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LOszystkim Prenumeratorom na
szego pism a zasyłamy najserdecz
niejsze życzenia
j§ ?esołych j| uoiął ’
Antoni Malczewski (1826 — 1926)
w setną rocznicę zgonu.
Z ajęty tw órczością trzech genjalnych wieszczów, ogół
społeczeństw a mało zwracał uwagi na innych twórców epoki romantycznej. Poza Mickiewiczem, Słowackim i K ra 
sińskim stała szkoła ukraińska, o której w iedziała tylko
nieliczna g a rstk a jej zwolenników. Zajm owała ona osobną
kartę ówczesnej poezji polskiej. J e j twórców wykarm iła
i wychowała U kraina i ona też wycisnęła wybitne piętno
na ich twórczości. P ierw szym ,-n ajstarszym przedstaw icie
lem Szkoły U kraińskiej był Antoni Malczewski. P rzyszedł
on na św iat w roku 1793-im w -W arszawie, lecz wkrótce

potem rodzice jego przenieśli się na Wołyń. W dzieciń
stw ie posługiw ał się tylko modnym wówczas w P ol
sce językiem francuskim, a całe jego wychowanie nosiło
także piętno ówczesnej mody. Mowy i literatury polskiej
nauczył się dopiero w powiatowej szkole w Krzemieńcu,
uzupełniając następnie sw ą edukację w gimnazjum Krzemienieckiem. Na takiem w ykształceniu poprzestał. W cza
sie pamiętnych walk napoleońskich w stąpił do w ojska
K sięstw a W arszaw skiego, jako podporucznik; nie brał
jednak czynnego ifdziału w bojach. W roku 1815-ym
opuścił kraj i wraz z wieloma tow arzyszam i udał się na
tułaczkę zagranicę. W swej pięcioletniej podróży zwiedził
całą Europę zachodnią, a umysł jego kształcił się pod
wpływem wrażeń przyrody, dzieł pięknych, sztuki i litera
tury. Był on jednym z pierwszych, którzy zdołali
się wedrzeć na alpejski szczyt Mont-Blanc. W ycieczkę tę
opisał Malczewski w jednem z czasopism francuskich. Po
tężne wrażenie wywarty na duszy poety. Włochy, których
jeden motyw włączył do Marji. W Wenecji zaprzyjaźnił
się z twórcą romantyzmu angielskiego, Byronem. W r.
1820-ym z powodu braku funduszów wrócił Malczewski na
Wołyń. Zły stan m aterjalny ujemnie wpłynął na jego uspo
sobienie. Były jednak w życiu poety chwile radości i upo
jenia, a pow staw ały one przeważnie pod wpływem poezji
Byrona, któremu poeta składał hołd i uznanie. U sposobie
nie to ilustruje najdosadniej pow iastka p. t. „Podróż*
i wiersz, rozpoczynający się od słów: „O jak przykro do
swoich wracać bez nadziei". W róciwszy do kraju, osiadł
poeta w m ajątku ojca swego na Wołyniu i tam, wśród sa 
motnych wycieczek po okolicy, przejęty poezją Byrona,
rozwinął pomysł Marji. W roku 1822-gim, w skutek w ątłe
go zdrowia, opuścił te strony i wyruszył do W arszawy.
Osamotniony, trapiony ciężką chorobą, pogrążając się
w coraz w iększą nędzę, popadł w stan krańcowej melancholji i gorzkiego pesymizmu. Stronił od ludzi, upatrując
w każdym człowieku swego wroga. Osłodą ostatnich dni
jego życia była niezłomna w iara w Boga. W tym stanie
ducha wykończył w r. 1825-ym Marję. Społeczeństwo pol
skie nie poznało się na talencie poety i na w artości dzie
ła, przyjm ując poemacik ten obojętnie.
Dnia 2-go maja 1826-go zmarł w W arszaw ie piewca
pól ukraińskich w skrajn ej nędzy i zupełnej samotności,
pozostaw iw szy jako pamiątkę swego istnienia
jedy
ne dziełko, nieprzychylnie przyjęte przez ogół, p. t. „M arja“.
Pierw szy ocenił poemat-ten spraw iedliw ie Maurycy Moch
nacki.
T reść do sw ego dzieła zaczerpnął Malczewski z życia
szlachty ukraińskiej. Przy końcu X V III-go wieku m iesz

kał na R usi możny i dumny szlachcic, Fran ciszek Salezy
Potocki. Syn jego, Szczęsny pobrał się wbrew woli ojca
z ubogą szlachcianką, córką staro sty now osielskiego, G er
trudą Komorowską. Dumny możnowładca zapłonął gniewem,
który jednak umiał zam askow ać.'Pozornie godził się z my
ślą syna i cieszył się z powodu tego małżeństw a, w sercu
jednak knut wrogie plany i ciągle rozm yślał o zemście.
Rozkazał poddanym swoim, kozakom schwycić niespodzia
nie G ertrudę i umieścić ją w klasztorze. Kozacy, zgodnie
z planem, porw ali Gertrudę, ale chcąc okazać swemu panu
miłość i przyw iązanie posunęli się w sw ej gorliw ości po
za dozwolone granice, a mianowicie utopili ją w staw ie.
Na tem prawdziwem zdarzeniu osnuł poeta wątek myśli
swego poematu. Ponieważ jednak nie śmiał wypowiedzieć
tego otwarcie, gdyż były to czasy jemu współczesne, po
stanowił przenieść całą akcję w czasy najazdów hord ta
tarskich na Polskę. Na tem tle historycznem począł poe
ta tworzyć opowieść sw ą o dziejach miłości dwóch istot,
żyjących tylko dla siebie, Marji i W acława. W utworze
tym rozw ija autor trzy akcje: wzajemną miłość W acława
i Marji, zabiegi Wojewody, oraz krwawe zm agania
się Polaków z najazdem tatarskim . P ierw iastek histo
ryczny oddał twórca ściśle; żywo sta ją przed okiem czy
telnika łuny unoszące się nad krajem, w którym postała
noga tatarsk a. W szystkie trzy akcje rozw ijają się równo
legle, jedna nie czyni uszczerbku drugiej. J e s t to znamien
ne dla twórcy, św iadczy o jego wielkim talencie poe
tyckim i poczuciu harmonji w chwili tw orzenia całości
dzieła.
W „M arji“ wprowadził poeta na scenę bogatą serję
typów staropolskich. J a k w kalejdoskopie przew ijają się
przed czytelnikiem postacie, które reprezentują w więk
szej części i charakteryzują ówczesne społeczeństwo.
W ielkie było poczucie godności rodowej u Polaków.
I pomimo to, że już wiek X V III głosił szczytne hasła
demokratyczne, można było jednak, nawet w wieku X IX
znaleźć w Polsce ludzi, należących do wyższych k las spo
łeczeństwa, dla których zbliżenie się do niższych w arstw
było ujmą. Takim typem był Wojewoda, ambitny magnat,
gotów podeptać najśw iętsze uczucia, dla zachowania swo
je j rodowej dumy. Cenił on ją wyżej, aniżeli szczęście
w łasnego dziecka.
Przeciw ieństw em dumnego W ojewody był ojciec
Marji, Miecznik, typ praw owitego Polaka; posiadał on na
turę zdrową i dzielną, gotów był stanąć w każdej chwili
w obronie zagrożonej ojczyzny. Marja je st pierw szą ide
alną postacią kobiecą w poezji romantycznej; cechuje ją
głęboka w iara i hart ducha, stanow i ona typ rdzennej

polki, typ powoli zanikający wskutek przedostaw ania się
prądów zachodnich. Cechy typowe wykazuje również W a
cław.
Po raz drugi uwydatnia się wielki talent Malczew
skiego. Byl on bystrym obserwatorem życia. To, co nurto
wało ówczesne społeczeństwo, to, co składało się na nie,
wyraził on wiernie w pięknych słowach. C ała akcja „M arji“
byłaby sucha, ludzie, biorący w niej udział byliby dla nas obojętni, pamięć o „M arji“ przeszłaby, gdyby nie opisy
przyrody. Z całą swobodą pozwolił poeta napawać się nam
przyrodą ukraińską; przechodzimy wraz z poetą przez okolice, w których „ciemny Boh po granitach srebrne szarfy
sn u je11, słyszym y św ist wiatru stepow ego, widzimy zacho
dzące nad U krainą słońce, którego promienie śliz g a ją się
po trawach stepowych. Przyroda w „M arji“ je3t ściśle złą
czona z ludźmi. Na jej tle przedstaw ia autor myśli, uczyn
ki złe i dobre, postacie, biorące czynny udział w akcji.
Je s t ona ściśle od nich zależna. J e s t spokojna, pogodna,
skoro w duszy bohatera lub bohaterki panuje harmonja
i pogoda; jest smętna, burzliwa, skoro toczy się walka.
Malczewski w malowaniu charakterów posunął się daleko;
możemy go uważać za istotnego twórcę romantyzmu, skoro
zważymy, że w tym czasie Mickiewicz pisał jeszcze rozpra
wę sw ą o Jagieltonidzie, utrzym aną w duchu klasycznym.
Do ogólnej charakterystyki talentu Malczewskiego
należy zaliczyć melodyjność w iersza. Melodja ta przykuwa
ucho i serce. W poemacie swym użył on różnorodnych form
wierszowych, zależnych od nastroju, pogody. „M arja“ nie
wywarła żadnego wpływu na poezję polską. P ow stała ona
zupełnie niezależnie od wpływu wielkich romantyków;
zaćmiła ją wielka poezja trzech wieszczów. Dopiero po
tomni osądzili w artość „Marji" Malczewskiego. Je g o ogrom
ną zaletą je st to, że wchwili zupełnego upadku ducha na
rodowego, postanowił go w krzesić przez namalowanie bo
haterskich wysiłków ojców w walce z najeźdźcami. Powo
li poczęła się zm niejszać niechęć społeczeństw a do „M arji“,
a obecnie w setną rocznicę zgonu, niema prawie domu pol
skiego, gdzieby wśród innych książek, nie leżała pieśń
piękna, rzewna, potępionego i zapomnianego za życia poety.
TT- .
fiYTT10(),
M. W ITKO W SKI. KI. V III.
Kutno 6.XII-1926.

O atmosferę współpracy.
Życie w obecnych czasach, bardzo skomplikowane
dzięki niebywałemu postępowi umysłowemu i rozwojowi
intellektualnemu, wymaga od każdej jednostki w społe
czeństwie zorganizowanem pracy. P raca stała się czynni

kiem warunkującym życie ludzkie. Po niej poznajemy w ar
tość i charakter człowieka. Ona jedynie nadaje sens mo
ralny życiu. W szystkie społeczeństw a w organizacji swej
pośw ięcają dużo wysiłku, aby zaszczepić młodemu pokole
niu kult pracy, pracy jako idei. Rodzice, zdający sobie
spraw ę z w artości wychowania, w pierw szym rzędzie sta 
rają sią w szczepić już od dzieciństw a zamiłowanie do p ra 
cy, akuratności i system atyczności, przyzw yczajając do
utrzym ywania w porządku przedmiotów dziecinnych rozry
wek. D ążą oni do tego, ażeby, w miarę rozwoju psychiczne
go i fizycznego osobnika, stała się p raca niejako jego na
łogiem.
Młodzież wychowana i w ykształcona na takich pod
staw ach t. j. na ukochaniu pracy i tych, z którym i się
w spółpracuje, stanow i doskonałą i pewną rękojmię p rzy sz
łego, pomyślnego rozwoju narodu i państw a. Z niej w yra
sta społeczeństw o świadome swych dążeń i celów, oraz
sw ej misji dziejowej, jak ą jest osiągnięcie jaknajw iększej
doskonałości na polu politycznem, społecznem, kulturalnem
a zw łaszcza moralnem.
Społeczności z jasno w ytkniętą linją działania dążą
do osiągnięcia w całej pełni swych celów, do ułatw ienia,
uprzyjem nienia, a w reszcie udoskonaleniu sobie życia
przez wzajemną pomoc.
Szkoła n asza stanow i maleńką cząsteczkę tego w iel
kiego społeczeństw a, jakiem je st cały nasz naród. Ona
przygotow uje i zapraw ia nas do przyszłego życia. Uczy
nas sam odzielności przez różne organizacje szkolne
a zw łaszcza przez pracę w B ratn iej Pomocy. B ratn ia Po
moc, nie jest to pusty frazes, albo czczy dźwięk, ale wiel
ka idea, idea dusz pozostających ze sobą w zupełnej harmonji, dążących wytrwale do zrealizow ania swych celów,
do niesienia pomocy swoim braciom, jakim i są dla nas nie
zamożni koledzy. Lecz chcąc nieść pomoc, trzeba mieć na
to odpowiednie fundusze, te ostatnie zaś należy zdobywać
pracą. Wiadomo jak my członkowie możemy pomóc Z arzą
dowi w tej kłopotliw ej spraw ie. Po pierw sze, w płacając
regularnie składki oraz pozyskując nowych członków
wspierających, po drugie, niosąc pomoc zarządowi av jego
pracy, i chętną w spółpracę w urządzaniu wszelkich imprez,
a
wreszcie
popularyzując
ideę
B ratn iej
Pomocy
wśród własnego otoczenia. To są pierw sze kardynalne obowiązki, do jakich powinien się poczuwać każdy członek
Bratniaka, członek uśw iadam iający sobie wielkość i szczytność idei, dla której dobra pracuje lub zam ierza pracować.
Lecz to nie w szystko. J e s t jeszcze jeden czynnik i to bar
dzo ważny, który wymaga głębszego i pow ażniejszego omówienia. Jesteśm y narodem entuzjastów . Łatw o zap ala

my się do wszelkich pięknych idei, haseł, ale też i prędko
tracimy pierwotny zapał. W tedy albo usuwamy się powoli
na ubocze i pozostajem y w słodkiem „dolce fa r niente“,
lub też krytykując, zwalamy całą winę niepowodzenia na
tych, którzy zostali powołani do kierow ania tą lub inną
instytucją. Otóż żeby uniknąć skutków tego rodzaju pory
wów, należy rozpoczynać w szelką pracę w poczuciu odpo
wiedzialności za swe czyny. T rzeba z góry być przygoto
wanym na niepowodzenia i trudności zw iązane z pracą.
Zw łaszcza niepowodzenia nie powinny nas zniechęcać, lecz
dodawać otuchy i podniecać do dalszej pracy. W szelkie
zwyciężone przeszkody n apaw ają nas dumą i radością, że
sami, bez obcej pomocy pok on aliśn ^ je. J a k miłą i przy
jemną *jest rzeczą oglądać własną pracę po pokoneniu n aj
trudniejszych przeszkód. Lecz w pracy należy chętnie ko
rzy stać z rad ludzi doświadczonych. Każdy powinien dą
żyć do stw orzenia naokoło siebie takiego środow iska, któ
re najlepiej odpowiada jego kierunkowi myślowemu, a co
najw ażniejsze daje rękojmię wzajemnej współpracy.
Od ustosunkow ania się otoczenia i współpracowników
zależy w dużej mierze spraw ność i działalność tej lub in
nej instytucji. Powinniśmy we w szelkiej pracy a zw łasz
cza w pracy społecznej dążyć do usunięcia własnych ambicyj, gdyż one są główną sprężyną nieporozumień i dysharmonji. P rzez zrzeczenie się części w łasnego „ ja “ na
rzecz ogółu, przez podporządkowanie sw ojej osoby prawu
jakiejkolw iek zbiorowości, dążmy do zacieśnienia pomiędzy
sobą związków wzajemnej przyjaźni, starajm y się stw o
rzyć jednolitą, zharmonizowaną całość. Niech nasze usiło
wania zwrócone będą w kierunku wzajemnego zrozumienia
się, w kierunku stw orzenia naokoło tych, którzy sto ją na
czele naszych organizacyj odpowiedniej atm osfery nacecho
wanej życzliw ością. Niech oni widzą, że w pracy sw ojej
sp o ty kają się nietylko z konwencjonalnem uznaniem, ale
rzeczywistem poparciem ogółu. Niech w reszcie widzą, że
praca ich je st należycie pojmowana, rozumiana i oceniona.
Wtedy, zarówno jedni jak i drudzy, otaczając się
wzajemną ufnością, pracując dla dobra społeczeństw a (mam
tu na myśli społeczeństw o uczniowskie) znajdą w niej za
dowolenie, i nadadzą przez to trwały sens moralny sw e
mu dotychczasowemu życiu, i jednocześnie pod k ształtu ją
ce się i urabiające na terenie szkolnym młodociane cha
raktery położą granitow e fundamenty.
Kutno 7.XII-‘26 r
C. KI. VIII.

Broń chemiczna.
O statnia wojna św iatow a wywołała ogromne zmiany
techniczne, które ściśle zw iązane są ze zmianami tak tycz-

nemi, czyli ze sposobem wojowania. P odczas wojny euro
pejskiej, to znaczy od roku 1914-go do 1918-go, dał się zau
ważyć szybki postęp techniki, który zapoznał św iat z nowemi czynnikami bojowemi, dotąd
nie stosowanymi
na tak szeroką skalę.
Posługiw ano się więc tankami, aeroplanam i, ciężkiemi działam i i gazam i trującem i. W szystkie to bronie po
mocnicze, a przedew szystkiein gazy, wywołały ogromne
niezadowolenie nietylko wśród stron walczących, ale także
wśród ludności cywilnej. T eraz zachodzi pytanie, kto pierw 
szy użył tej gw ałtow nie niszczącej broni, kto pogw acił
warunki pokoju zaw artego w Hadze w roku 1899-tym,
a potwierdzonego w r. 1907-mym. Podejrzenie mogłoby
paść na Stan y Zjednoczone., których przedstaw iciel nie
chciał podpisać traktatu haskiego, twierdząc, iż gazy tru
jące są taką sam ą bronią jak granaty, miny, karabiny lub
arm aty. Jed n ak Stany Zjednoczone, chociaż odmówiły sw e
go podpisu, nie zdobyły się na tak haniebny czyn.
Oburzenie ogółu zwróciło się przeciwko Niemcom,
którzy, wyłam ując się z pod praw a, użj-li po raz pierw szy
gazu trującego dnia 22-go kw ietnia 1915 roku, o godzinie
17-ej, i zwrócili ten straszn y środek bojowy przeciw F ra n 
cuzom. Działo się to na granicy francusko-niem ieckiej, pod
Y pres (stąd pochodzi nazw a gazu: iperyt). Owego pam ięt
nego dnia zginęło po 45-cio minutowym ataku około 10
tysięcy Francuzów . Od tego czasu, czyli od roku 1915-go,
datuje się w alka zapomocą gazów trujących, które sk rop 
lone w pociskach artyleryjskich, w minach lub w gran a
tach, ulatniają się po wybuchu, w skutek zm niejszenia się
ciśnienia. Nie można jednak powiedzieć, że broni chomicznej użyto w roku 1915-tym po raz pierw szy, bo już Tatarzy w roku 1241-ym, w walce z Henrykiem Pobożnym po
sługiw ali się dymem siarkowym . W roku 1591-ym, chemik
niemiecki v. Brechtel radził napełnić pociski arty lery jsk ie
związkiem rtęci z arszennikiem . Pomysł ten jednak został
odrzucony z powodu zbyt małej ilości tych związków.
W roku 1914-tym zginęli dwaj profesorow ie niemieccy, Heber i Nerust, podczas badań związków arsenowych. Istn ie 
je przypuszczenie, że ci uczeni wynaleźli jak ieś ciało lotne,
trujące, o bardziej silnej mocy, i byli właściwymi spraw ca
mi wprowadzenia go w życie. W chwili, zakończenia woj
ny św iatow ej nie dosięgała liczba gazów trujących 60-ciu,
teraz zaś liczba ta Avzrosła pięciokrotnie. Co zaś do ro
dzaju gazów, możemy je podzielić na: trujące, duszące,
drażniące, paląco-żrące i dymotwórcze. Do trujących nale
ży tlenek w ęgla, kw as pruski i bromek benzylu. Do du
szących: chlor, fosgen i chloropikryna. G azy te mają na
celu szex-zyć zniszczenie wśród żołnierzy. Tym czasem g a 

zy paląco-żrące, jako to: i p e r y t , 1 u i s i t, i drażniące:
jodek benzylu, akroleina i chloi^ocetofanen, uniemożliwia
ją żołnierzowi obronę i możność ruchów. Oprócz tego ma
my gazy dymotwórcze (chlorek arsenow y i chlorek tyta
nowy), które w ytw arzają dym i mglę, potrzebną do zasło
nięcia ruchów w ojska przy zmianie frontu.
W celu zabezpieczenia się przed szkodliwem działa
niem gazów, posługiw ano się maskami i płaszczam i gumowemi, szczelnie przylegającem i do ciała ludzkiego. Maski
chronią tylko od gazów trujących, gdyż ubezpieczają one
tylko drogi przełykowe, oddechowe i oczy.
Od w szystkich zaś innych gazów zabezpiecza nas
płaszcz gumowy.
To też biorąc to w szystko pod uwagę, zajęły się pań
stw a tym nowym środkiem walki i rozpoczęły pracę na
szeroką skalę.
W Stanach Zjednoczonych pow stało Ministerjum B ro
ni Chemicznej, a potem In styt Badaw czy Gazów trujących.
W innych państwach, jak w Anglji, we Fran cji, we
W łoszech, pow stają Instytuty Gazoznawcze, gdzie pracują
chemicy-rolnicy i chemicy-oficerowie. Nie ulega też w ątpli
wości, że w przyszłej wojnie zwycięży to państwo, które
będzie posiadało dobre lotnictwo i dobrze rozwinięty prze
mysł chemiczny, bo wojna gazow a zależy całkowicie od
przem ysłu chemicznego.
W Polsce rozw ija się również praca dośw iadczalna
w dziedzinie chemji. Mamy wiele fabryk m aterjałów wybu
chowych, wyrabiających prochy dymne, bezdymne i dyna
mity. W Hajnówce w Puszczy Białow ieskiej znajduje się
fabryka suchej destylacji drzew liściastych; w Chorzowie
na Górnym Śląsk u mamy fabrykę związków azotowych
i nawozów sztucznych, a w Jaw orznie, na granicy Mało
polski i Górnego Ś ląsk a jest fabryka, w ytw arzającą kw as
azotowy z pow ietrza i cyjanki. J e s t to, zdaniem prezy
denta Mościckiego, jedna z większych fabryk związków
cyjanowych, która do ich otrzym ywania stosuje sposób ele
ktrotermiczny. W szystkie te fabryki stw orzyły „Zw iązek
W ielkiego Przem ysłu Chemicznego w P o lsce“. Mamy więc
w szelkie dane do tego, aby rozwinąć szeroko przemysł
chemiczny. Potrzeba tylko usilnej pracy, w iary we własne
siły i zaufania wzajemnego, aby uniezależnić się od zag ra
nicy i stać się państwem silnem i dlugotrwałem.
Kutno, dn. 4 XII-1926 r.
Z. RO ŻYŃSKI. KI. V II.
S ą s i a d .
(W odpowiedzi na w iersz kol. Podczaskiego).
Dobrze, gdy można się z czego radować,
W esołość w sercu swem gościć,

Sm utek wyrzucić, a radość zachować,
Nigdy się na los nie złościć!
Na los... to może zbyt w ielkie je st słowo,
Czyż gniewać na los się można?
Może poruszy zdziwiony ktoś głową,
Bo z losem... lepiej z ostrożna!
A więc nie na los. — Na okoliczności
Można się gniew ać i dąsać.
Bo jeśli czasem budzą się w nas „zło ści“
To... wina cudza lub... okoliczności.
*
*
*
Dobrze, kto mogąc panować nad sobą,
W rażliw ość dłonią osłoni
Przed smutkiem, albo sw ą wolą, osobą
Sercu bić żywiej zabroni.
Czasem z otchłani je st słodycz pić trudno,
Nawet z otchłani radości...
Poskrom ić siebie — je st rzeczą zbyt żmudną...
Gdzie szczęście, tam i trudności...
Przecież w kolebce już nawet wie dziecię,
Że między tem, co być winno,
A co jest, w ielka różnica je st w świecie.
— W szak i wy w szyscy dobrze o tem wiecie.
*
*
*
I bywa czasem, że ktoś, zapatrzony
W radość swą, widzi ją tylko,
Dopiero nagłym bólem wytrzeźwiony,
Zbudzony, p rzestaje żyć chwilką.
Możeś zdziwiony autorze i inni,
Myślą, co gorycz tchnie tylko,
Lecz myśmy przecież żyć życiem powinni,
Nietylko błyskiem złud — chwilką!
Radość — sąsiad k ą je st piękną i miłą
T rzeźw ość sąsiadem koniecznym.
Bez pierw szej — żyćie smutnem by Ci było...
Bez drugiej — nieszczęściem wiecznem.
Komadzyn, 30.XI.26.

J . JA Ł O W IE C K I
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Sąsiedztwo.
Kol. Jałow ieckiem u w odpowiedzi.
S ąsiad k a moja błękitne ma oczy...
Błękit ten mgła sk ry ła blada;
S ąsiad k a moja ogromnie się boczy,
Nowego widząc sąsiada.
S ąsiad k a moja, ta radość n ajszczersza,
Co życie mierzy na blaski,
Co plącze rytmy mej myśli i serca
Szaleństw em słonecznej łaski.
S ąsiad k a moja, co słońcem i nocą
0 szczęściu pieśni mi śpiew a,
Pieśni, co życie miljonem sk ier złocą.
— Na trzeźw ość straszn ie się gniewa.
Bo kiedyś w skw arne rozmarzeń dnia święto,
Co było tęczą motylą,
Podszedł i szepnął jej w uszko; „Memento",
Że szczęście je st tylko chwilą!
Sąsiedzie! Wolę, niż rady te chwile!
Sąsiadko! Wolę twe pieśni!
1 wolę czekać, aż życie motyle
K rótkie i jasne się prześni.
Kutno, 6.XII.26.

J . PO D C Z A SK I kl. V II.

Z życia Chińczyków.
Jednym z zasadniczych rysów charakteru każdego
z Chińczyków jest nieufność. Żyjąc w atm osferze tej nie
ufności, traci on z czasem zdolność mówienia prawdy, której pojęcia zdaje się nie rozumieć. U derzający brak szcze
rości ujaw nia Chińczyk nietylko w życiu prywatnem, lecz
także względem przedmiotu swoich kultów religijnych,
w stosunkach z bóstwem. Wiadomo, że Chińczycy są w za
sadzie raczej ateistam i, mimo oficjalnej przynależności do
jednego z trzech panujących w Chinach system ów religij
nych. Jed n ak mimo w szelkie politeistyczne czy panteistyczne tendencje wspomnianych kierunków religijnych, zaw sze
punktem w yjścia w stosunku do bóstw a jest zasada, która
widnieje często nad bramami św iątyń chińskich: „Czcij bo
gów tak, jakgdyby byli obecni." Lud zrozumiał te słow a
„jakgdyby" w ich dosłownem znaczeniu i oblekł je w for
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mę pewnych popularnych powiedzeń i aforyzmów. Jeden
z takich aforyzmów głosi: „lepiej jest wierzyć, że bogowie
istnieją, niż myśleć, że ich niema. Bo jeśli bogów wogóle
niema, w takim razie można być spokojnym; jeśli zaś
istnieją, to mogą być gniewni i mściwi, gdyby się ich za
niedbywało". Je sz c z e bardziej dosadnem powiedzeniem,
charakteryzującem znakomicie umysłowość chińską jest
również często spotykane twierdzenie, że „jeśli się wierzy
w bogów, to wówczas oni istnieją; je śli nie — bogów nie
m a”. Nic więc dziwnego, że bogowie, o takiej powa
dze, nie cieszą się zbyt w ielką czcią ze strony przem yśl
nych synów „P ań stw a środka**. Ja k o ż istotnie zjaw isko
oszukiw ania bogów na w szelki możliwy sposób je st bar
dzo powszechne.
Jednym z wielu przykładów, jak Chińczyk umie wy
prowadzać w pole najw yższe istoty, je st powszechnie p rak 
tykowany zw yczaj, że bóstwu domowego ogniska, które
z końcem każdego roku w stępuje do niebios, żeby złożyć
raport o zachowaniu się całej rodziny, zak leją się u sta
roztopionym cukrem, aby zabezpieczyć się przed niepochlebnem zeznaniem. Złe i nienaw istne duchy, czyhające
na najw iększy skarb każdej rodziny chińskiej: dzieci płci
męskiej, oszukuje się zazw yczaj w ten sposób, że na chłop
ca woła się imieniem dziewczynki, żeby zły duch m yślał,
że chłopiec jest dziewczynką.
Rozumie się, że żaden duch, według wierzeń chiń
skich, choćby n ajzłośliw szy i najmniej inteligentny, nie
zechce się kusić na coś tak nieskończenie zbytecznego
i kłopotliw ego w życiu jak — dziewczyna.
Znany je st także zw yczaj m arynarzy chińskich, któ
rzy w czasie burzy, szalejącej na morzu i zag rażającej
rozbiciem ich biednym łodziom rybackim, rozumieją, że
bóg morza pragnie ich pochłonąć. W ówczas wyjmują p rzy
gotow any w tym celu minjaturowy model łodzi z papieru,
wiernie naśladujący ich barkę i w rzucają go w rozhukane
fale. Bóg morski oczywiście nie pozna się na podstępie
— i w szystko będzie w porządku. Że na takiem podłożu
psychicznem krzowi śię bujnie wzajemna podejrzliw ość
i nieufność, je st to rzecz zupełnie zrozumiała.
P. SZYM AŃ SKI. KI. V II.
Dn. 7.XI 1-1926 r.

Jak przyszły do nas
„B ajki z tysiąca i jednej nocy“ .
Któż z nas nie zna tych uroczych opowiadań wscho
dnich, znanych powszechnie pod nazw ą „Opowieści z ty sią
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ca i jednej nocy?" K tóż z nas nie zachwycał się, czytając
lub słysząc o cudownym dywanie, który pozw alał w łaści
cielowi bujać w obłokach, któż nie podziwiał bohaterstw a
Ali Baby, Alladyna i Scheherezady? Czy jednak zastan a
wialiśmy się, skąd przyszły do nas w szystkie te bajki?
Zima roku 1705-go była tak ciężka, a mrozy były tak
dokuczliwe, iż przejm ow ały w szystkich do szpiku kości.
Pew nej nocy tegoż roku przechodziła grom ada młodzień
ców z krzykiem i hałasem ulicami starego P aryża, aż w resz
cie dotarła do pewnego narożnego domu w n a jsta rsz e j dziel
nicy m iasta. Tu zatrzym ała się grom adka młodzieży i
w szyscy zaczęli krzyczeć na cały głos „O monsieur Galland, jeżeli nie śp isz, to przyjdź do okna i opowiedz nam
bajkę o żeglarzu Syndbadzie, lub o cudownej lampie Alladyna“. Był to głos całego ówczesnego społeczeństw a, któ
re w prost szalało, usłyszaw szy poraź pierw szy z ust Anto
niego G allanda te opowieści, które dziś są tak pow szech
nie znane.
B ajki ż tysiąca i jednej nocy pow stały na wschodzie.
Ju ż od najdaw niejszych czasów znano tam t. zw. rajów
czyli bajarzy, którzy opowiadali ciekawym słuchaczom
sw oje bajki na ulicy, lub w kaw iarniach. W IX wieku po
narodzeniu C h rystusa zebrał i wydał te bajki Abu Abdullah Mohamed al G ahelujari. W ydanie to zaw ierało czte
ry sta ośm dziesiąt opowiadań, wśród nich jednak nie znaj
dowały się liczne bajki dziś znane jak np. bajka o Ali Babie.
W 1703 roku wyjechał na wschód Antoni Galland.
W swoich podróżach często przebyw ał w tow arzystw ie ra
jów, od których sły szał o cudownych lampach, dywanach,
jabłkach etc. Po powrocie do Ojczyzny zaczął G alland opowiadać owe bajki, które sły szał i zebrał na wschodzie.
W krotce cały P ary ż szalał i sław a G allanda rozeszła się
po całej F ran cji. Między rokiem 1705 i 1717 wydano w Pa.ryżu dw anaście tomów owych bajek.
Skoro tylko w ieść o bajkach G allanda dostała się do
Anglji, w yruszyli na wschód Anglicy, Edw ard Lane, Ja n
Paym i R yszard Burton, jedynie w tym celu, aby zebrać
i wydać an gielskie wydanie arabskich bajek. Po powrocie
L an ea i Paym a do Anglji założono w Londynie t. z w. T o
w arzystw o Ram a Sh astra, które miało na celu spopulary
zowanie literatu ry orjentalnej.
Najw ięcej jednak do rozpow szechnienia literatury
wschodniej w A nglji przyczynił się R yszard Burton. Sp ę
dził on niemal całe życie,, studjując kulturę i zw yczaje
wschodnich ludów. Burton zaznajom ił się z trzydziestom a
pięcioma językam i, więc mógł dokładnie poznać w szystkie
podania i bajki miejscowych ludów. Przygody Burtona
w krajach wschodnich są tak zajm ujące jak przygody sa-
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mego Syndbada. Burton był angielskim konsulem w k ra
jach azjatyckich przez dw adzieścia lat. Prócz tego był
znany wśród ludów wschodnich, jako cudowny lekarz, der
wisz, szeik, poskram iacz wężów etc. C zęsto przebierał się
za zwyczajnego rajego i w ałęsając się po brudnych ulicz
kach wschodnich m iast, opowiadał sw oje bajki n ajroz
m aitszym przybłędom. W reszcie powrócił Burton do A nglji
i wydał tam dokładny zbiór bajek, który przetrw ał do na
szych czasów, praw ie zupełnie niezmieniony. W bajkach
swoich dał nam Burton dokładny obraz życia w tajem ni
czych i malowniczych krajach wschodnich.
W idzimy więc, jak bajki wschodu, które urokiem
przy ciągają dzieci w szystkich niemal krajów na kuli ziem
skiej, dostały się do nas. Gdybyśmy dziś mogli jechać na
wschód, to tak samo, jak tysiąc lat temu, spotkalibyśm y
starych rajów , którzy swoim skrzeczącym głosem zap ra
sz a ją przechodniów do zatrzym ania się i usłyszen ia bajki
o mieście niewidzialnem, lub o cudownym dywanie.
A. D. kl. V III.

O uśmiechu Chryzantem.
Chryzantem pęki, jakby barwne słońca
P atrz ą się w niebo lazurem radosne,
W niebo błękitne od końca do końca,
W niebo, co dziwnie przypom ina wiosnę,
I w słońce jasne, ogromne i złote,
0 które nie są zupełnie zazdrosne.
1 ku któremu sw ą niosą tęsknotę
Z uśmiechem cudnym i jasnem spojrzeniem .
A słońce zw raca chryzantem pieszczotę
Z żarem i ciszą, upałem i cieniem
I słońc — chryzantem obejmuje pęki
Pieszczotą blasków, słonecznem marzeniem.
To Bóg z ,sw e j zaw sze szczodrobliw ej ręki
Dał mi zobaczyć wonny uśmiech kwiatów,
Bym z ich spojrzeniem wołał w niebo: Dzięki!
Niema w nich mocy pijanych szkarłatów ,
Silnych barw jak ie jś oszalałej tęczy,
Ani dojrzałych w jesien i granatów .
Tylko w św iątyni barw -pasteli klęczy
C isza złocista, ten duch n ajjaśn iejszy,
K tóra w mem sercu jak chór lutni dźwięczy
Że jestem teraz i lepszy i mniejszy.
Kutno, 2.XI.26.
J . PO D C Z A SK I kl. V II.
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Pamiątki Krakowa
Kraków należy do n ajstarszych m iast w Polsce.
Dzięki zabytkom, jakie posiada, znany je st od dawiendawna, jako miejsce pielgrzym ek, wycieczek turystycznych
i uroczystości tradycyjno narodowych, które nadają mu ży
wy i malowniczy charakter („K onik Zw ierzynecki“, „Rę
kaw ka"). Oprócz tych tradycyjnych uroczystości obchodzą
Krakow ianie specjalne św ięta kościelne, na które przyby
wa do b. stolicy państw a polskiego ludność całego kraju.
Procesje, jak Różańcowa i w dniu Bożego C iała są tak
wspaniałe, że mało znajdziemy podobnych w Europie. Do
m iejsc zasługujących na zwiedzenie zaliczę przedew szystkiem: 1. Wawel i muzea: a) Narodowe, b) Czapskich i c) ks.
Czartoryskich. 2. Bibljotekę Jagiello ń sk ą. 3. Kościół Marjacki wraz ze skarbcem . 4. Kopce: a) K ościuszki, b) K ra 
kusa i c) Wandy. 5. Akademję Sztuk pięknych i 6. Akademję Umiejętności.
Prócz tego posiada Kraków kościoły i klasztory
w liczbie 42 i pomników 28, z których każdy odznacza się
czy t o l e k k o ś c i ą stylu, czy to przepychem lub
archaizmem. Inaczej mówiąc, Kraków jest zbiorem różnego
rodzaju pamiątek. Przejdźm y teraz do Wawelu.
Budowa wewnętrzna K atedry na W awelu je st mie
szaniną różnych stylów.
Zewnątrz przedstaw ia się K atedra bardziej jednostaj
nie. Obecnie posiada trzy wieże: 1) Olbrzymich rozmiarów
wieżą zegarow ą. 2) od strony południowej wieżę „srebr
nych dzwonów". 3) w reszcie wieżę „Zygm untow ską". Na
odrzwiach barokowego portalu głównego w iszą na łańcu
chach kości mamuta. Na środku K atedry jest grobowiec
św. Stan isław a (barok). Naprzeciw znajduje się wielki
ołtarz. W ścianach naw bocznych jest 18 wejść do poszcze
gólnych kaplic; są one urządzone z nadzwyczajnym prze
pychem. Zdobią je, w pierwszym rzędzie malowidła, na
stępnie płaskorzeźby i posągi.
W szystkie te ozdoby są dziełami naszych i zagran icz
nych mistrzów sztuki rzeźbiarskiej, m alarskiej i architek
tury. Oprócz tych wspaniałych pamiątek, pochodzących
z różnych epok, posiada K atedra olbrzymie znaczenie, ja 
ko miejsce grobów królew skich i grobów najznakomitszych
synów narodu polskiego. Groby królew skie znajdują się
pod św iątynią. Ja k iś tajemniczy lęk ogarnia każdego czło
w ieka będącego w podziemiu. Ponure św iatło wywiera
przygnębiające wrażenie na człowieku. Przewodnik ubra
ny w granatow ą liberję podąża m ajestatycznym krokiem
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przed turystam i, ośw ietlając poszczególne części grobowców
latarką, dla dokładniejszego zobaczenia; zatrzym uje się
przed pierw szym grobowcem i mówi poważnym głosem:
K ry p ta Adama Mickiewicza, zwłoki złożono dn. 4-go lipca
1890 roku. W szczycie znajduje się obraz mozaikowy, wy
konany przez ów czesnego rzeźbiarza Lew andow skiego
i przedstaw iający M. B o sk ą O strobram ską.
Pierw otny styl ostrołukow y zatraciła katedra w znacz
nej mierze dlatego, że dokonywano różnych przebudówek
w czasach pojaw iania się coraz to nowych stylów . Miej
scem, godnem zwiedzenia, je st skarbiec, znajdujący się
w budynku przy katedrze.
W spomnę jeszcze o sławnym dzwonie noszącym nazwę
„Zygm unt", a wiszącym w wieży Zygm untow skiej. Dzwon
ten je st najw iększym w Polsce. P o siad a on 8 metrów obwo
du i potrzeba najm niej 8 ludzi, aby go poruszyć wspólnemi siłam i. W ieża w ikaryjska posiada obecnie 3 dzwony
o niezwykle harmonijnym głosie. Dzwony te biją w czasie
wielkich obchodów narodowych i kościelnych.
Bardzo ciekaw a pod względem architektonicznym jest
budowa t. zw. „K urzej Stopki", w sp artej na m isternie wy
konanych arkadach. Chcąc w ejść na dziedziniec zamkowy,
inaczej turniejowym zwany, trzeba przejść przez sień
wjazdową. P o rtal je st ozdobiony rzeźbam i w stylu b aro 
kowym. Na dziedzińcu zamkowym odbyło się tysiące tu r
niejów, w alk i zapasów między zapaśnikam i o nagrodę
królew ską. C ały dziedziniec jest otoczony dwupiętrowymi
budynkami; pierw sze piętro posiada krużganki, w sparte na
słupach w stylu renesansow ym . Obecnie odbudowuje za
mek prof. Szyszko-Bohusz, który rozpoczął sw oje wielkie
zadanie w roku 1916-ym. O statnie odkrycia, poczynione
przez pow yżej wymienionego profesora, obaliły w szystkie
dowodzenia archeologów, dotyczące pierw szej K atedry na
W awelu. Nadmienię także, o w spaniałem dziele Marconiego
i Popiela, o p osągu konnym K ościuszki, stojącym na bastjonie obok drogi w jazdow ej na W awel, od strony k la sz 
toru — kościoła 0 0 . Bernardynów. Obok b aszty „Z ło
d ziejskiej" znajduje się „Sm ocza jam a", siedlisko legendar
nego smoka, którego według podania zabił K rak u s. Od
strony W isły otoczony jest W awel najw yższym murem.
Stąd rozciąga się na zachód śliczny widok na W isłę i ca
łą zachodnią część K rakow a. Daleko na widnokręgu wi
dnieje m głą otulony „Kopiec K o ściu szk i", którego u sy p a
nie je st najlepszym dowodem czci dla tego, który walczył
za krzyw dy i wolność narodu.
(C. d. n.)
A. O. KI. V.

— 16 —

M ój

lot.

. Trzynasty"!... woła znany i zasłużony na terenie po
wiatu propagator lotnictwa, pełniący funkcję startow ego.
.F a ta ln a liczba“, wzdrygnąłem się cały, i stojąc opodal lą 
dującego aparatu, który za chwilę miał zabrać jakiegoś
pasażera, am atora podniebnej podróży, myślałem o jego
nieszczęsnym losie. Pew na .k ra k sa ".
— „No czegóż pan sto i“ krzyknął ktoś z tyłu. Obej
rzałem się. Słow a te były zwrócone w mą stronę.
Co, ja mam lecieć?
.No pan!!“ krzyczy startow y sta ra jąc się zagłuszyć
w arkot 90 konnego motoru.
— Dziej się wola Boża — myślę sobie — raz kozie
śmierć. Podchodzę bliżej do warkoczącego niemiłosiernie
,H an rjo ta“. P rzy pomocy mechanika i kilku żydków wy
łazi pasażer, mający na głowie zam iast zwykle noszonej
,m ycki“, k ask lotniczy. W ysiadającego, widocznie dla ze
brania informacji, otaczają mali chłopcy i kręcąc nosami,
sta ra ją się wywnioskować z zapachu, o przejściach w podróży.
Bardzo słusznie; często rycyna ściek ająca z rotacyj
nego motoru, ochlapie am atora powietrznych emocyj, doda
jąc mu srogiego w yglądu no i zapachu lotniczego. Bywa
czasam i inaczej.
N agle na głowie mej znalazł się skórzany kask, zało
żony przez mechanika.
— „No niech pan w łazi" odzywa się pilot siedzący
w samolocie. Łatw o to takiemu lotnikowi powiedzieć, a
trudniej mnie wykonać; lecz jak włazić to włazić. G ra
molę się z trudem do kadłuba... N areszcie.
Siedzę. — Przedem ną zegary, drążki, rączki, pedały.
Pilot pom aga mi zapinać pasy.
— Po chwili, siln iejszy w arkot siln ika i sam olot rulowany po nierównem boisku, pochyla się to w jedną, to
w drugą stronę. N araz zakręt. — Strzałk a licznika, w ska
zuje coraz to w zrastające obroty silnika... 900... 1000... 1100...
a w miarę pow iększania się obrotów, widocznie pod wpły
wem w ielkiego w rażenia, pow iększa mi się ilość uderzeń
pulsu i napewno osiągnęłaby liczbę jakich 180 na minutę,
gdyby nie to, że silnik poprzestał na swych 1200...
Startujemy'. K ilka w strząsów , w iększy „gaz" i maje
statycznie wznosimy się nad głowy widzów, którzy za
darłszy nosy, obserw ują w ystartow any aparat.
Wznosimy się coraz to wyżej. Choć licznik obrotów
w skazuje pełne 1000, ap arat zda się stać w miejscu.
W zlatujem y nad domy m iasta. W szystko w minjaturowej wielkości. T u Ochnia srebrną (?) nitką wije się mię
dzy murowanemi domostwami, tu dworzec kolejowy z szere
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giem błyszczących szyn. Poczynam rozróżniać poszczegól
ne ulice: Narutow icza, Sienkiew icza, Sen atorską, Rynek z
w ysokości 300 — 400 metrów zdający się m ałą płaszczyzną,
o względnie równym bruku, tu znów ulicę K ościuszki, n a
sz ą szkołę z przyległym do niej placem. W zbijamy się
jeszcze wyżej, robiąc kolejno „schody". N araz zakręt, a
ap arat jakby koń zdarty nagle cuglam i w spina się, ażeby
po
kilku
zaledwie
sekundach
podniósłszy
.ogo n ",
z niezm ierną szybkością poszybow ać ku łąkom. To pilot
widocznie dla osw ojenia mię z powietrzem w ypraw ia takie
harce. No, m yślę sobie, byłem już praw ie jedną nogą w gro 
bie (cm entarz był opodal). Oglądam się szybko za siebie.
W yraz tw arzy pilota zdawał się pokpiw ać z mych nagłych
ruchów. Zaw stydziłem się a zrobiw szy zuchow atą minę,
starałem się uśmiechnąć (ciekaw jestem jak ten uśmiech
w yglądał, pewno & la krokodyl uśm iechający się do sw ej
teściowej). Lecz w szystko ma sw ój koniec i sam o
lot zbliżał się do kresu sw ej podróży, to je st do im
prow izowanego .k a rto flisk a "... to jest... tfu!... to jest... chcia
łem powiedzieć improwizowanego lotniska, na którem zre
sz tą niew ątpliw ie rosły niegdyś kartofle, św iadczy o tem
chociażby w ielka porow atość owej „przycm entarnej" gleby,
w k ształty przypom inające do złudzenia zagonki.
Silnik zm niejszając obroty, wydawał coraz to cichszy
hałas. Sam olot przy św iście linek rozpiętych między sk rzy 
dłami, zbliżał się do ziemi. Sekundy zaledwie dzieliły mię
od starc ia z ziemią a przez głowę mą przeleciał nawał my
śli, które grupow ały się mniejwięcej w kilku przypuszcze
niach. Czy też będzie .k ra k sa "?! czy spraw dzi się wróżba
o jeździe nie podniebnej, lecz podziemnej, której kresem
byłoby wylądowanie na obszernym rynku stygijskim ? prze
cież .trz y n a stk a ", fataln a liczba.
Jed n akże w brew w szystkim przypuszczeniom , na złość
w reszcie owej .trz y n a stce " wylądowałem szczęśliw ie, wśród
szalonych w rzasków , których, przyznaję się, nie słyszałem ,
gdyż podróż w tow arzystw ie dziewiędziesięciokonnego
. la Rhone’a “, będącego na pełnym gazie, pozbaw iła mię
na kilka minut słuchu. W ylądowałem z myślą, że jednak
że Kutno je st piękne, będąc w pewnej od widza odległości.
P rzejęty tą jazdą, śniłem w nocy, że jadąc w obszernem
wnętrzu jak ieg o ś „G o liata" czy .Ju n k e r sa " mieszczącem
w sobie trzy rzędy ławek, dw udziestu kilku uczniów—ko
legów, no i profesora, z zaw ziętością pisałem ćwiczenie k la
sowe, na temat ściśle lotniczy, teraz w ydający mi się nie
prawdopodobnym, m ający brzmienie: „W pływ renesansu
na budowę sam olotów “ (!??!)
Kutno 28.XI.26.

ED W A RD SO KO PP kl. VI.
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Wiadomości z Polski i ze Świata.
DROGOCENNA PA M IĄ TKA D LA H A R CERZY PO LSK IC H .
Dnia 1-go listopada r. b. harcerstw o polskie obcho
dziło uroczyste św ięto przejęcia i pośw ięcenia obrazu
Matki Boskiej, daru p. d-ra J . W ieliczki. U roczystości po
święcenia, która odbyła się w kościele na Kamionku
w W arszaw ie, dokonał lcs. arcybiskup Kard. Kakow ski.
Obraz Matki Boskiej Berdyczow skiej, w otoczeniu sprzętu
wojennego Konfederatów Barskich, znajdował się w koście
le w Antonówce, pod Czechryniem na U krainie. Podanie
mówi o niem, że należał on do ks. Marka Karm elity, i był
ołtai'zem polowym Konfederatów Barskich. W czasach nie
woli był on na liście proskrypcyjnej (pam iątek przeznaczo
nych na zniszczenie), jako obraz podtrzymujący ducha na
rodowego. Jed n ą z najcenniejszych pamiątek naszej św iet
lanej, pełnej bohaterskich porywów przeszłości, otrzym ali
w darze harcerze polscy, ażeby, jak mówi dokument nada
nia, „modląc się przed ołtarzem Konfederatów Barskich,
czerpiąc moc duchową, przykładem sta li wiernie przy Oj
ców wierze i strzegli od pohańbienia godności i nieskazi
telności Imienia P o lsk i11.
O D SŁO N IĘC IE POMNIKA FR Y D E R Y K A SZOPENA.
Dnia 14-go listopada r. b. w W arszaw ie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika najgenjalniejszego muzyka
polskiego, Fryderyka Szopena. Pomnik jest dziełem znako
mitego rzeźbiarza polskiego, W acława Szymanowskiego.
P rzedstaw ia on Fryderyka Szopena, siedzącego pod pła
czącą wierzbą.
CO

PO K A SPRO W ICZU I IL E O NIM NA
PISANO?
Kazim ierz Czachowski, autor najnow szej bibljografji
Ja n a Kasprow icza podaje nam ciekawe zestaw ienie tego,
co sam Kasprow icz napisał lub przetłum aczył, i co o nim
napisano. I tak utworów oraz tłumaczeń wyszło z pod
pióra Ja n a K asprow icza 86, przemówień 8. Rozpraw naukowo-literackich 16. O K asprow iczu zaś wyszło osobnych
dzieł 6, ocen w różnych dziełach 44, oraz artykułów w p ra 
sie 74. Rozpraw y i oceny oraz artykuły te ukazały się
przed śm iercią K asprow icza.
KTO

ZOSTAŁO

OTRZYM AŁ TEGOROCZNĄ PAŃSTW OW Ą NA
G RO DĘ L IT E R A C K Ą ? A KTO NOBLA?
Laureatem tegorocznej nagrody literackiej państw o
wej w kwocie 5000 zl. został P. Kornel M akuszyński zna
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ny i bardzo popularny pow ieściopisarz, twórca „P ieśn i
o O jczyźnie11, za działalność na polu literatury w ostatnim
okresie trzech lat, a zw łaszcza za troskę i dbałość o byt
piśmiennictwa ojczystego otrzym ał nietylko m aterjalne
ale moralne zadośćuczynienie ze strony władz najw yższych
w Polsce.
P rzy tej sposobności nie od rzeczy będzie wspomnieć
że tegoroczną nagrodę literacką filan tropa szw edzkiego
Nobla, otrzym ał znakomity, w szechśw iatow ej sław y pisarz
an gielski G eorge Bernard Shaw.
PK A W D Z IW IE A M ERY K A Ń SKI POMYSŁ.
Obecnie Amerykanie sta ra ją się we w szystkiem „S ta 
ruszkę Europę" przew yższyć, i rzeczyw iście udaje im się
to, bo sw oją rzutkością i śm iałością pomysłów w praw iają
w niemały kłopot i zdumienie dotychczas wszechwładnych
europejczyków. Otóż ostatnio inżynierowie am erykańscy
uznali za możliwe połączenie Europy z Am eryką zapomocą mostu. K olos ten miałby się znajdować pomiędzy
m iastem Queenstown w Irlandji a Stanem John w Newfoundlandzie, a więc w miejscu gdzie A tlantyk jest n aj
w ęższy. Jedn ak dzieli oba te brzegi odległość w ynosząca
przeszło 3.100 kilometrów.
N ajw ażniejszą troską inżynierów am erykańskich nie
jest długość mostu, lecz kw estja filarów, na których opie
rałby się ten kolosalny most, gdyż na linji projektow ane
go mostu głębokość oceanu wynosi 3000 — a nawet docho
dzi do 4.768 m. Budowa filarów je st niemożliwą, ale możli
we je st umocowanie ich w dnie morskim przypomocy ol
brzymich kotwic i lin, któreby wytrzymały ciśnienie wo
d y / Rozpiętość łuku w ynosiłaby jeden kilometr. Most ten
składałby się z dwóch pięter, jedno dla kolei żelaznej dru
gie dla samochodów. Podróż do Ameryki tym projektow a
nym mostem—gigantem wynosiłaby 40 godzin. Budowa
trw ałaby około lat 20, i miałaby charakter symboliczny
dzieła pokoju, gdyż projektow ane jest ażeby budowało go
w ojsko am erykańskie i angielskie.
Pomysł ten, który powszechnie uznają za niemożli
wy, zrealizu ją prawdopodobnie Am erykanie i my przejedziemy się do Św iata dolarów. P rzyszłość to pokaże.
Kutno 10/X11.26 r.
C. KI. V III.
GLO SY M ŁO D S ZY C H KO LEG Ó W .

Gdy wieczorem zapłonie choinka.
W ielu uczniów spoglądając na kalendarz powie: „Na
reszcie po przeszło trzech miesiącach nauki przyszedł czas
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odpoczynku tak według ich mniemania zasłużonego. Po ferjach Bożego Narodzenia znów weźmiemy,się z energją i nowym
zapałem do pracy. Lecz niektórzy z nas rozleniwieni długiemi świętam i powiedzą sobie: „Ach jakże prędko te św ię
ta minęły. Znów trzeba się wziąć do pracy na trzy mie
siące. Och jak mi się nie chce!“
W każdym razie są św ięta miłeini chwilami, spędzonemi w gronie rodziny.
Lecz nietylko wśród „gaw iedzi" uczniowskiej panuje
radość z powodu zbliżających się św iąt, ale także i starsi
cieszą się i oczekują niecierpliwie tego ulubionego święta.
Na ten krótki coprawda czas u stają w szystkie zaw iś
ci i kłótnie, a serca w szystkich są przepełnione radością.
Dzieci cieszą się otrzymanymi podarkami, a sta rsi szczęś
ciem dzieci. Tylko kamienne serca ludzi złych pozostają
niewrażliwe na uciechy tego św ięta ogólnej radości. W krót
ce w szyscy podzielą się tradycyjnym opłatkiem, aby
następnie, zjadłszy wieczerzę, zebrać się pod choinką i za
śpiew ać Bogu kolendę.
P rzystrajan ie choinki nie jest polskim zwyczajem,
lecz przywiezionym z Niemiec. Czysto polską tradycją jest
kładzenie sian a pod obrus. U roczysty nastrój wieczoru wi
gilijnego stw arza n astrój radości i szczęścia, który nie k aż
demu je st dostępny. T rzeba także pam iętać o biedakach,
któi’zy może w chłodzie i głodzie będą przyglądać się przez
okna choinkom bogatszych, zazdroszcząc im dostatku,
ciepła i szczęścia. T rzeba i ich nakarmić i ogrzać, aby na
stępnie z czystem sumieniem cieszyć się szczęściem swojem i drugich.
^ q
jy

Wrażenia z podróży i pobytu na Helu
Był cudny dzień 4 sierpnia. T atu ś nam oznajmił, że
za trzy dni wyjedziemy nad morze. Nowinę tę przyjęto
z okrzykiem radości. Następne trzy dni były dla mnie ca
łym wiekiem. Nadszedł w reszcie upragniony dzień. P opa
kow aw szy bagaże pojechaliśmy na dworzec kolejowy. Po
wykupieniu biletów, udaliśmy się pociągiem na północ.
Z powodu tego, że wyjechaliśmy wieczorem, nie mogłem
obserwować okolicy, przez którą przejeżdżaliśm y. Dopiero,
gdy już b y liśn ^ w Bydgoszczy, rozwidniło się. T utaj po
dziwiałem to miasto, które czystoscią przew yższa W arsza
wę. Po pewnym czasie w yruszyliśm y w dalszą drogę. Gdy
wjechaliśmy na Pomorze, podziwiałem tam tejsze jeziora.
Gdy dojechaliśmy do Tczew',, zrewidowano nas skrupulat
nie, poczem pojechaliśmy dalej. Po przybyciu na terytorjum wolnego m iasta G dańska, zwiedziliśmy miasto, a po
upływie csj<tereck godzin, przybyliśm y na półwysep Hel.
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Codziennie kąpałem się w morzu. R esztę dnia sp ę
dzałem na plaży i w domu. Czułem się zdrów, silny, pe
łen ochoty do życia. Dni spędzałem bardzo wesoło w towa
rzystw ie braci i kolegów: Budowaliśmy fortece z piasku,
jedni ich bronili a drudzy zdobywali. J a zaś, zaw sze lubiałem wysiadyw ać na wybrzeżu i przypatryw ać się zaw ija
jącym do przystan i statkom . Imponujące było morze, kie
dy podczas w iatru fale jego uderzały o brzegi, jakby chciały
wedrzeć się w ląd. Bezsilne cofały się ze wstydem, by po
chwili z nowym impetem powtórnie uderzyć. Ciekawe jest
tu życie rybaków. Zżyli się oni z morzem, żeglując po niem,
jak my chodzimy po lądzie.
Oryginalne są ich domki. W ejścia zam knięte połową dol
ną drzwi, przed domem su szą się sieci. Ale przybywa tu
coraz więcej willi, gdzie spędzają czas letnicy, którzy po
kochali to polskie morze, rozkoszują się niem, bo nasze.
Zwiedziłem też latarnię morską. Ma ona około 9-ciu pięter.
W idać z niej szeroką przestrzeń morską. Człowiek wydaje
się sobie pyłkiem marnym w porównaniu do natury, do
dzieła Stwórcy. Bliżej nieba, ale dalej od ludzi, przyszedł
mi na myśl „L atarn ik " Sienkiew icza i jego bezbrzeżna tę
sknota. Tylko, że tam ta latarn ia na oboem strażow ała mo
rzu, a ta na polskiem stoi wybrzeżu.
C zas biegł szybko, trzeba było pożegnać półwysep Hel.
W powrotnej drodze zwiedziłem Toruń i Grudziądz. Oby
dwa m iasta leżą nad W isłą. Nie są duże, ale znać w nich
pewną kulturę. Ja k ż e odmienne są od naszego Kutna!
Dużo zieleni, ogrodów, porządne chodniki, tramwaje, ładne
domy, może niestylowe, ale porządne i wygodne. J e s t to
odzyskana nareszcie własność, o którą P o lsk a zaw sze w al
czyła, a której wydrzeć sobie nie da.
J . K A ŁU Ż N Y kl. III.

Wspomnienia z pobytu w Tambowie.
Działo się to podczas srogiej zimy w gubernji Tambow skiej w obolicy Raninburga. W małej chatce, pochylo
nej ze starości, m ieszkała uboga kobieta z dwojgiem dzieci.
W izbie wilgotnej, zimnej siedziało wieczorem dwoje sku
lonych dzieci, oczekujących niecierpliw ie przybycia matki,
która miała przynieść wiadomość od chorego ojca, przeby
wającego w szpitalu, odległym o trzy w iorsty. Kiedy więc
dały się słyszeć kroki, porzuciły dzieci swe legow iska i bie
gły na spotkanie matki. K ied ^ ta w eszła do ciemnej izby,
starały się dzieci z jej oblicza wyczytać dobrą, a może złą
nowinę. Stan zdrowia ojca z dnia na dzień był gorszy.
Pewnego dnia postanow iła m atka zabrać ze sobą na poże
gnanie ojca jedno z dzieci, wiedząc, że mąż jej lada dzień
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umrze. Na drugi dzień zaczął padać śnieg, a w iatr zrywał
tumany i niósł je daleko. Od czasu do czasu dawało się
słyszeć ponure wycie zgłodniałych wilków, które nie momogąc znaleźć pożyw ienia, przychodziły do wsi. Matka,
sporządziw szy skromne śniadanie, obwinęła malca w chust
kę i udała się w drogę do pobliskiego szpitala. D roga
prow adziła przez pola, około lasu, gdzie rzadko kiedy ktoś
przechodził. Ju ż uszli połowę drogi, gdy nagle do uszu
ich doleciało wycie. Matka zobaczyła wilki o parę sta j od
siebie. W idząc grożące niebezpieczeństwo, przyśpieszyła
kroku, lecz i zgłodniałe stw orzenia w ytężyły swoje siły i
dopędziły kobietę z dzieckiem. Rozległ się rozpaczliw y
krzyk „ratunku! wilki!..“ Słow a przerażonej matki pozosta
ły bez odpowiedzi. Nie upłynęło pięć minut, a rozległ się
huk. Zraniony wilk m usiał uchodzić. Obrońca gajow y zoba
czył straszn y obraz. Na pościeli śnieżnej ujrzał w ijącą się
z bólu kobietę, a obok niej krwawe plamy na śniegu. Nie
zwłocznie udał się do pobliskiego m iasta, aby sprow adzić
pomoc. L ecz cóż się stało. Zraniony złoczyńca wyciem
swem przyw ołał inne wilki i ruszyły wspólnie do ataku.
W niespełna dziesięć minut, kiedy skończyły strasz n ą walkę, nadeszli ludzie. Było już zapóźno. Z astali tylko szcząt
ki poszarpanych ciał ludzkich.
Z. CHODKOW SKI kl. II.

Masza prasa.
P rzegląd ając pism a uczniów, trudno nie zwrócić uwa
gi na objaw św iadczący o pewnej m izantropji i braku z a 
interesow ania dla tych spraw , które przecież żywo zajm o
wać winny młodzież kształcącą się, o identycznych rysach
dążnościowych. B rak zainteresow ania się młodzieżą, jako
całością, ze strony sam ej młodzieży. Ten często nieśw ia
domy charakter separatystyczn y uw idacznia się zarówno
w pismach pozbawionych prac ideowych, jakoteż w pi
smach nieuw zględniających przeglądu myśli i uczuć ucz
niowskich w św ietle ich organów. K ącik taki — miej
sce szczegółowych omawiań — dowodzi w ysokiego poczu
cia jedności celu, i bez niego pismo nawet dobrze p o sta 
wione treściowo, będzie samo w sobie suche, bez tonu z a 
sadniczego i głównego. Bez kontaktu jest zatem — między
innemi i m iesięcznik siedleck. Semin. Państw ., z tem
więksjsą szkodą, że „H asło" majace budzić młodzież do
pracy, winno wiedzieć, ktyro budzi. W gamie „H asła" tej
nuty niema — i zew rozbrzm iew a cicho. Ideow o—pięknym
je st „Czyn Młodzieży11 (K oła Młodz. Polsk. Czerwon. K rzy 
ża). J e s t tam (nr. 9 rok II) i pełna świadom ość celu sp o 
łeczno-wychowawczego, i rozległa sk ala zainteresow ań ży-
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ciowych, słowem doskonałe urozmaicenie tem cenniejsze,
że zharmonizowane z nakreślonym programem, tem milsze,
że utrzymane w tonie prawdziwie przyjacielskim , i ow ia
ne tchnieniem serdecznego ciepła wewnętrznego. W śród in
nych działów, znajdujemy również dział informacyjny
o ruchu wydawniczym, którego znaczenie zwiększyłby
bliższy osąd otrzymanych czasopism . „Orli lot“ (nr. 8 i 10
1926 r.), jako organ oddziału Tow arz. Krajoznaw cz., unosi
się w sferze badań krajoznawczych, zam ieszczając prace
drobniejsze, a pom ijając rzeczy tematowo zahaczające
o krajoznaw stw o, lecz pow ażniejsze w ujęciu i skutkiem
tego ciekawe również dla młodzieży starszej. Ja k o pismo,
obracające się w kółku swych specjalnych zainteresow ań,
tembardziej winno ośw ietlać ogólne życie umysłowe mło
dzieży w zwierciadle ich rzeczników.
M. BU K I.

KRONIKA.
K Ó ŁK O LITERACKIE. Dnia 27-go listopada r. b. odbyło się zebranie
K ółka literackiego, na któ rem kol. Koppel zlożyt spraw ozdanie z bieżącego
ruchu literackiego, a kol. Dangel wygłosił re fe ra t p. t. „Początki literatu ry
angielskiej". W dyskusji nad spraw ozdaniem i re fe ra te m wzięli udział k o le 
dzy: Ciechowicz, Jałow iecki i Chm ielew ski. Pan profesor Anders nawiązując
do sprawozdania kol. Koppla om ów ił twórczość Now aczyńskiego, oraz uzu
pełniając referat kol. Danęila zapoznał nas z najwcześniejszym i pisarzam i
iiteratu ry angielskiej jak: A lfrik ie m , poetą angielskim , W ilhelm em W ielkim ,
tłum aczem obcych literatu r, A n zelm em z Kanterbury, filo zo fem scholastycznym , W ilhelm em von Skorcham , poetą religijnym , Joh nem Barbour, szkoc
kim poetą narodow ym , Sidneyem , poetą lirycznym , Joh nem Lylym , założy
cielem i twórcą eufuizm u. N astępnie m ówiąc jeszcze o sposobie ujm ow ania
podobnych referatów , zakończył pan prof. Anders dyskusję. Na zebra
niu uczniów obecnych było 29, oraz ks. dyr. W olanin i pan prof. Janiszew 
ski. Przewodniczył kol. Różycki.
D nia 12-go grudnia r. b. odbyło się zebranie Kółka 1'terackiego. Kol.
Koppel złożył spraw ozdanie z bieżącego ruchu literacktego, a kol. O sim owicz odczytał referat na te m a t „Stanow isko Kam ila Cyprjana Norwida w li
teratu rze polskiej" W dyskusji wzięli udział koledzy: Chm ielew ski, Szlajfer,
Szym ański P. i Koppel. M ów iąc o rzeczowości krytyki zakończył p. prof.
Anders dyskusię. Na zebraniu obecnych było uczniów 30, oraz p. prof. Piniarow iczów na, p. prof. Janiszew ski i dr. Um iński. Przewodniczył kol. H o rdyjewski.
K Ó Ł K O HISTO RYCZNE. Dnia 2 l ^ o listopada r. b. odbyło się zebra
nie Kółka historycznego, na któ rem kol. Strem bski wygłosił re fe ra t n. t.
„M iasta w Polsce Niepodległej", a kol. W itkow ski złożył sprawozdanie z ru 
chu bieżącego. W dyskusji nad ref<?r,tem zabierali ołos ko' : Dangel, W y
pych, W itkowski i Pckrzywnicki. Na tem zebranie zakoń czon o. Przewodni
czył kol. D ang el.
*

D nia 5-go grudnia r. b. odbyło się zebranie K ó łka historycznego, na
k tó re m kol. Sosnowski odczytał re fe ra t n. t.: „W ybuch powstania listopado
w ego", kol. Pokrzywnicki om ów ił „Pierwszy okres walk w czasie powstania
listopadow ego", a kol. W itkow ski złożył sprawozdanie z ruchu bieżącego.
W dyskusji nad re fe ra ta m i zabrali głos kol.: Wypych, Cłechowicz. Fastyn,
Podczaski, Sowiński St„ oraz p.p. profesorowie: ks. dyr. W olanin, Anders
i Piniarowiczówna. N a tern zebranie zakończono. Przewodniczył kol. H o rdyjewski.
K Ó Ł K O PRZYRODNICZE. Dnia 12-go listopada r. b. odbyło się ze
branie organizacyjne Kółka przyrodniczego. D o ko n an o wyboru nowego za
rządu, w skład którego weszli koi.: J. M e je r ja k o prezes, T. M oraw ski
w charakterze skarbnika 1 J. N au m ik, ja k o sekretarz. N astępnie zarząd z p.
prof. Piekarczykiem na czele podzielił członków na sekcje i wyznaczył im
pracę na ro k bieżący. Na zebraniu przewodniczył kol. J . M eje r.
Dnia 11-go grudnia r. b. odbyło się zebranie
na któ rem kol. R. M azu r wygłosił re fe ra t na te m a t
cze". W dyskusji nad powyższym re fe ra te m zabrał
prof. Piekarczyk. N a zebraniu przewodniczył k o l. R.

K ółka przyrodniczego,
„B akterje chorobotw ór
głos kol. M ejer, oraz p.
G alant.

K Ó Ł K O FRANCUSK IE. Dnia 8-go grudnia r. b. odbyło się trzecie ze
branie K ółka. O dczytano dwa referaty: 1) „Les ridicules prćcicuses" (Śm iesz
ne m odnisie) — M olióre'a, 2) „Z aire" — V o ltaire'a. Pierwszy opracował kol.
R. Ciechowicz, drugi kol. St. Sowiński. Następnie odbyła się dyskusja na
tem at: .N a jle p s za m etoda nauki języków obcych now ożytnych". Dyskusją
pokierow ał p. prof. Bełcikow ski. Na zebraniu był obecny ks. dyr. W olanin.
Przew odniczył kol. H G niazdowski.
Z „BRATNIEJ PO M O C Y". Dnia 29-go listopada r. b. o godzinie 1-ej
w południe odbyło się czw arte z kolei zebranie Zarządu B ratn iaka, na k tó 
rem załatw iono szereg spraw bieżących. Prj.ewodniczył kol. R. Ciechowicz.

Podziękowania.
Zarząd „Br. Pomocy." składa serdeczne podziękowa
nie p. dyr. cukrowni w Sójkach Czajkow skiem u za gościn
ne przyjecie uczniów kl. V III w dniu 1-go grudnia, oraz
p. Pszennemu za zaznajomienie uczniów z urządzeniem
cukrowni.
Zarząd B ratn iaka a.uękuje ks. dyr. Wł. Wo
laninowi za w ygłoszenie odczytu p. tyt. „Oszczędność"
dnia 11-go grudnia r. b. na rzecz tegoż stow arzyszenia.
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