ѴІ 16 r.

PI  otęzmejący wciąż rozwój naszego życia kulturalnego, widoczny dla każdego 
w szeregu powstałych w ciągu ostatnich lat kilkunastu instytucji, poświęconych pie
lęgnowaniu kultury narodowej w najszerszym zakresie— w tak ścisłym będącej związ
ku z ku ltura lnym  życiem Zachodu, wymaga wciąż nowych, a tych samych co to 
ostatnie narzędzi i środków kulturalnego oddziaływania na szerokie masy narodu. 
Środkami i narzędziami tem i są najróżnorodniejsze instytucje naukowe, wśród k tó 
rych jedno z najwybitniejszych miejsc zajmują pojęte w jaknajszerszym sensie i za
kresie muzea, których tak świetny rozwój i olbrzym i udział w szerzeniu kultury 
w idzimy na całym niemal obszarze świata cywilizowanego.

Na obszarze tym i my się znajdujemy, lecz nasz stan posiadania w om awia
nym zakresie jest tak sm utny, że, gdyby m iał być bezwzlędnie m iarodajnym  dla 
oceny naszej kultury, sm utno wypadłby o niej sąd nasz własny, a zwłaszcza -  sąd 
obcych.

I nie łudźmy się: ten ostatni tak często krzywdzący i niesprawiedliwy znajduje 
wygodne i silne oparcie w naszym rozpaczliwym wprost braku realnych dowodów 
naszej przeszłości kultura lne j, w odpowiednim  będących stosunku do jej dawności 
i świetności—dowodów, tak wspaniale i obficie wystawionych całemu światu na po
kaz i świadectwo prawdzie (?) w niezliczonych instytucjach muzealnych szczęśliw
szych, choć nie zawsze kulturalniejszych, niż nasze społeczeństw.

Ze złośliwym zadowoleniem podnoszą wrogowie nasi ten zarzut, nie wiedząc,
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lub wiedzieć nie chcąc, jak  wiele naszych zabytków— i to najp iękniejszych—zdobi ich
muzea i zbiory prywatne.

Publiczne zbiory Petersburga, Moskwy i Kijowa, Berlina, Drezna i Szwecji, wre
szcie całe mnóstwo w krajach tych znajdujących się zbiorów prywatnych—oto do
kąd zaniosły burze i kataklizmy dziejowe najcenniejsze i najpiękniejsze zabytki 
naszej świetnej przeszłości kultura lnej I

„M onum entis patriae naufragio e rep tis "— głosi melancholijny napis na portalu 
muzeum im  Czapskich w Krakowie, napis, który tak krótko i lapidarnie tłomaczy, 
—dlaczego muzea nasze są ubogie i całości obrazu naszego kulturalnego bytu
w przeszłości nie dają.

Lecz bądźmy sprawiedliw i: nie ty lko obce rabunki i wywłaszczenia w inne są 
naszego w tym  zakresie ubóstwa, nie mniej zawiniliśmy i sam i—ignorancją i niepo- 
szanowaniem tego, co w kraju pozostało, a co z roku na rok topnieje z przeraża
jącą szybkością, niszczone przez ignorancję lub niedbalstwo właścicieli, lub też wy
wożona za bezcen zagranicę przez uwijających się po kraju naszym agientów zagra
nicznych antykwarjatów, zdawna uważających nas pod tym  względem (wraz z Rosją 
i Hiszpanją) za rodzaj dzikich murzynów, oddających złoto i kość słoniową za
błyskotki i perkaliki.

Kataklizm, jak i przeżywamy obecnie wraz z całą Europą, a który runął na 
nieszczęsne ziemie Polskie niebywałą w dziejach naszych nawałą klęsk i w om a
wianym zakresie dopełn ił m iary straszliwego zniszczenia.

Zniknęły z powierzchni polskiej ziemi rozsypane w gruzy prastare dwory, pa
łace i kościoły, w których kam iennych lub drewnianych, a często swoistych kształ 
tach zastygła odwieczna przeszłość narodu, a wraz z niem i przepadło całe mnóstwo 
pięknych, często bezcennych zabytków, pamiątek, dzieł sztuki. W wielu razach nie 
ostały się przed chciwością i rabunkiem  wroga dzieła sztuki i cenne pam iątki 
i w tych rezydencjach lub kościołach, nad którem i burza wojenna przeszła btz 
zniszczenia. Śmiało rzec można, że to. co w zakresie dzieł sztuki i przemysłu arty
stycznego, b ib ljo tek i archiwów straciliśmy w obecnej klęsce wojennej, razem zebra
ne stanowiłoby wspaniały m aterja ł nie dla jednej, lecz dla kilku instytucji nauko
wych muzealno-bibliotecznych i to — m iary europejskiej; a przecież to były tylko 
„les beaux restesa magnackiej niegdyś fortuny. u

Jeżeli więc te resztki resztek, jakie  obecnie nam pozostały, nie są już „beaux 
— przynajmniej dla obcych—w porównaniu z ich skarbam i w znacznej części od nas 
wywiezionem i,—to dla nas są to bezcenne, bo ostatnie realne dowody polskiej od 
wiecznej kultury, które od zagłady ocalić i nietknięte przekazać potomności jest na
szym najświętszym obowiązkiem narodowym. F\ celowi temu zadość uczynić może 
tylko i jedynie publiczna instytucja muzealna, powołana do kolekcjonowania, nau
kowego opracowania i usystematyzowania na zasadach współczesnego stanu muze- 
o logji, wreszcie— pedagogicznego uprzystępnienia szerokiemu ogółowi tego wszyst
kiego, co twórczość ludzka wyraziła w m aterja lnej, estetycznej lub celowej form ie. 
Że m aximum bezpieczeństwa zapewnić może cennym zbiorom tylko publiczna in 
stytucja muzealna dowiodła tego— na naszym przynajm niej obszarze wojna obecna, 
wobec tylu jaskrawych wypadków zniszczenia lub zrabowania niezliczonych naszych 
zbiorów prywatnych wszystkie publiczne zbiory i muzea polskie pozostały nietknięte. 
Samo już umieszczenie ich w większych miastach o ileż więcej daje im  bezpieczeń
stwa, niż— w prywatnych, przeważnie wiejskich rezydencjach, bardziej wystawionych 
na niszczące skutki bitew i nie broniących się przed chciwością i rabunkiem  wroga 
powagą publicznego charakteru m iejskiej instytucji muzealnej, na jawne zniszczenie 
lub ograbienie której w 20-ym wieku niełatwo się poważy najbardziej nawet cyn i
czny i chciwy najeźdźca.

Tak m łody w stosunku do Zachodu polski ruch na polu muzealnym wydał 
już jednak bardzo poważne rezultaty w postaci szeregu instytucji, poświęconych 
racjonalnemu kolekcjonowaniu, inwentaryzacji i chronieniu od zagłady tak nielicz
nych już dziś stosunkowo zabytków naszej przeszłości. Ruch ten jednak skoncen
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trowany dotychczas jedynie w kilku najważniejszych ośrodkach polskiego życia ku l
turalnego (Warszawa, Kraków, Lwów, Poznań) w inien ogarnąć kraj cały i za przy
kładem Francji lub Niemiec, gdzie każde niemal prowincjonalne miasteczko posiada 
własne muzeum przenieść się w dalszym swym rozwoju do mniejszych miast 
naszych.

Na pierwszym zaś miejscu między n iem i postawić bezspornie należy pełen 
świetnych tradycji 1569 roku i tak piękny swą architekturą, okrytą patyną wieków, 
prastary, trybunalski gród nasz Lublin  Jak wiele jeszcze cennych zabytków prze
szłości kryją w swych wnętrzach dwory i pałace zdawna kwitnącej i ku ltura lne j Ziemi 
Lubelskie j— dowiodła ostatnia wystawa starożytności w Lublin ie . Z jakąż nieprze 
partą siłą narzucała się wtedy każdemu myśl i pragnienie, aby zbiory te pozostały 
w murach Lublina na zawsze, jako wspaniały zawiązek Muzeum Ziem i Lubelskiej.

Niestety I tak się nie stało, co bynajm niej nie przesadza, że stać się tak nie 
może, zwłaszcza— w zm ienionych i korzystniejszych warunkach naszego narodowego 
bytu. gdyż nie wątpimy, że gorący nasz apel do właścicieli zebranych wtedy na 
wystawie przedmiotów, ja k  nie m niej i do tych, którzy, posiadając cenne zabytki 
przeszłości, na liście wystawców jednak nie figurowali, nie przebrzmi bez echa 
i upragnionego rezultatu.

W Lub lin ie  organizuje się Muzeum, instytucja, poświęcona kolekcjonowaniu 
wszystkiego, co dać może możliw ie dokładny obraz polskiego życia kultura lnego 
w przeszłości i w teraźniejszości, poczynając od czasów przedhistorycznych a więc: 
wszelkiego rodzaju wykopaliska jak: urny i przedm ioty kam ienne, bronzowe i że
lazne, dzieła sztuki i przemysłu artystycznego, a więc: obrazy, portrety, m in ja tury 
(rękopisy ilum inowane), broń starożytna, meble stylowe, ceramika w najszerszym 
zakresie krajowa i zagraniczna, bronzy, gobeliny, arrasy i tkan iny wszelkiego ro
dzaju, koronki, hafty, pasy polskie, dywany, okazy sztuki ludowej, kostjum y ludu 
polskiego, stare druki, rękopisy I sztychy (ryciny)

W każdym z wym ienionych działów Ziemia Lubelska posiada licznych właś
cicieli, którzy w obywatelskim  poczuciu ogromnego znaczenia tworzącego się dzieła 
nie uchylą się z pewnością od obowiązku dorzucenia cegiełki do wznoszącego się 
gmachu instytucji, która, biorąc coś od każdego, każdemu stokrotn ie przecież wy
nagrodzi poniesioną ofiarę wspaniałą swą całością. Trudno zaś o chwilę odpo
wiedniejszą dla obywatelskiej myśli i czynu, niż chwila obecna, decydująca o całej 
przyszłości naszej, nawołująca zatem do solidarnego męzkiego działania na każdym 
polu narodowego życia polskiego. A tyle pól tych odłogiem  dotychczas leża ło !

Do ofiarności i pracy na jednym  z tych ostatnich wzywamy ludzi dobrej woli, 
obywatelskiego rozumu i serca

Wczesnym rankiem  wyszedł stary Garbacz w pole radować się w iosennemu 
słonku, i niwom zielonym. Szedł twardą, udeptaną jak  klepisko drożyną polną, 
wielki, rozrosły i w barach jeszcze m im o ósmego krzyżyka krzepki i mocny,— w sza
rej płótniance na kożuchu, w lipowych na bosych nogach chodakach, w rogatej 
czapie, na siwych, równo nad czołem przyciętych włosach.

Lublin, 31 Marca 1916 r. JÓZEFft MLODECKfl.

„PR AW O SŁAW N Y '.
Na tle prawdziwego zdarzenia z 1905 r
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Po obu stronach dróżki lekko falowały, porannym  wiatrem poruszane, na po
dziw n tym  roku piękne ozim iny, siwo-zielone i ciężkie od rosy.

Jak okiem sięgnąć, aż po zwartą ciem no granatową ścianę sosnowego boru 
kolebało się to morze traw, jak  istna roztocz wodna, pogarbione w chybotliwe fale, 
tu i owdzie drgające już m iljonem  iskier we wschodzącym słońcu. Niewidzialne, 
gdzieś po brózdach ukryte rzesze ptaszę, zgiełkliwym  chórem pieśń poranną grały.

Daleko, poza idącym zwolna starcem, została w kotlin ie  nad strugą mała w io
seczka, ty lko z kępy kwitnących kasztanów na wzgórzu połyskiwały jaskrawo-zielone 
kopuły cerkiewne, z błyszczącym, tró jram iennym  krzyżem pośrodku.

Stary Garbacz twarz swoją, starannie wygoloną, o rysach niby w granicie z g ru 
ba ciosanych, obrócił się w tę stronę i, przystanąwszy, wsparty na kiju , zatrzymał 
się chwilę, chwiejąc zwolna siwą głową. Znagła, niby czymś rozgniewany, stuknął 
sękatym kijem  o ziemię i ruszył szparko przed siebie, mrucząc półgłosem:

—  Skończyło się już twoje panowanie, ty krzywdzicielko nasza! Opiłaś się dość 
ludzkiej krzywdy, ludzkich łez i krwawego potu. Zm iłował się Pan Jezus przecie, 
zm iłował nad wiernym narodem.

W wyblakłych, błękitnych oczach starca zalśniły łzy i po spalonej, bronzowej 
twarzy pociekły wielkie i ciężkie, jak ta krwawa dola polskiego unity.

Hej, mało to się naponiewierał, nabiedował on, gospodarz na 40-tu morgach, 
najbogatszy, najpierwszy chłop we wsi. Pamięta, dobrze pamięta, choć już lat tyle 
m inęło, ten ranek mroźny, jakoś zaraz po Zaduszkach, jak przyjechały do wsi po
py ze strażnikam i i kozakam i—kościołek unicki na cerkiew prawosławną przemie
niać, ludzi na prawosławje chrzcić .. batam i.

Oj, było wtedy lam entu i jęku, i płaczu, i przekleństw ., aż „przysta li", prócz 
niego i starej Hreczychy, prawie wszyscy i nową wiarę przyjęli... pozornie, do czasu.

Prócz nich, ino jeszcze te „Zam otane", co ich było musi ze sześć chałup we 
wsi, trzymali się jawnie oporem i noga ich nigdy w cerkwi nie postała.

Jakże,— kato lik i przecie z dziada pradziada, „kwarde Polaki“ ino że tam jakiś 
dziadek, czy babka w cerkiewce unickiej przed laty ochrzczony, to już Moskale sy
nów i wnuków do cerkwi ciągali, jako  że niby do ruskiej wiary należące są.

Lata m ijały, a oni wytrwali, oporni; jak  nie ludzie żyli. Ni ślubu, ni chrztu, ni 
chrześcjańskiego pogrzebu, ni spowiedzi, ni nawet święconego placka na Wielkanoc.

ftż serce truchleje wspomnieć to wszystko
Przecie to jeszcze roku niema, ja k  swoją nieboszczkę, co to ją pop przez siłę 

pochował,—z prawosławnego cmentarza, w nocy obaj z synem wykradli i w lesie 
pod figurą tymczasem zakopali, bo na kato licki cmentarz zadaleko było i zdążyć 
trudno przed świtem. Tak, lepiej niech w niepoświęcanej ziemi leży, niż z Moska
lam i pospołu

Przyjeżdżały później strażniki na śledztwo. Badali, szukali, przepytywali, nicze
go się nie dowiedzieli. Sam naczelnik wzywał do siebie Garbacza,— a rozgniewany 
był wielce, krzyczał bardzo i groził.

— Ty, Garbacz, chłop prawosławny, ruskij, i najpierwszy we wsi, ty powinien 
przykład dobry dawać, batiuszkę uważać, do cerkwi chodzić. F\ ty co?! Bez Boga 
żyjesz, sam bunty robisz i ludzi buntujesz. Ty sm otri, a to ja tiebia w Sybir za- 
katajul

Chłop milczał, jeno ponure błyski w oczach świadczyły, że nie ustąpi, ani się 
nie ulęknie.

Długo tak srożył się jeszcze pan naczelnik, ale że chłop był już bardzo stary 
i całą zimę ciężko chorował, dali mu przecie jakoś spokój w końcu i sprawa uci
chła, jako że i dowodów jawnych przeciw niemu nie było

Tak było tej zimy jeszcze...
ftże przecie zm iłował się Pan Jezus, użalił n iedoli.
Przyszła wojna japońska, klęski i zawierucha. Pokarał Pan Bóg pychę, struch

lały wilcze serca. Wolność ogłosili.
Każdy po swojem u m odlić się dziś może— otwarcie i jawnie.
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Boże M iłosierny, czy to może być prawda?!
Staremu wierzyć się w to jeszcze nie chce chw ilam i, ftlboż to nie dziw?. .
Przecie ledwie niedziel kilka m inęło, jak  ów pam iętny . ukaz" wyszedł, a oto 

już dzisiaj wszyscy—calutka wieś, nawet Maksym Lewczuk, co u popa herbatę p i
jał, — na polską wiarę, bez niczyjej namowy, ba, m im o wielu różnych przeszkód— 
przeszli odrazu

W cerkwi teraz nie „uwidzisz" nikogo, ino aby sam pop, djak i nauczyciel tam 
się modli, no i czasem jeszcze F ilip pijanica, co popowskie łąki trzyma w dzierża
wie, ale i ten się odgraża, że jak  tylko umowę odnowi, to ruską wiarę porzuci.

Za to w kościele, chociaż półtorej m ili iść trzeba, ludu w każdą niedzielę jak 
na odpuście, a księża chrztom i ślubom nastarczyć nie mogą.

On sam przez jeden tydzień cztery wesela wyprawił. Syna, co mu było więcej 
jak  czterdziestka ożenił, a i córki trzy, też dobrze już starawe—wszystkie zamąż po
szły.

Sam dziś ostał w chałupie, jako  ta sowa na pustce, a przecie nie m arkotno 
mu ino radośnie, a stare serce omal z piersi nie wyskoczy.

W nocy tylko spać dziś czegoś nie mógł i tak se oto rankiem  majowym na 
pole wyszedł, śpiewakom Bożym i tym  niwom chlebnym radość swą opowiedzieć!

Na wysokim kopcu granicznym, m łodem i brzózkami dokoła obsadzonym stoi 
stary krzyż dębowy, od góry zmurszały już nieco i czarny —u podstaw bielą świe
żego drzewa połyskujący.

CJ stóp kopca biegnie wąwozem głęboka droga „p o ljk a “ .
Pod krzyżem chłop klęczy siwy, w płótniance szarej. W iatr poranny odkryte 

włosy mu rozwiewa, słońce coraz silniej dopieka, a on zapatrzony w blaszany po
rdzewiały wizerunek Chrystusa na drzewcu wiszący, zapamiętał się w m odlitw ie ci
chej, żarliwej.

W jakie jś chwili, z westchnieniem głębokim  rozpostartemi ram ionam i ku z ie - ' 
mi do stóp krzyża przypadł i znieruchomiał.

M ija ły długie kwadranse, on leżał wciąż nieporuszony, jakby już umarły.
Ocuciło go głośne ujadanie psa. Podniósł się zwolna, kapotę z ziemi otrze

pał i ku drodze spojrzał.
Wąwozem biegło dwoje dzieci w białych sukienkach i kraśnych jak  polne m a

ki kapelusikach, goniąc się wesoło z w;e!kim  żółtym dogiem.
Za niem i szła zwolna, osoba już niem łoda, o siwych gładko na uszy zaczesa

nych włosach, ze śladami w ielkiej piękności i cierpień na twarzy;— pani nauczycielka 
ze dwora, dobra i dawna starego Garbacza znajoma.

1 ona już go zdała stojącego na wzgórzu dojrzała a osłaniając zlekka dłonią 
oczy pod słońce głosem donośnym, jako, że stary przygłuchy był nieco za
wołała:

— Witajcie Garbaczu' f t  co tam u Was słychać dobrego?
Stary wyprostował się, jakby mu znagła w ielki ciężar spadł z pleców i rozpo

starłszy szeroko ram iona, odkrzyknął radośnie, a głos jego uniesiony i głęboki za 
brzmiał jak  dzwon na A lle lu ja:

— Polska nam sie objaw iła, Pani moja!
Zm iłował się Pan Jezus nad wiernym narodem.

Hej ty ziemio moja chełmska, urodzajna ziemio pszeniczna, gdzie taka druga 
na świecie równie piękna, sercu naszemu blizka i udręczona!

Któraż z siostrzyc twoich, potężną ongi Rzeczpospolitą składających, tyle krwi 
i łez wylała, tyle ofiar w obronie swej polskości poniosła!

W patrzony w świetlaną wizję odradzającej się Ojczyzny, śpi snem wiecznym 
stary Garbacz na wiejskim  cmentarzu.

Jego stare oczy nie oglądają już ani naszego krwawego Dzisiaj, ani ponurego 
znaku zapytania, który zawisł nad Jutrem  jego ziemi rodzinnej

Lublin w maju 1916 r.
ZO FJfl GUZOWSKfl.
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Woj na .
Ku zachodowi się m iało: jeszcze chw ila,— a stoczy się kula ognista 

gdzieś na rubież świata. Cisza w przestrzeni: ni chm urki, ni wiatru, a 
w przepyłonym po długotrwałej suszy powietrzu cudna gra barw rozkwie
cała całą zachodnią stronę nieba.— Od ognistego koloru kuli słonecznej, 
po przez pomarańczowy, żółty, fjolet szła cała gam a zabarwień, przecho
dząc stopniowo w coraz bardziej ciemniejszy seledyn całego niebieskiego 
płaszcza.

I stawał się cudny jesienny wieczór: nie było tego świergotu ptaków, 
którym  wiosenne rozbrzm iewają wieczory, nie było tego rozegrania się 
łąk i pól, nie było tej ogólnej w naturze radości, że nareszcie po spieko
cie dnia letniego nadchodzi wraz ze zm ierzchem  nieco wywczasu i nieco 
wytchnienia,— była za to cudna, ukojna cisza, jakgdyby w lekko suną
cej łodzi m knęło się po lustrzanej tafli zacisznego jeziora.

I wprost się zrozumieć nie mogło, czemu tę istną kołysankową ciszę 
lada chwila zgiełk i wrzawa bitwy zam ąci. •

Wzdłuż toru kolejowego, jak daleko okiem  sięgnąć można było, roz
sypani strzelcy z karabinam i w ręku wyczekiwali oczywiście nadejścia 
nieprzyjaciela. Przyklękli: kolby na ram ieniu: w jakiejś groźnej nierucho
mości stężeli. Takim  być chyba musiał m om ent, gdy gromowładny  
Zeus zbierał się do rzucenia piorunu. Jakkolwiek długą być mogła ta 
chwila wyczekiwania, aż padnie pierwszy strzał, czy pierwsza salwa,—  
nieskończonością się wydawała.

Bywają chwile równe wieczności, jak i okresy całe bywają, co jak  
sen złudny przechodzą.

I naraz zabłysł w powietrzu nad linją strzelców wzdłuż plantu kole
jowego szereg zielonych ogników, ślicznych zielonych ogników, aż zdzi
wienie ogarnąć musiało, czemu tak ładne sztuczne ognie w czas wojny, 
pożogi i zniszczenia ludzie puszczają. Lecz wnet zrobiło mi się jasno; 
to nie sztuczne ognie, to nie ilum inacja,— to szereg pękających szrapneli, 
a dekoracyjna piękność zielonych ogników niesie mord i śmierć za sobą.

I jakby na potwierdzenie tego domysłu, jedna za drugą, w parom i- 
nutowych odstępach, trafiły w okno, tuż obok m nie przelatując, trzy kulki, 
— okrągłe ołowiane kulki, i, jako ślad ich widoczny, trzy okrągłe otworki
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w szybach,— okrągłe, jak  djam entem  wyciętej, w szybie zewnętrznej: mniej 
równe, z rysami naokół na wewnętrznych szybach podwójnego okna.

Nie usuwałem się jednak, precz tem u widowisku nie przyglądając, 
tak jedynym  w swoim rodzaju było to dziwne skojarzenie estetyki ogni 
sztucznych, szczególniej, gdy do zielonych ogników przyłączył się szereg 
pomarańczowych, z pojęciem śmierci, tej tajem niczej śmierci, nad którą 
tylko w chwilach zupełnej anarchji w mózgu namyślać się człowiek nie 
może...

Jeszcze chwil kilka i dekoracja się rozszerzyła; błysnął tuż nad plan 
tem kolejowym szereg poziomych ogni, a wraz z nim  rozległ się suchy 
trzask, jakby kastanjetów.

To karabiny zagrały; nowe narzędzie śmierci i nowe dziwne skoja
rzenie estetycznie tańczących Hiszpanek z tą śmiercią, z tą tajem niczą  
śmiercią.

W zapam iątanie jakieś wprost wpaść można było, i m nie postron
nemu widzowi jasnym  się zdawało, że w tych warunkach zaofiarowana 
śmierć bąć traci na grozie, bąć też naturalną wydawać się musi rze
czą, wskutek zakradającej się do mózgu anarchji.

Cudny jesienny wieczór kołyszący do snu i do marzeń, przepych 
barw zachodzącego słońca, szereg wspaniałych ogni sztucznych fandango' 
jakieś hiszpańskie,— taniec szkieletów w przepysznych dekoracjach. . w bój. . 
w śmierć... w wir walki .. i zgon ma swoją poezję .. Przyjść musi wcze
śniej czy później,.. Mle tam  później na łóżku, w sypialnym pokoju, z ro
bioną dekoracją gromnicy namaszczeniowo spuszczonemi głowami obec
nych, jakąś bróżdżącą policzek łzą.... takie to robione, takie to sztuczne, 
a przedewszystkim tak bajecznie szablonowe... Nie, lepiej teraz, zaraz, 
bezzwłocznie,.. I m iałem  już odejść od okna i biec tam  ku torowi kole
jow em u, gdy naraz nastała raptowna zm iana dekoracji W jakim ś dzi
wnym , krwawym, potęgującym się z każdą m inutą oświetleniu powstał 
m ur ciemnych postaci wzdłuż plantu kolejowego i w dzikim , szalonym  
wprost pośpiechu rzucać coś zaczął na ziemię.

Nie m ogłem  w pierwszej chwili się połapać, co tam  się dziać może, 
aż nareszcie dojrzałem i zrozum iałem . To ten szereg upodobnionych 
przezemnie do grom owładnego Jowisza żołnierzy, rzucał na ziem ie płasz
cze, karabiny, odpasane rynsztunki, a, zbywszy się próżnego balastu, co
fał się od plantu i naraz w panicznym niejako przestrachu, czy obłędzie 
biec zaczął na oślep, przed siebie, jakgdyby przed upiorem ja k im ś ..
I w jednej chwili zrozum iałem : przed upiorem śmierci.

Tak, przed w idm em  śmierci uciekał cały szereg szarych, ciemnych  
sylwetek, a w tym  krwawym  oświetleniu wyglądał na korowód obłędnych, 
upiornych postaci. Biegł pędem, raz wraz któraś z sylwetek padała, ja k 
gdyby goniący upiór śmierci chwytał swoją ofiarę.

Lecz nie, postać się wnet podnosiła i dalej biegła, upadali przez 
potknięcie.

W jednym  mgnieniu oka opustoszała przestrzeń przedemną, więc 
pobiegłem na drugą stronę domu, aby zobaczyć, co tam  się dziać będzie ..
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Osłupiałem .
Jak okiem sięgnąć, roztacza o się przedemną jedno morze ognia. 

Na lewo szereg budynków kolejowych, nieco w bok szereg dom ów m ie
szkalnych, dalej olbrzymi kom plekt zabudowań fabrycznych, później wieś 
włościańska jedna, wieś druga, w tyle niezliczony rząd stert i stogów,—  
wszystko objęte płom ieniem , którego czerwone języki, wysoko ku niebu 
się podnosząc, z nocy uczyniły dzień: dzień krwawy, dzień przesiąkły bó
lem , krzywdą i nędzą, dzień sądu ostatecznego, czynionego przez szatana.

I w tej poświacie szatańskiej biegł dalej ów korowód ciemnych, upior
nych postaci, biegł na oślep, prosto przed siebie, parę jego grup dobie
gło do parkanu ogrodu, droga skręcała w bok, lecz sylwetki przed siebie 
biec chciały, więc jedni do rozbierania parkanu się zabrali, drudzy z m o
zołem  przechodzili przez niego. Jakiś obłęd w nich, ale i we m nie... 
W nich bo nieskończenie śmiesznym to b^ło. jak ci ludzie, mając równą 
drogę przed sobą, parkany rozbierać musieli, aby um ykać przed upiorem  
śmierci... we mnie, bo w idziałem  całą śmieszność tego, że obserwowa
łem  najdrobniejsze ruchy jednostek w chwili szatańskiego dnia sądnego...

Naraz uprzytom niłem  sobie, że nieprzyjaciel na karku być musiał, 
skoro takim  obłędnym szałem pułk cały ogarnięty został, więc zbiegłem  
na dół, by drzwi wchodowe zatarasować.

Wyjrzałem jednak uprzednio na dwór.
Cudna jesienna noc: ni chm urki, ni wiatru; na roziskrzonym niebie, 

w blasku krwawego zarzewia zaledwie że widać było m igotliwym  blas 
kiem  płonące gwiazdy: orzeźwiające powietrze owiało rozpalone czoło, 
przycichł chaos skłębionych myśli i m im owoli przysiadłem na stopniach 
ganku.

Przycichły strzały: oczekiwanego nieprzyjaciela ani śladu i kościelną 
ciszę w wielkiej świątyni przyrody przerywały jedynie walące się od czasu 
do czasu poprzepalane krokwie i wiązania budynków oraz głuche jęki 
rannych wzdłuż toru kolejowego.

I teraz dopiero rozumieć zacząłem, czym jest wojna.
W idziałem  wspaniałe dekoracje, w idziałem  cudne otoczenie, odczu

wałem obłędny szał, ciągnący do rzucenia się w przepaść na pewną zgu
bę, a nad tym  wszystkim lot upioru śmierci.

I zmaga się w człowieku odraza przed nim z kuszącym szałem słod
kiego obłędu; tu pewna śmierć, tam  m ożliwe wybawienie.

Strach i determ inacja: walka anioła i szatana śmierci, a ich tow a
rzysze ...krzywda, ból, rozpacz i nędza.

25 Kwiecień, 1916.
ZB. K.
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Wobec pryypadającej w roku bieżącym set
nej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki nieobo
jętne będzie— m niem am y— dla czytelników um ie
szczenie w „Jednodniówce" dwu wyjątków z dzieł
ka. wydanego wkrótce po śmierci bohatera p. t. 
, Rys życia wodza polskiego Tadeusza Kościuszki" 
( 1819).

Dnia 2-go Marca 1794 roku mieszkańcy Krakowa ułożyli f lk t  Powstania, stw ier
dzony podpisem trzystu osób.

Po ogłoszeniu Deklaracji Krakowskiej, Polacy wzięli się do broni w obliczu na
wet nieprzyjaciół, będących panami w ich kraju. Ze wszech stron przysyłano oświad
czenia pragnących się łączyć z Powstaniem Kościuszko na mocy powyższego ftk tu  
został najwyższym wodzem siły narodowej pod im ieniem  Naczelnika i w im ieniu 
narodu m iał ster najwyższy spraw rządowych i politycznych. Władza Jego nie miała 
innych granic, ani wolność publiczna innej rękojm i, jak  Jego pomiarkowanie i cnotę. 
Nie zawiódł bynajm niej Kościuszko tak w ielkiego zaufania współobywatelów, i n ikt 
nie mógł Mu najmniejszego nadużycia tak wysokiej władzy zarzucić.

Odezwy do ludu, które w tym czasie wydawał, noszą na sobie cechę otw ar
tości i szczerości. „W spółobywatele ! mówi do nich w jednej pod d. 24 Marca 1794, 
nie potrafię skruszyć obelżywego jarzma niewoli, jeżeli u was jaknajprędszego 
i najdzielniejszego wsparcia nie znajdę. Wspomagajcież mnie więc całą siłą waszą 
i śpieszcie się pod chorągwie Ojczyzny".

r W jednym  interesie, jednaż gorliwość wszystkich serca zajmować powinna. 
Poświęćcie dla kraju część m ajątku waszego, który dotąd nie był waszym, lecz łu 
pem obcego żołmerstwa. Przystawiajcie ludzi zdatnych z bronią do wojsk naszych"...

„Już to ostatni moment, w którym  rozpacz, w pośród wstydu i hańby, oręż 
nam do rąk kładzie“ .

„W  pogardzie śmierci jedyna jest nadzieja polepszenia losu naszego i przy
szłych pokoleń. Nie dajm y się zatrwożyć postrachem zmówionych na zgubę naszą 
nieprzyjaciół. Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest odważyć się być wolnym: 
pierwszy krok do zwycięstwa poznać się na własnej sile".

Ten głos Kościuszki odezwał się we wszystkich sercach Polaków, a młodzież 
narodowa zbiegła się na wyścigi pod Jego chorągwie.

Druga odezwa w tym samym czasie wydana do kobiet, godna jest wspom nie
nia, przeto iż jest obrazem osobistego charakteru Kościuszki, Jego czułości, imagi- 
nacji i poszanowania dla płci pięknej, t  'dzież obrazem charakteru narodowego Jego 
współziomków i tego odwiecznego natury prawa, które mądra polityka swoim czynić
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powinna, a mocą którego kobiety słusznie tak w ielki wpływ mają na mężczyzn, 
szczególniej w czasie silenia się politycznej choroby, która szlachetnym uczuciom 
i miłości Ojczyzny tym  więcej dodaje mocy.

, Ozdobo rodzaju ludzkiego I płci piękna I cierpię szczerze na widok niespo
kojnej Twej troskliwości o los śm iałego przedsięwzięcia, które ku oswobodzeniu 
Ojczyzny przedsiębiorą Polacy; łzy wasze, które wam ta troskliwość serc czułych 
wyciska, przejmuje serce rodaka waszego, ogólnem u szczęściu poświęcającego się 
z rozkoszą. Pozwólcie mi podać, W spółobywatelki, moją myśl, w której się znajdzie 
i dogodzenie czułości waszej, i dogodzenie potrzebie publicznej. Tak jest los ludz
kości nieszczęśliwy, iż ani praw swoich utrzymać, ani praw narodu odzyskać nie 
można bez przykrych i kosztownych sercom tk liw ym  ofia r I.... Bracia, synowie, męże 
wasi bić się idą ... krew nasza musi wasze upewnić szczęście I Kobiety ! niech oriej 
wylew wasze utrzymują starania I raczcie, proszę was o to na miłość ludzkości, 
robić szarpie i bandaże dla w ;ska; ofiara ta rąk pięknych, ulży c ierpieniom  i mę
stwo same zachęci".

W kilka dni po oddaniu głównego dowództwa nad wojskiem Kościuszce, przy 
szła wiadomość o zbliżaniu się arm ji nieprzyjacielskiej Kościuszko na czele czte
rech tysięcy ludzi, prawie samych wieśniaków, w kosy i p iki zbrojnych, w których 
niedostatek znajomości sztuki wojskowej nieustraszoność i ufność w wodza zastępo
wała, ruszył z Krakowa i wydał bitwę pod Racławicami 4 Kwietnia 1794 r.

Po zaciętej rozprawie pięciogodzinnej (od 3 do 8 wieczór), Polacy zupełne od
nieśli zwycięstwo, zabrawszy 11 arm at z wozami i amunicją. N ieprzyjaciel po stra
cie 3000 ludzi przymuszony do cofnięcia się rzucał broń; uchodząc z placu, k ilku  
chłopów w kosy uzbrojonych zdobyli baterję. Tyle to patrjotyczny zapał, podwa
jając siły narodowego żołnierza w obronie własnej ziemi, daje mu wyżsżość nad 
wojskiem regularnym  i wyćwiczonym, wprawę tylko w obroty i sztukę za sobą 
mającym.

„N arodz ie ! mówił Kościuszko, kończąc don :esienie o tym  ważnym zdarzeniu, 
racz poczuć nakoniec Twą siłę, dobądź je j całkowitej, chciej być wolnym  i n iepod
ległym, jednością i odwagą dojdziesz tego szanownego celu ! umysł Twój przygotuj 
po zwycięstw i do klęsk, duch prawdziwego patrjotyzmu powinien w obydwuch za
chować swą tęgość i energję. Mnie nic nie zostaje, ty lko wielbić Twoje Powstanie, 
i służyć Ci, dopóki mi Nieba życia pozwolą I

II.

Uczniowie instytutu Pestatozzego zachowają długo w pamięci dzień 27 i 29 
maja 1816. W dwuch tych dniach cieszyli się obecnością wysłużonego bohatyra 
polskiego, który raczył być przytomnym następnie wszystkim ich naukom, zapyty
wać się sam dzieci, i ich nauczycieli i oglądać we wszystkich szczegółach, instytut 
prawdziwie sławny. Jak m iło było, wśród tej powabnej młodzieży, na której polega 
nadzieja ludzkości, widzieć tego szanownego starca, obrońcę niepodległości swej 
Ojczyzny, którego im ię w historji z czcią od współczesnych już od lat 25 w rzędzie 
najsławniejszych, uczczonych wieków poszanowaniem, które jedynie prawdziwą sta
nowi chwalę, policzonym zostało. Obecność Kościuszki stawiała przed oczy m ło
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dzieży żywy obraz i wzór wszystkich cnót obywatelskich. Rozmawia! z profesoram i, 
dziwił się nad wybornym owocem ścisłego ich i poufałego z dziećmi obcowania, 
i nad wpływem m oralnym , pochodzącym już to z życia społecznego, zaprowadzo
nego w szkole publicznej, już z ćwiczeń ciała i umysłu. Szanowny starzec nowym 
zdawał się oddychać życiem wśród tej słodkiej i czystej czynności. Po skończonych 
lekcjach, m łody Pestalozzi popisywał się z swemi zwrotam i wojskowemi w ulicach 
drzewistych poza jeziorem, i z gimnastyczną zręcznością w poblizkości ogrodu, 
w obwodzie na to przeznaczonym.

Jenerał Kościuszko oświadczył Panu Pestalozzemu, iżby się m iał za szczęśli
wego, gdyby w Polsce podobne zakładano Instytuty dla młodzieży, a osobliw ie dla 
dzieci ubogich, jak  Instytu t w Yverdun. To życzenie przyjaciela ludzkości, który 
już zniknął z naszych oczu, zapewne uskutecznione zostanie od współobywatelów, 
którzy będąc czcicielami Jego w ie ik ie j duszy, zechcą szanownemu cieniow i Jego 
złożyć ten hołd, bez wątpienia najm ilszy dla Niego.
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Sprawozdanie z Kwesty Majowej na Wpisy Szkolne 
w dniu 6, 7 i 8 Maja 1916 roku.

Zaw iązan ie  K o m ite tu . W dniu 16 Kwietnia 1916 roku na posiedzeniu Za
rządu Tow. Przyjaciół Uczącej się Młodzieży zapadła uchwała urządzenia w dn. 6, 7 
i 8 Maja t. r. kwesty pod nazwą „Kwesta Majowa na wpisy szkolne**.

W tym  celu utworzył się Komitet, do którego pod przewodnictwem p. Tade
usza Piotrowskiego, dyrektora Banku Handlowego w Warszawie Oddziału w Lub li
nie, weszły następujące osoby:

Panie: Stanisławowa Hemplowa, Aloizowa Kuczyńska, Janowa Kowerska, Teo- 
filowa Laśkiewiczowa, Leonowa Przanowska, Tadeuszowa Rojowska, Zofja Sucho 
dolska i Gustawowa Świdowa; panowie: Józef Arlitewicz, Anton i Herlen, Ludw ik 
Kowalczewski, M ichał M ichniewski, Jan Puchniarski, Bolesław Tor, Jan Turczyno- 
wicz, Stefan Uziembło i Stanisław Żarski.

K o m ite t g łów ny . Powyżej wym ieniony Kom itet podzielił pomiędzy sobą pracę

w sposób następujący:
Komisję ogólną stanowili: p. Tadeusz Piotrowski, jako przewodniczący; panie: 

Leonowa Przanowska, Teofilowa Laśkiewiczowa; panowie: Ludw ik Kowalczewski, 
Antoni Herlen, jako skarbnik i Jan Turczynowicz, jako sekretarz.

Kierownictwo w poszczególnych sekcjach objęli:
S ekcje . 1) w sekcji nalepek mieszkaniowych— p. Stanisław Żarski;
2) w sekcji nalepek sklepowych p. Leonowa Przanowska;
3) w sekcji przedstawień teatralnych p.p. Józef Arlitewicz i Stefan Uziembło;
4) w sekcji przedstawień kinematograficznych p. Bolesław Tor.
5) w sekcji zabawy ogrodowej p.p. Jan Puchniarski i W ładysław Muszyński,
6) w sekcji gimnastycznej p.p Włodzimierz Bochenek i Anton i Radzikowski,
7) w sekcji śpiewu chóralnego— p. Bronisław Strzyżykowski; •
8) w sekcji koncertowej— p. Stefan Uziembło;
9) w sekcji sprzedaży przylaszczki— panie: Tadeuszowa Ciświcka, Tadeuszowa 

Rojowska. Zofja Suchodolska i p. Stefan Uziembło;
10) w sekcji wystawy obrazów p Zbigniew Kozarzewski;
11) w sekcji kwesty prow incjonalnej— pani,e: Stanisławowa Hemplowa, Gusta

wowa Świdowa i Stefanowa Kowerska;
12) w sekcji prasowej— p. Jan Turczynowicz.

Kontrole finansową objął p. M ichał Michniewski i p. Antoni Herlen.
Biuro W ielkiej Kwesty Szkolnej m ieściło się w tutejszym Oddziale Banku H an

dlowego Warszawskiego i było otwarte codziennie od dnia 17 Kwietnia do dnia 
15 Maja od godziny 5-ej do 8-ej po południu. Inform acji udzielał i załatwiał korę- ч
spondencję p. Czesław Myszkorowski.

A fisze. Po uzyskaniu od władz odnośnego pozwolenia Kom itet zaprosił m ie j
scowych artystów malarzy o łaskawe zaprojektowanie afiszów.
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Do apelu stanęli: p.p. Władysław Barwicki, W itold Boguski, Adam  Dremont, 
Konstanty Kietlicz-Rayski, Karol Wersfal i W iktor Z ió łkow ski— z których każdy w y
konał po jednym  afiszu, Afisze te dużej artystycznej wartości wykonane zostały 
przez powyższych artystów bezinteresownie i wszystkie znalazły właściwe zastoso 
wanie.

Nalepki mieszkaniowe. Nalepki na okna wydane zostały w 7 serjach, m ia
nowicie: po kop 5, 10, 50 i po rb. 3, 5, 10 i 50.

Pierwsze dwie serje przeznaczone były dla mieszkań prywatnych, pozostałe pięć 
serji dla sklepów i instytucji.

W dniu 3 Maja 1916 r. nalepki dla mieszkań w celu sprzedaży zostały rozdane 
do sklepów i pragnącym je nabyć były sprzedawane w domach 4 i 5 Maja r. b

Sprzedaż odbywała się w niżej wym ienionych firm ach, m ianowicie: 1) w apte
kach p, f.: p.p.— Barszczewski i Kocowski, Leonard Bołdok, Henryk Czerwiński, 
Chrzanowski i Górski, Kazimierski i Waszkiewicz, Antoni Ryl, Semadeni i Felczerek, 
Stecki i Haberlau i Wacław Wieczorkiewicz.

2) w składach materjałów aptecznych— p.p. J. Dymowski, Ludw ik Księżycki, 
Anton i Noskiewicz.

3) w księgarniach -  p. p : Gebethner i W olff, Karol Majewski, W ładysław 
Naramowski;

4) w różnych sklepach, składach i cukierniach p f. B-cia Dębowscy, Ignacy 
Domański, Saturnin Osiński, W ładysław Poniatowski, W ładysław Wojciechowski, 
A leksander Zawadzki i Skład Żyrardowski;

5) w Lubelskim  oddziale Banku Handlowego Warszawskiego— p.p.: Stanisław 
Samsonowicz i Stanisław Schnajder.

W dniu 6 Maja uproszeni do tego panowie sprzedawali nalepki w tych loka
lach, których mieszkańcy do powyżej wym ienionej daty nalepek jeszcze nie nabyli.

W tym  celu m iasto wraz z przedmieściami zostało podzielone na 31 rewirów, 
a w nich zajęli się sprzedażą niżej wym ienieni panowie: Apolinary Bendych, Stefan 
Chrzanowski, Edward Czarnecki, Józef Dłużniewski, Jan Dziurko, Piotr Dzwonkowski, 
Feliks Frąckiewicz, Adam Golędzinowski, Wacław Jabłonowski, Jan Jaworski, Józef 
Kadura, Kazimierz Kalinowski, Tallat-Kiełpsz, Józef Lewandowski, Kazimierz Mą- 
czyński, Leon Peszel, Juljan Pieniążek, W itold Pietrzykowski, Feliks Pytliński, W ła ' 
dysław Rozdoba, Sławom ir Rubaszkiewicz, W ładysław Skurzyński, Leon Sołuba, 
Bronisław Suchorzewski, Czesław Szczepański, Kazimierz Trejgel, W ładysław Tarach. 
Walery Węgrzeckl, Tadeusz Korwin-W ierzbicki, Mieczysław Zawadzki, Adam Ziele
niewski.

Organizacją powyższej sprzedaży nalepek w mieszkaniach prywatnych zajął się 
p. Stanisław Żarski przy czynnym współudziale p.p. Władysława Skurzyńskiego i Sta
nisława Schnajdra. Zebrano Kor. 2617.90.

Nalepki sklepowe. Również w dniu 6 Maja r. b. przez zaproszone panie zo
stała uskuteczniona sprzedaż przeznaczonych do tego nalepek w sklepach, składach 
i instytucjach. M iasto zostało podzielone na 10 rewirów i na czele każdego rewiru 
stanęła jedna z niżej wym ienionych pań, m ianowicie: Józefowa Chuchrowska, Sta
nisławowa Dobrucka, Antoniowa Herlenowa, Tomaszowa Jarnuszkiewiczowa, S tani
sławowa Korcz^kowa, Aloizowa Kuczyńska, Władysławowa Muszyńska, Tomaszowa 
Stanowa, Stanisławowa Wieczorkowska, Apolinarowa Zarębska.
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Organizacją powyższej kwesty zajęła się pani Leonowa Przanowska, przy 
udziale p. Michała Michniewskiego. Zebrano K. 12749.30, R. 185.

Składki kupców lubelskich. Niezależnie od powyższej kwesty na Tow. Przyja
ciół Uczącej się Młodzieży na wniosek p. Antoniego Krychowskiego — Kor, 2080. 
złożyli niżej wym ienieni kupcy i przemysłowcy Lubelscy: M ichał Adolf, St. 
Chrempiński, B-cia Dębowscy, Ignacy Domański, Stefan Dom iński, Anton i F ilipo
wicz, Wieńczysław Ignaszewski, M aksym iljan Ignaszewski, Stefan Jaeger, Jan Kem- 
pisty, Henryk Kijok, Jakób Kipman, Krychowski Anton i, Kukliński A lbert, Laśkie- 
wicz Teofil, Jan Magierski i W iktor Turczynowicz, Stefan Madler, B. Meyersohn, 
Jan Nadarkiewicz, Satum in Osiński (d. Rudiger), Leon Prawecki, Stefan Radzikow
ski, St. Rakszewski, Zygm unt Romanowski, August Scholtz, Gustaw Scholtz, A p o li
nary Schmalhofer, Jan Skorupka, E Stankiewicz, Bronisław Suchorzewski, Juljusz 
Vetter, Tadeusz Korwin-W ierzbicki, W ładysław Wojciechowski, Józef W oliński, A. Za
rębska, A leksander Zawadzki, Bronisław Zom birt, Tomasz Żurek, Skład Żyrardowski.

Przedstawienie teatralne. W dniu 8 Maja wieczorem w miejscowym teatrze 
odbyło się przedstawienie komedji Bałuckiego „D om  otw arty", Całkowity dochód 
z tego przedstawienia p. Henryk Halicki przeznaczył na rzecz kwesty.

Przy stoliku z program am i łaskawie zajęły miejsca panie. Jakóbowa Kiełczew- 
ska z córką Zofją i Haliną, Janowa Kowerska i Lago.

Delegowani: p. Stefan Uziembło i Kazimierz Tomoiowicz.
Zebrano: Kor. 1495.79, Mrk. 1, Rub. 30.

Koncert. W dniu 12-ym maja r. b. w teatrze W ielkim  odbył się pod dyrekcją 
p. Bugajskiego, oficera Legjonów polskich — koncert, w którym przyjęły udział: or
kiestra wojskowa 58 p. p. pod dyrekcją p F. R. Holeczka, oraz chóry zorganizowa
ne przez p.p. Bugajskiego i Jana Tramecourta z miejscowych m iłośników  śpiewu. 
Przy stoliku z programam i zasiadły panie: Róża Dolińska, Janowa Kowerska i Jam - 
polska. Delegowany p. Bolesław Tor. Zebrano: Kor 1522 hal. 10 i Rb. 22.

Przylaszczka. W dniu 8 maja 1916 r. odbywała się na ulicach naszego m ia
sta sprzedaż przylaszczki przez członkinie Koła Lublin ianek. Organizacją sprzedaży 
zajęły się panie: Tadeuszowa Rojowska, Tadeuszowa Ciświcka, Zofja Suchodolska 
i pan Stefan Uziembło. Obliczeniem zawartości puszek zajęli się p p : Andrzej Ple- 
szczyński, Wacław Czerwiński, Leon Kuczewski, A nton i Skowronek, Zdzisław Mazur
kiewicz, W ładysław Stanisławski, Stanisław Pleszczyński, A nton i Herlen, Ludw ik Ko- 
walczewski i Stefan Uziembło.

Zebrano: Kor. 2685.64, Mrk. 20.96 i Rb. 54.75.

Przedstawienia kinematograficzne. W dniu 6 maja r. b. we wszystkich bio- 
skopach lubelskich, jak również w teatrze „M in ia tu rę41 odbyły się przedstawienia, 
z których całkowity dochód właściciele przeznaczyli na cele niniejszej kwesty. Orga
nizacją zajął się p. Bolesław Tor, zaś sprzedaż biletów i programów odbyła się przez 
niżej wym ienione osoby:

Teatr „ M i n i a t u r ę "  (właściciel p. Feliks Małecki). Bilety: Antoni Bernatowicz 
i W itold Cholewiński. Programy: p.p. Antoniowa Bernatowiczowa, Jadwiga Zawadzka, 
Władysławowa Tramecourt, W itoldowa Cholewińska z córką Haliną, Henryk O rłow
ski. Delegowany Wacław Czerwiński. Zebrano: Kor. 206.30.
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Kinem atograf „Oaza" (właściciel pan Wiesław Kozłowski). Bilety sprzedawali 
p .p : Jan Smieciuszewski, Stanisław Ostrowski i Juljusz Kocowski. Programy p-wo: 
Niecimska, Kazimierzowa Juszczakowska, Kazimierz Juszczakowski, Jerzowa Mączew- 
ska, Zofja Szymańska, Jadwiga Wolanowska i Marja Puzinowska. Delegowany pan 
Zygm unt Kucharski. Zebrano: Kor. 313.10 i Rb. 3.

K inem atograf „Louvre “ (właściciele Józef Kubicki i Stanisław Mokrski). Bilety 
sprzedawali p.p. W ładysław Czarnołuski i Edward Gawdzik. Programy: Regina Ko 
walczewska, Marja Bandurska, Juljuszowa Cywińska, Janowa Bissenikowa, S tani
sławowa Muszkatowa, Wanda Brunowa, Ludw ik Kowalczewski. Delegowany p. Karol 
Majewski. Zebrano: Kor. 211.36.

K inem atograf „Po lon ja", (Właściciele: p.p. Gawdzik, Jensz, Orłowski i Szcze
pański). B ilety p.p Stefan Grym iński, S ławomir Lubek i Jan Jaworski. Program y— 
p.p. Zofja Bochyńska, Helena Czarniecka, Marja Dębowska, Malwina Doborzyńska, 
Janina Kamińska, Irena Kułakowska, Cecylja Kuncewiczowa, Józefa Kunicka, Wanda 
M illerówna, Ernestyna Rousset, Zofja Szymańska, Romana Zapasiewiczówna, Irena 
Zawadzka, Władysław Kunicki, Bronisław Strzyżykowski. Delegowany p. Leon Ku- 
czewski. Zebrano Kor. 222.90 i Rb. 1.

K inem atograf „CJranja" (właściciel Stefan Dylewski). Programy— p.p. 
Chamcowa, Irena Dziewiszkówna, Stefanowa Głuchowska, Kazimiera Koziejowska, 
Jerzowa Mączewska, Cezarowa Rumlowa i Jadwiga Zielińska. B ile ty— p.p.: W łodzi
mierz Bochenek, Jerzy Gajewski, Korciepiński, Jerzy Mączewski, Cezary Rumel, flleks. 
Sauter, Mieczysław Zieliński, W ładysław Wilkorzewski. Delegowany — p Stanisław 
Pleszczyński. Zebrano Kor. 87 i Rb. 0,10.

Ogółem z kinem atografów zebrano: Kor 1040.66 i Rub. 4.10.

Zabaw a o g rodow a . W dniu 7 Maja 1916 r. odbyła się zabawa w ogrodzie 
m iejskim , którą zorganizowali -  D.p.: W ładysław Muszyński i Jan Puchniarski.

Program obejmował popisy skautów, popisy gimnastyczne, zabawę dziecinną, 
śpiewy chóralne, wbijan ie gwoździ w tablicę pam iątkową, sprzedaż pocztówek oko
licznościowych, pocztę, puszczanie balonów i t. p.

Podczas zabawy przygrywała bezinteresownie orkiestra 58 p. p. pod dyrekcją 
kapelmistrza p. F. R. Holecka.

Sprzedażą biletów wejścia zajął się p. W ładysław Muszyński.
Przy stolikach zajęły miejsca następujące osoby, m ianowicie: 1) przy stoliku 

z kw iatam i panie: Stefanowa Olszowska, Janowa Turczynowiczowa; 2) przy sto
liku ze sprzedażą gwoździ do orła pam iątkowego— panie: Teofilowa Laśkiewiczowa, 
W itoldowa Narzymska i doktorowa Rogozińska; 3) przy sprzedaży pocztówek do 
poczty towarzyskiej— panie: Eustachowa Suchodolska, Stanisławowa Dobrucka i Ja- 
kóbowa Kiełczewska; przy wydawaniu korespondencji byli zajęci— p,p. Feliks Mos- 
kalewski, Stefan Madler i w. in ; 5) popisam i skautów— kierował p. W łodzimierz 
Bochenek, popisami junaków — p. Stefan Plewiński i popisam i junaczek— p. Marja 
Papiewska; 6) popisam i gimnastycznemi —kierował p. Anton i Radzikowski; 7) śpie
wami chóralnem i — dyrygował p. Bronisław Strzyżykowski; 8) zabawę dziecięcą 
prowadził p. W incenty Iżycki.

Do odbioru pieniędzy delegowani byli p.p. Zygm unt Myszkorowski i Leon Koła- 
czyński. Zebrano: Kor. 4147.17, Mrk. 1.91 i Rub. 14.96
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Wystawa Obrazów. Muzeum Lubelskie urządziło w lokalu Resursy Kupiec 
kiej wystawę obrazów. Dochód za bilety wejścia, katalogi i pocztówki, osiągnięty 
w dniu 6, 7 i 8 maja, przez Zarząd Muzeum został przeznaczony na rzecz kwesty 
majowej.

Obrazy, znajdujące się na wystawie, były łaskawie wypożyczone przez posia
daczy lubelskich. Zebranjem obrazów i urządzeniem wystawy zajął się p. Zbigniew 
Kozarzewski.

Bilety, programy i pocztówki na wystawie sprzedawali panie: Stefanja Liibeko- 
wa, Zofja Schnajdrowa, Józefa Strawińska, A licja Szwarcowa i panowie: Stanisław 
Lubek, Adam  Rayski, Stanisław Schnajder, W ładysław W innicki.

Zebrano Koron 579.94, Mrk. 0.10, Rb. 2.85.
Wystawa prac rysunkowych uczniów szkoły Handlowej. W gmachu szko

ły  Handlowej męskiej przy ul. Bernardyńskiej, staraniem dyr. Ludwika Kowalczew- 
skiego i prof. Karola Westfala urządzono dn 7 i 8 maja wystawę prac rysunko 
wych uczniów tejże szkoły, oraz zeszytów szkolnych wzorowego ucznia. Wejście było 
bezpłatne, odwiedzający jednak składali o fiary dobrowolne do puszki Towarzystwa 
Przyjaciół uczącej się młodzieży. Zebrano: Kor. 60.24, Mrk. 0.25, Rb. — .82.

Kwesta prowincjonalna. Oprócz kwesty m iejskiej w Lublinie została zorga
nizowana kwesta prowincjonalna.

Organizacją zajęły się panie: Gustawowa Swidowa, Stanisławowa Hemplowa 
i Stefanowa Kowerska.

Teren kwesty prowincjonalnej był podzielony na Komitety. W każdym kom ite
cie kwestą zajęły się następujące osoby: 1) w Komitecie Tomaszowskim p. W łady
sław Wydźga. . Zebrano: Kor. 702.46, Mrk. 1.51, Rb. 26.39.

2) w Komitecie Krasnostawskim pod przewodnictwem ks. dziekana Adama 
Decyusza panie i panowie: Franciszka Bazylkowa, Piotr Berdecki, Marja Kłosińska, 
Stanisław Kozłowski, Marja Leśniewska, Stanisław Leszczyński, Apolinary Piechowicz, 
Marja Ratajska i Irena Wyrocha. Zebrano Kor. 861.

3) W Komitecie Janowskim  pod przewodnictwem pani Marji Świdowej i pań
stwa A. Tyszkiewiczów— zbierali: panny Augustyńskie, państwo Burchacińscy, p-na 
Herfurt, p-na Janik, p-ny Kuropatwińskie, p-na M ienicka i p-na Zawiszanka.

4) w Komitecie Kraśnickim  pod przewodnictwem ks. dziekana Józefa Kobyliń
skiego zbierały panie: Gotner, Kobylińska, Pękalska, Radomska, Rybka, Sowińska, 
Szczepanik i pan Stanisław Grabowski.

5) w Komitecie Modliborzyckim  pod przewodnictwem pani Koneckiej, kwestar 
kam i były panie: Kisevetter i Goleniewskie. W trzech powyższych komitetach ze
brano łącznie Kor. 751.06, Mrk. 2.22, Rb. 137.54.

6) z Kom itetu Gościeradowskiego p. Gustaw Szabłowski wniósł K. 44. Rb. 30.45.
7) z Komitetu Lubartowskiego p. Czesław Nawrocki wniósł Kor. 324.80.
8) l Komitetu Ratoszyńskiego ks. Tworek wniósł Kor. 12 52, Rb. 14 64.
9) z Kom itetu (Jrzędowskiego p. Ludwikowa Zembrzuska wniosła 'Kor. 35.— 

Mrk. — .20 Rb. 30.38.
10) z Kom itetu Żółkiewskiego pani Certowiczowa wniosła K. 77.60 Rb. — .69.
Ogółem kwesta prowincjonalna przyniosła:

Kor. 2808.44, Mrk. 3.93, Rb. 240.09.
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Zestawienie dochodów i wydatków Wielkiej
DO CHO DY.

1. Nalepki mieszkaniowe
li. Nalepki sklepowe i ofiary, zebra

ne przez: 
p. Zarębską

Jarnuszkiewiczową 
„ Kuczyńską 
„ Herlenową 
,, Stano  
„ Muszyńską 
„ Chuchrowską 
,, Wieczorkowską 
„ Korcza kową 
„ Przanowską 
Bank Warszawski —  nalepki 

„ „ ofiary różnych
kupców lubel.

III. Bioskopy
IV. Zabawa w ogrodzie
V. Kwiatek (Przylaszczka)
VI. Koncert
V II. Teatr
VIII. Wystawa obrazów w Towarzystwie

„M uzeum  Lubelskie"
IX. Wystawa rysunków w Szkole

Handlowej
X. Kwesta prowincjonalna:

Kom .Tom aszowski: p. Wł. Wydżga 
Krasnostaw.: ks. Д. Decyusz 

„ Janowski łącznie z Kraśnic
kim  i Modliborzyckim: p. 
Z. Swidowa 

„ Gościeradowski: p. G. Sza
błowski

„ Lubartowski: р. C. Nawracki 
Ratoszyński: ks. Tworek 

„ (Jrzędowski: p L. Zem - 
brzuska

„ Żółkiewski: p. Certowiczowa

Mk. fen. Rub. kop. Kor. hal.

2617 90

295 _

243 —

202 —
22 -- 5119 10

2017 —
7 60

25 --- 539 —
238 —

75 —
294 —

25 --- 894 —
113 -- 2825 60

2080 —
4 10 1040 66

i 91 14 96 4147 17
20 96 54 75 2685 64

22 -- 1522 10
1 30 -- 1495 79

10 2 85 579 94

25 82 60 24

1 51 26 39 702 46
861 --

2 22 137 54 751 06

30 45 44 ---

324 80
14 64 12 52

20 30 38 35 _

69 77 60

28 15 554 57 31787 18
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Kwesty Majowej 1916 г. na wpisy szkolne.
WYDRTKI.

Mk. fen. Rub. kop. Kor. hal.

Wydatki odn. przedst. w bioskopach 
„ „ zabawy w ogrodzie 

koncertu 
kwiatka 

„ przedst. w teatrze  
ogólne, nalepki, afisze i in.

10
17

17
31

—

137
181
392
825

66
1575

74
56
14
70
40
40

Przelano do Kasy Towarzystwa Przy
jaciół uczącej się młodzieży dochód 
netto

\

28 15 479 57 28608 24

• 28 15 554 57 31787 18
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PODZIĘKOWANIE.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół uczącej się młodzieży w Lublinie  
w poczuciu miłego obowiązku składa na tym  miejscu wyrazy głębokiego  
uznania i gorącej podzięki panu dyrektorowi Tadeuszowi Piotrowskiemu, 
który, stanąwszy na czele Kom itetu kwesty majowej 1916 roku na wpisy 
szkolne, swą szeroką inicjatywą, niestrudzoną pracą i energją tchnął 
w m artwy projekt twórczego ducha i kwestę podniósł do poziomu w iel
kiej akcji społecznej na cele oświaty narodowej.

N iem niej wyrazy wysokiego uznania i wdzięczności należą się całem u  
licznemu gronu osób tak wymienionych w sprawozdaniu powyższym, jak 
i m im ow olnie przeoczonych, które gorliwą obywatelską pracą w K om ite
cie i w poszczególnych sekcjach stworzyły całość harm onijną i imponującą. 
Zarządowi miasta, różnym instytucjom i firm om  oraz licznym współoby
watelom  za bezinteresowne spieszenie z pomocą Kom itetowi lub uprzy
stępnienie cen artykułów do kwesty niezbędnych; prasie miejscowej za 
darm owe umieszczanie ogłoszeń i wielce skuteczne poparcie na łamach  
pism akcji społecznej; całem u wreszcie społeczeństwu, które zarówno 
w Lublinie jak i na prowincji hojnem i ofiaram i i skrom nem i, ale licznemi 
datkam i (tak, że istotnie ,,z groszy powstały tysiące**) żywiołowo wypo
wiedziało się w sprawie potrzeb kształcącej się młodzieży, a więc i oświaty 
narodowej, Zarząd Towarzystwa, chyląc z uznaniem  czoło, składa serdecz
ne „Bóg zapłać!"
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