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Co to jest zabawa? Ultra — nowoczesny czło
wiek powiedziałby, że jest !o przelewanie z puste
go w próżne.

Jednak ten sam człowiek ultra — nowoczesny 
nie może zignorować teorji Darwina, zatem i za
bawa to jedna z funkcji naszego umysłu, bo przod
kowie nasi, którymi nam Darwin ozdobił drzewa 
genealogiczne, życie całe na zabawach spędzają. 
Choć praszczury nasze zgubili ogony, mimo to nie 
zapomnieli o treści swego życia. Coprawda przesta
li już delektować się w wspinaczce wysoko-drzewnej, 
wynaleźli jednak inną zabawę; wybierali sobie co 
mniejsze góry i podrzucali Panu Bogu w okna.

Z czasem stawali się wygodniejsi i coraz 
mniejszemi kamuszkami ciskali, wkońcu poprzestali 
na okruchu skały wielkości głowy ludzkiej, ten w 
wiekowym użytku oszłifował się i stał się płaski. 
Z takim poszli do Olimpji, takimi widział ich My- 
ron i uwieńczył w marmurze.

Nie wszystkie ludy niewieściały tak szybko, 
jak helleńscy dyskobole i gdy jednym brakło ocho
ty do zabawy, gdy woleli z lóż przyglądać się 
igrzyskom białowłosych hyperborejów, ci zbuntowali 
się, zrzucili z karłów chorych na spleen sybarytów 
i dali światu prawa i obyczaje.

Nowi władcy świata zbyt długo krwią swą zra
szali piaski Colosseum, by odzyskawszy wolność,

igraszkę ze śmiercią mogli przestać uważać za naj- 
godziwszą z rozrywek.

Wówczas to surowy wyidealizowany religijnie 
duch czasu, czasu kontrastów i paradoksów, pchnął 
ich pod mury Jeruzalem, przez co dopuścił do 
głosu zbogacone mieszczaństwo, które odtąd nada
je ton życiu. Ton ten łka w strunach muzealnych 
klawikordów drży melodją gawota, menueta... wal
ca, tego walca upojnego, jakże wówczas nieprzy
zwoitego (Jmaginez-vous danser obejmuje talję 
partnerki" — szeptała balowa krytyka).

Królem wieku XIX był walc, a królem walca 
był Jan Strauss; monarsza ta para wniosła nowe 
rytmy i nowe szaleństwa na parkiety, odtąd już 
może bardziej liberalne. Wiek XX, całkiem już li
beralny, wytrąci Habsburgom i Hohenzolernom ber
ła, ale i batutę z rąk najmelodyjnej nam panujące
go Kióla Walca.

Cztery lata tego wieku tętno świata biło 
w takt marszów paradnych, dziś puls życia mierzy 
się taktem marsza szaleńców — fox’a. Cztery lata 
świat grzał się w ogniu „Berty" — dziś żar w ży
ły wlewa mu syn gorącego Senegalu czy Konga. 
Echa detonacji bomb i trzasku szrapneli budzi dziś 
— Jazz.
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niejsze, no i. , urzędowe określenie istniejącego po- 
rządku).

Kol. Z. M. zgadza się z wadami ustroju (i to 
tylko „w zasadzie"), ale uważa, że dzięki działal
ności harcerstwa, P. W., Strzelca i innych organi
zacji da się te wady usunąć, no i wszystko jakoś 
będzie dobrze.

Mie chcę umniejszać roli harcerstwa, Strzelca, 
czy organizacji półwojskowych, ale stoję na stano
wisku, źe ich działalność może tylko przekształcić 
psychikę społeczeństwa, ale nigdy życie gospodar
cze, które chadza zwykle własnemi drogami i t ru
dno jest je zamknąć w ramki teorji wychowawczej.

A to właśnie życie gospodarcze niedomaga.
Statystyka stwierdza, że np.: w przemyśle wę

glowym udział robotnika w dochodzie wynosi 18 
procent, czyli z każdych stu złotych, otrzymanych 
ze sprzedaży węgla robotnicy otrzymują 18 zł., a 
resztę stanowią przeróżne amortyzacje, renty grun
towe, procenty od kapitału, podatki, świadczenia 
i wreszcie dochód.

Można przyjąć, że podatki i świadczenia nie 
pochłaniają więcej, jak 30 zł. Pozostaje tedy pełne 
50 zł., które pod różnym pretekstem (amortyzacja, 
renta gruntowa, procent, „ inwestycje" i czysty do
chód) wędrują do kieszeni kapitalisty (zwykle za 
granice).

Został dokonany podział dochodu: społeczeń
stwo (robotnicy, urzędnicy, państwo, ubezpiecze
nia) otrzymało 50 zł, i kapitalista 50 zł.

Do tej pory jest wszystko w porządku.
Ale teraz zjawia się problem zbytu: społeczeń

stwo, które przy p -dziale otrzymało 50 zł., nie m o
że, rzecz jasna, kupić towaru za 100 zł. Producen-

paczy.
Co tu dużo gadać. Kolega ma do nas nie

słuszny „żal o dwie postacie wspomniane w arty
kule", ja zaś nie mogę zrozumieć, jak ktoś, kto pi
sze o ludzkiej i społecznej uczciwości, jak ktoś, 
kto odważa się teoretyzować na motywach stosun
ków społecznych, jak ktoś, kto napewno słyszał o 
„nędzy zagłębi owskiej", „bieda—szybach" i „lepian
kach bezrobotnych", — może pisać, że to, co „bez 
przerwy mówią o topieniu kawy, paleniu zboża 
i wylewaniu mleka do rzeki stało się już jak znisz
czony guzik... niezdatny do użytku" mimo, i e  ka
wę, zboże i mleko niszczy się w dalszym ciągu, a 
chłodu polskiemu nie starcza pieniędzy na sól, nie 
mówiąc już o cukrze, który również w dalszym 
ciągu jedzą angielskie świnie...

W swoim artykule dyskusyjnym zarzucił nam 
kolega fałszowanie Skwarczyńskiego. Cóż robić — 
muszę się bronić, albo niech mnie broni — Skwar- 
czyński.

Otwieram „Wskazania" :
„Jeśli zdobędzie się ona (inteligencja zawodo

wa) na odpowiednio silną samowiedzę i tężyznę 
moralną, przestanie być najemnikiem, a stanie się 
zbiorowiskiem ludzi zawodu i powołania — i otwo
rzy perspektywę walki o nowy ustrój społeczny 
w którym wszelki pracownik — i ten, którego na
zywamy robotnikiem i ten, którego zaliczamy do 
inteligencji — nie będzie niewolnikiem nędznego, 
czy zbytkownego spożycia, lecz twórcą doskonalą
cym swój warsztat, kochającym swój wytwór i czu
jącym swój organiczny i moralny z nim związek".

Co za wspaniałe zdanie, — toć to program, 
wizja „Jutra".



Kolego! Czy wy przypuszczacie, że Skwar- 
czyński kreślił te potężne kontury myśli i ideału 
na tle dzisiejszego stanu ekonomicznego społe
czeństwa?

Ja zbyt wysoko cenię Skwarczyńskiego, zbyt 
głęboko zajrzały mi w duszę palące oczy portretu 
z pierwszych kart „Wskazań", bym mógł przypusz
czać, że ten człowiek żąda apoteozy pracy, tej pra
cy na której ciąży tyle głodnych łez, którą tak splu- 
gawili Insullowie, Stawiscy, Kreugerowie.

Bądźmy szczerzy, Kolego, Mam wrażenie, że 
rozumiemy Skwarczyńskiego j, że należymy do lu
dzi, którzy chcą, żeby wszyscy mieli .. czyste ręce. 
Przyzna jednak Kolega, że niema sensu mówić o 
ideałach i tężyźnie moralnej bezrobotnemu z wy
wiadu kol. Budzyńskiego (M. 1. 18-19).

Trudno i darmo, ludzie są ludźmi i muszą 
przedewszystkiem jeść.

Mój „kolor dnia jutrzejszego" — to kolor ju
tra sytych ludzi, wszystkich — rozumie kolega — 
wszystkich, to kolor dnia, w którym znajdzie się 
czas i miejsce na realizowanie potężnej koncepcji 
Skwarczyńskiego, — na budowanie Waszego jutra, 
— Kolego.

Nie należy zapominać o prawie następstwa.
W sytych ludzi trudno wtłaczać ideały —
— w głodnych wogóle nie można.
Chciejcie nas tylko, Kolego dobrze zrozumieć. 

(1 traktujcie bardziej ceremonjalnie).
F. WIECZOREK.

Każde zjawisko napozór jednorodne dzieli się 
i różnicuje. Zdawałoby się, że np. liryka należy do 
dziedziny jednorodnych zjawisk, a jednakże istnieje 
i tutaj dalszy podział i zróżnicowanie. Oczywiście 
nie chodzi tu o jakiś stylistyczny podział liryk lub 
o jej wartościowanie pod kątem nowych prądów w 
dziejach poezji, chodzi tu o podział słuszny zarów
no w sferze własnych uczuć, twórczych procesów 
artysty, jak i odtwórczych — odbiorcy. Podział taki 
musi uwzględnić stanowisko poety równocześnie ze 
stanowiskiem czytelnika.

Jakie są wogóle rodzaje poezji lirycznej.
W zasadzie tylko dwa: liryka emocjonalna i 

imaginacyjna, jako dwa extremy liryki ^czystej bez 
obcych elementów. W rzeczywistości takich odmian 
istnieje więcej, bo są to formy przechodnie, mie
szane, a nie czyste, które tworzą mniej lub więcej 
udaną całość.

Jak się przedstawia klasyfikacja czystej liryki, 
któraby ustaliła najbardziej typowe postacie poezji 
lirycznej, do których wszystkie inne dałyby się 
sprowadzić, którym mogłyby się podporządkować?

LIRYKA EMOCJONALNA.
Istotą liryki emocjonalnej jest wywołanie sta

nów i nastrojów podobnych do tych, które poeta 
przeżywał sam w chwili tworzenia lub jakieby 
chciał, aby czytelnik przeżywał.

Istotą więc liryki emocjonalnej jest bezpośred
nie wywołanie nastroju i stanu uczuciowego, w 
jakim znajduje się poeta.

G liryka emocjonalnego słowo występuje nie 
jako obraz, lecz jako znaczenie, które wywołuje 
przez się stany uczuciowe pośrediio,  a nie bezpo
średnio. My ich nie widzimy, lecz domyślamy się, 
że powinny być, tworzymy je sobie sami. Poeta 
pozostawia jakgdyby swobodę naszemu widzeniu, 
urabia tylko odpowiedni nastrój lub nasuwa refleksje.

Przykładem takiej liryki emocjonalnej byłby 
wiersz Tuwima p.t. „Mort Homme“

— Słuchaj! Czy nie słyszysz?
Krzyczę wszak, krzyczę do ciebie!
Dlaczego śmiejesz się głupio?
Dlaczego nie odpowiadasz?
Och, huk  — huk  — huk  — huk...
Słuchaj, zem dlała ręka,
Trzasnęło .. tu  .. koło mnie...
Och, głupi — dlaczego padasz?!
Nie trzym aj! Jezu! Puść!
J a  nie chcę! Nie chcę! Nie mogę!
Nie czepiaj się moich nóg!
W gardle mi. zaschło! Nie mogę!
Czego wskazujesz na nogę?
Nic nie wiem... a! ręką o gwóźdź!!
Dlaczego tak  trzeszczy w głowie?
Dlaczego ty  na m nie wisisz?!
Ty podły, podły, puść!
Po pysku będę walił!
A!! Patrz! Ten się spalił!

(Huk — huk  — huk  —!)
Słuchaj! Ja k  krzyczę! Krzyczę!
Czy — ty  — nie — sły — szysz?! —

Poeta emocjonalny przemawia zawsze bezpo
średnio, wywołuje w nas zamierzone przez siebie 
uczucia, jest rozlewny, refleksyjny czasem satyrycz
ny, bojowy, rewolucyjny i t. d. Dlatego jest on 
dostępny naszym odczuciom i łatwy.

Jednym z extremów liryki emocjonalnej jest 
liryka muzyczna, w której słowo występuje jako 
dźwięk, pozbawiony wyraźnego znaczenia np.:

„W białodrzew iu jaśnie dźni słoneczno" 
lub

„A przez liście kraśn i pęk słowiszcze"
(Tuwim — Siopiewnie)

Zachodzi teraz pytanie, czy to jest też poezja?
Wydawałoby się, że nie, gdyż słowo tu jest 

prawie dźwiękiem bez treści znaczeniowej. Wobec 
tego jednak, że ze wszystkich gatunków poezji li
ryka jest najbardziej podobną do muzyki i nadaje 
się do towarzyszenia muzyce, nic dziwnego, że nie
raz może się stać sama liryka muzyczna, gdzie 
każde słowo ma swój ton i jest dźwięczne. Stąd 
wniosek, że liryka muzyczna jest też poezją. Wszel
ka liryka emocjonalna wynika z własnych wewnętrz
nych stanów poety, lub pochodzi z zewnątrz np.:

Coś niecoś 
o l iryce.



jakieś zjawisko z poza wnętrza samego poety po
budziło go do napisania wiersza, do tworzenia pier
wej nim sie stało jego własnością, jego światem. 
Poeta liryczny żyje w sobie samym, przedmiotem 
twórczości jego są własne odczucia i myśli. Tuwim 
może być przykładem liryka emocjonalnego, który 
wyczerpuje całkowicie emocjonalizm w poezji: od 
satyryczno-rewolucyjnego do refleksyjno-nastrojowe- 
go. (Pogrzeb Narutowicza. Słowa we krwi, Chrystus 
na moście)

Drugim działem poezji lirycznej byłaby 
LIRYKA 1MAG1NACYJNA.

Liryk imaginacyjny nie komunikuje nam swych 
uczuć bezpośrednio jak to czyni emocjonalista, lecz 
snuje przed oczyma naszemi sze eg obrazów, me
tafor, rozsypuje przed wyobraźnią czytelnika słowa 
ułożone w barwną mozaikę, — działa na naszą wy
obraźnię. Słowo występuje tu jako obraz, słowa 
rzeźbią, malują.

Poeta czystego imaginizmu działa na wyo
braźnię przez wyobraźnie. Ładnym przykładem 
liryki imaginscyjnej byłby wiersz St. Korab-Brzo
zowskiego p. t.: „O przyjdź jesienią":

O przyjdź jesienią —
Wdziej szatę lekką, białą, zwiewną,

Pajęczę,
Rzuć na hebanow e twoje włosy

P erły  rosy,
Lśniące zim nych barw

Tęczę.
O przyjdź jesien ią  —
Owiana skargą tęskną, rzew ną 

Źórawi,
W dal płynących szarą niebios tonią,

Schnącą wonią
Kwiatów, k tóre mróz

Krwawi.
O przyjdź jesienią —
W chwilę zm ierzchu senną, n iepew ną —

I dłonie
Twe przejrzyste, miękkie, w oniejące 

Na cierpiące
Połóż mi skronie —

O śmierci...
Lub Micińskiego „W mroku gwiazd'*

„Kwiat purpurow y m arznie w lodowni 
wT up iornych  snach 
dusza się b łąka z zarzewiem głowni 
by odgnać s trac h 1*

Obrazowość tego dwuwiersza jest doprawdy 
niezwykła. Juz samo powiedzenie „kwiat marznie" 
wywołuje obraz ściętego lodem kwiatu. Zaś następ
ne wyrazy „purpurowej", „w lodowni", „w upior
nych snach" wrażenie to potęgują do tego stopnia 
że odczuwamy wprost fizyczn y chłód.

Jeszcze innym przykładem liryki imaginacyj- 
nej byłby wiersz Czechowicza „Ballada z tamtej 
strony" — oto fragment:

„cienie się w cieniach pławią 
form y poddają się rytm om  
św iatłością krw aw opaw ią 
parne parow y kw itną 
z m orza kobiety  złotorogie 
w ychodzą szukając pieszczot, 
w jałow cach czerw ony ogień 
krzaki w ogniu proroczym  szeleszczą 
do jakich  rozwiać się granic 
by nie pachniały  bagnem ".

W wierszu tym zawarty jest splot potężnych 
pragnień, niesamowity stan pełen pożądań bliżej 
nieokreślonych. Jest to jakiś wizyjny obraz.

Poezja imaginizmu jest właściwie poezją me
tafory. Metafora jest definicją artysty, w której 
wyobrażenia zastępują pojęcia. Od bogactwa me
tafory zależy wartość liryki imaginacyjnej. Tak po
krótce przedstawiałyby się dwa rodzaje liryki czys
tej. A co będzie jeśli połączymy emocjonalizm z 
imaginizmem? Otóż powstanie t. zw. liryka mie
szana, w której będą przemawiać do nas obrazy 
i refleksje, będą poruszane nasze uczucia i wyo
braźnia. Jeśli czysty liryzm zalewają elementy in- 
norodne np. dramatu lub epiki, wówczas powstaje 
liryka dramatyczna lub epiczna, lecz ten rodzaj 
poezji nie jest czystą liryką. Dlatego też, jeśli ktoś 
przystępuje do oceny krytycznej liryki, musi sobie 
zdać sprawę do jakiego rodzaju należy wartościo
wany poeta, musi umieć dany utwór rozłożyć na 
zasadnicze elementy, no i powinien wiedzieć, że 
od imaginistów należy się spodziewać wizyjności 
obrazów, od emocjonalistów wybuchowości i reflek- 
syjności uczuć.

Zb. BUDZYŃSKI

WYZWOLENIE.
(WSPOMNIENIA z MISTERJÓW KRAK, SZK. S. P. w 1935 r.)

Dziwaczne obrządki dzieją się na wybrzeżu 
Wisły, w Szkole Sztuk Pięknych. Masonerja jakaś 
sroga, o zgrozo, czy też średniowiecze ponure?

Bo wyobraźcie sobie państ.wo wielką, ciemną 
salę wypełnioną milczącym tłumem płci obojga, ale 
tłumem wykwintnym o zacnych zasłużonych nazwis
kach.

Na salę wchodzą młodzi ludzie w roboczych 
strojach — symbolicznych 'zielonych fartuchach. To 
czeladnicy i czeladniczki malarskie.

Gong i... cisza.
Zjawia się imponujący, ale i komiczny woźny 

wali wielkim kijem o podłogę, wołając:
— Czeladnicy na miejsca!
Czeladź staje poważnie po obu stronach wznie

sienia.

Woźny znów stuknąwszy drągiem, rozkazuje:
— Wszyscy wstać! Ciało idzie!
Trzykrotny gong i widzowie krzyczą z zachwytu.

Wchodzą identyczni, jak odbici w lustrze halabar- 
dnicy-bliźniacy, wyłupiastooczy i z wbitemi w kędzie
rzawe głowy siekierami z tektury; za niemi dwaj 
znów identyczni, malutcy, a poważnie w cylindrach 
i tuźurkach kroczący, ministrowie. Dalej wspaniały 
komandor z płomienistym mieczem i na końcu 
Mistrz — ideał słuchaczy S. S. P. witany huczne- 
mi oklaskami. Mistrz jest poetyczny, oczy ma 
skonstruowane z dwóch półkul celuloidowych, płaszcz 
wspaniały i pergaminowy w dłoni.

Mistrz pyta:
— Czy komandor Bractwa Św. Łukasza gotowy?
— Gotowy!



— Czy pierwszy i drugi minister Bractwa św. 
Łukasza gotowi?

— Gotowi!
— Czy halabardnicy gotowi?
— Gotowi!
— Otwieram misterjum! Funkcjonujcie!
Występuje komandor. Błysnął mieczem i roz

kazuje sprowadzić ofiary.
Rzędem wchodzą skazańcy, z zawiązanemi 

oczyma, w łańcuchach na rękach i nogach, udrapo- 
wani w białe płaszcze.

Jest ich 12 tu.
— Bracia ministrowie! — mówi komandor — 

Sprawdźcie, zali nie kłamią, a gdyby zacne nasze 
Bractwo padło ofiarą oszustwa, dla przykładu i 
przestrogi rozerwać niecnego kłamcę na sztuki.

1 ministrowie biorą się do badania; — obwą
chują nieszczęsnych delikwentów, otwierają im pasz
cze, zaglądają do wnętrza... Wreszcie minister 
pierwszy konstatuje:

— Po dokładnem zbadaniu kształtów zewnę
trznych ofiar, oraz ich głosu, ruchów i zapachu, 
stanowczo stwierdzam, źe są istotnie tymi za któ
rych się podają.

Komandor ropoczyna pytać:
•— Czego pragniecie ślepe ofiary?
— Wyzwolenia! — jęczą płaczliwie.
— Sprawdźcie, zali tak jest!
1 znowu niespeszeni kłopotliwym rozkazem mi

nistrowie konstatują, że jedynem pragnieniem o- 
fiar jest wyzwolenie.

Teraz już mogą nieszczęśni dostąpić zaszczytu 
przejścia przez próbę wody, ognia i miecza. Czela
dnicy wyśpiewują smętnie piosenkę pożegnalną o 
drodze tułaczej — a potem następuje parę zasad
niczych pytań komandora:

— Czy wiecie co was na tej drodze czeka?
I jurna odpowiedź:
— Dziury w spodniach z bliska, głowa zdaleka!
— Czy nie cofniecie się przed trudem i pracą?
— Nigdy, jeżeli nam dobrze zapłacą,
— A juści!
Próba wody, to wylanie każdemu delikwentowi 

paru kropel „monopolówki" za kołnierz.
Próba ognia to strzał z dziecinnego pistoletu, 

po którym poważni ministrowie zbadawszy konsta
tują:

— Każdy stał jak należy
— 1 niema śladu na odzieży.
Ostatn;a próba polega na odcięciu symbolicz

nych guzików — to próba miecza. — Wreszcie bo
haterskie ofiary przetrwawszy groźne próby, a wy- 
wyzwolone już z opasek na oczach przystępują do 
egzaminu właściwego.

Egzaminuje groźny mistrz:
— Jakie bywają grunta?
1 chóralna odpowiedź:
— Klejowe, olejne i beznadziejne!
— Jakie bywają bleitramy?
— Domowe, fabryczne i tragiczne.
— Wyzwolić im rękę prawą!
Halabardnicy zdejmują dźwięczące łańcuchy

i egzamin trwa dalej:
— Jakie bywają portrety?
— Podobne do modelu, albo do niczego nie

podobne.
— Czego trzeba do stworzenia arcydzieła?
— Trochę odwagi i dużo blagi.

— Wyzwolić im rękę lewą! (szczęk łańcuchów.)
— Czego malarz ma zawsze za mało?
— Artykułów spożywczych.
— Czego malarz ma zawsze za dużo?
— Artykułów krytycznych!
— Wyzwolić im brzucho! (szczęk łańcuchów.)
— Czego malarz zawsze szuka?
— Koloru i waloru.
— Czego malarz zawsze unika?
— Do wojska poboru.
— Wyzwolić im obie nogi!
Egzamin skończony i teraz mistrz wzywa cze

ladników do umocnienia w delikwentach zasady 
waloru.

Odbywa się znanym powszechnie sposobem, 
Czeladnicy wciągają poprostu między siebie bronią
ce się ofiary i — biją dzielnie z hałasem i wielką 
szarpaniną, wołając:

— Walmy wszyscy, jak kto może,
Niech pamięta o walorze!
Następnie mistrz symbolicznie wpaja zasadę 

koloru, smarując wyzwolonym ićh rozjaśnione ob
licza trzema farbami: — żółtą, czerwoną i niebies
ką, wymierza każdemu i każdej policzek mający 
być ostatatnim, zarówno w życiu teraźniej^zem, jak 
przyszłem, podaniem ręki włącza w czcigodne gro
no majstrów Bractwa św. Łukasza, wręcza dyplom 
i kończy potrójnym całusem, mówiąc:

— Oto po trzykroć błogosławię was! Idźcie, 
posiedźcie i wytrwajcie! —

Brawa i szalony pisk, całkiem niepoważny wi
ta pocałunki profesorskie z umalowanymi w trzy 
kolory majsterkami, a chór czeladniczy wyśpiewuje 
radośnie:

Hej, hej, hej!
Weselmy się, radujmy się,
Nasz braciszek wyzwolił się,
Hej, hej, hej!
Wyzwolony, wyzwolony 
Choć go bolą wszystkie strony.
Hej, hej, hej!

Jeszcze odczytanie dyplomu,'wypisanego wspa
niale po łacinie na najprawdziwszym pergaminie, 
złożenie wzruszającej przysięgi na wieczność idei 
pracy malarskiej i mowa pożegnalna czeladników.—

Mistrz zamyka misterjum, a komandor zarzą
dza triumfalny przemarsz z „Sali tortur" do „Sali po- 
cieszenia“.

Autentyczny jazzband wygrywa najnowsze tan
ga, a wspaniały orszak i goście przechodzą między 
dzy dwoma rzędami czeladników trzymających pło
nące świeczniki do ogromnego stołu. Zastawa 
wspaniała — woda, wódka i wódka barwiona, sto
sy apetycznych kanapek i kwiaty — ogromne dzi
waczne, zrobione z kolorowych bibułek.

Ale jest miło i radośnie.
Wyzwoleni siedzą na honorowych miejscach; 

wszyscy do nich piją, wszyscy ich obcałowują i ści
skają, aż mają coraz bardziej uśmiechnięte miny.

Tłumy chętnych nie mieszczą się już przy sto
le; powolutku więc jadło i picie wycofuje'się na pe- 
ryferje korytarzowe i tam dopiero cieszą się miłe 
chłopaki z okazji.

Gorąco! Głośno! Radośnie!
Takie to dziwy dzieją się corocznie w malar

skiej gromadzie nad Wisłą.
M. BISKUPÓWNA.

Gira. W, Replińskiej.



L i s t  o t w a r t y :

„O M U Z E U M
Z a g ł ę b i a  Dąbr.w.

Sosnowiec, w lu tym .

Drogi Kolego Redaktorze!
Społeczeństwo Zagłębia „przechodzi" obecnie 

okres wzmożonego zainteresowania wszelkiemi po
czynaniami kulturalnemi na naszym terenie. Dowo
dzą tego wymownie zarówno szpalty prasy miejs
cowej, działalność substudja rozgł. radjowej, jak 
i imprezy niektórych zespołów o charakterze pla
cówek kulturalnych. Zainteresowanie to zewszech- 
miar godne uznania i poparcia spoczywa na — ży
wimy to przekonanie — głębszych przesłankach zro
zumienia istoty i roli Zagłębia, jako odrębnego pod 
wieloma względami regjonu Polski. Ta swoista od
rębność Zagł. Dąbr. biorąca początek w specyficz
nych warunkach terenowych i gospodarczych wycis
nęła swe piętno na przejawach życia człowieka tu
tejszego Na jego mowie, pieśni, obyczaju, stroju 
czy kształtującej się dopiero tradycji. Tradycja owa 
zamłoda jest jednak, by zachować potomnym to. 
co najciekawsze, najpiękniejsze, najcharakterystycz- 
niejsze w życiu ludzi Zagłębia Węglowego. Za lat 
kilka, kilkadziesiąt nie ujrzymy już pięknego a do
stojnego stroju górniczego, nie spotkamy specyficz
nych narzędzi górników, nie usłyszymy gwary tutej
szej — przyczynków tak wielce cennych dla etno- 
grafji i historji. Zginie to wszystko bezpowrotnie. 
Zginie o ile na to zezwolimy.

Dlatego-też wykorzystując ową „passę kultu
ralną" społeczeństwa— inicjujemy na łamach „Mło
dzi Idą“ — akcję o zorganizowanie Muzeum Za
głębia, którego-by zadaniem było danie schronienia 
wszelkim przejawom przeszłości Zagłębia, jego roli 
i charakteru. Pozwoliłoby to na poznanie w r e t r o 
spektywnym rzucie, zarówno miłym zawsze gościom 
z innych dzielnic, jak Zagłębiakom samym (...uderz 
my się w piersi) tego, czego w myśl zasady „cu
dze chwalicie ... napewno nie znają.

A teraz słówko o stronie technicznej tego 
przedsięwzięcia, tak ważnego dla kultury naszego 
regjonu. Wiem, że b. wiele osób od kilkudziesię
ciu lat gromadzi skrzętnie niezmiernie ciekawe 
materjały dotyczące Zagłębia w postaci: gazet, o- 
dezw, fotografji, dokumentów, strojów, modeli, ska
mielin, wytworów przemysłu chałupniczego i zdo
bniczego — bez określonego celu z myślą „że mo
że się to kiedyś przyda". Materjały te będące w 
prywatnem ręku albo niszczeją, albo leżą bezuży
tecznie, wreszcie są wywożone, co gorsza nawet 
zagranicę. Wiem, również, że jest wiele osób wzgl. 
instytucji, w których posiadaniu znajduje się wiele 
cennego materjału choćby z czasów okupacji, kiedy 
to przy likwidacji np. Milicji Obywatelskiej roze
brano jej akta „na pamiątkę". Pozatem, kto pra
cuje nad jakiemkolwiek zagadnieniem zagłębiow- 
skiem z dziedziny ekonomiki, etnografji, historji 
i tp. nie znajdując gotowych danych, musi czynić 
poszukiwania na własną rękę; materjał przezeń zdo
byty staje się rzecz prosta jego własnością z rów
noczesną stratą dla późniejszych badaczy — i Za
głębia, —

Dlatego też należy stworzyć komitet — do 
któregoby weszli reprezentanci wszystkich sfer spo
łeczeństwa i instytucji kulturalnych, którego pierw- 
szem zadaniem byłoby wydanie odezwy do społe
czeństwa z prośbą o składanie wszelkiego rodzaju 
materjałów dotyczących pośrednio i bezpośrednio 
Zagłębia. Zagłębiacy chętnie wykazują ofiarność na 
cele naukowo-kulturalne o ile mają przekonanie, że 
ich ofiara służyć będzie celom właściwym t.j. ogól
nemu pożytkowi.

Odpowiedniego pomieszczenia dostarczy nie
wątpliwie miasto (jedna sala zrazu) w reprezen
tacyjnym Ratuszu — zresztą szczegóły należałoby 
omówić w dyskusji, której wywołanie jest celem ni
niejszego listu. Nie wątpię, że społeczność ucznio
wska zabierze walnie głos w tej żywotnej kwestji 
przez kompetentnych członków i sympatyków naj
przeróżniejszych kół geograficznych, historycznych, 
przyrodniczych i td. Szczególnie pożądanem było
by wzięcie udziału w dyskusji przez najbardziej mo
że kompetentnych uczniów Państw. Szk. Góm.-Hutn., 
której zbiory, ich klasyfikacja i zorganizowanie na
leży do najlepszych w kraju.

Kolegę Redaktora „Młodzi Idą" pisma będą
cego niejako heroldem akcji o organizowanie Mu
zeum, prosząc o łaskawe zamieszczenie listu poz
drawiam koleżeńskim uściskiem dłoni.

W. LEMPERT.
OD REDAKCJI:

Zamieszczając powyższy list ze względu na 
wagę poruszanego problem u, musimy uzupełnić w y
wód au to ra  oświadczeniem, że istn ieje wprawdzie 
Towarzystwo Zagłębiowskie, k tóre jednak  poza kon
serw acją nielicznych zabytków  na te ren ie  naszym, 
nie w ykazało od la t żyw otniejszej działalności. Czu
jem y się tedy  dum ni, jako inicjatorow ie akcji o rga
nizow ania Muzeum, że w yszła ona od pokolenia 
najmłodszego, które zadokum entow ało tem  wymow
nie, że życie miejcowości w której żyje — jest mu 
zgoła nie obce.

D rzew oryt barw ny. W acław Pilecki.



Z o  ff j a R u d y a r d  
N a łk o w sk a . K i p l i n g .

Tegoroczna państwowa nagroda literacka zo
stała przyznana świetnej naszej pisarce p. Zofji 
Małkowskiej. Charakterystycznem jest, że już drugi 
rok z rzędu lauretką tej nagrody jest kobieta. Czyż
by to miało świadczyć o niskim poziomie naszych 
literatów płci brzydkiej?

* *

Zofja Małkowska naczelna dziś przedstawiciel
ka powieści kobiecej, wprowadziła do literatury 
polskiej nieznaną przedtem śmiałość i szczerość a- 
nalizowania duszy kobiecej, zajmując pod tym 
względem stanowisko odrębne i własne, jedno z 
najwybitniejszych wśród współczesnej powieści euro
pejskiej. Od pierwszych swych utworów, zwróciła 
uwagę dojrzałością myśli i życiowym pesymizmem. 
Powieści jej przedwojenne, mimo ogromnego bogac
twa typów obyczajowych, wyrastających na tle róż
nych środowisk i warunków, uważać można za ob
raz dziejów jednej kobiety. Obok wielkiego artyzmu 
w utworach Małkowskiej znajdujemy wiele pierwiast
ka estetycznego, który szczególnie się przejawia 
w „Kobietach” (1906) i „Wężach i różach'* (1914).

W twórczości Nałkowskiej głębia myśli i bys
trość spostrzeżeń łączy się z rzadką świetnością 
stylu pisarskiego, który jednak stopniowo ulega 
przemianom, aby w utworach późniejszych, mniej 
więcej od „Dom nad łąkami" (1925) osiągnąć szla
chetność klasycznej prostoty. Cała zresztę jej twór
czość jest walką z rzeczywistością. Coraz silniej po
tęguje się w niej humanitaryzm, filozofja nad 
nowemi przemianami życia, skłonność do przewar- 
tościowywania poglądów na rzeczywistość polską i 
europejską („Choucas" i „Niedobra miłość"). Od 
przedwojennego pesymizmu, przechodzi Małkowska 
do afirmacji życia, które jak się wyraziła matka 
„Hrabiego Emila" (1920) „jest proste, gdy je lepiej 
poznać i ostatecznie dobre" Potwierdzeniem praw 
młodości, mającej przed sobą „całe życie szczęścia" 
jest „Dom kobiet" (1930), w którym z dużem po
wodzeniem wchodząc na pole dramatu,  podjęła 
świetnie wykonane zadanie przedstawienia na sce
nie izolowanego świata kobiet, wciąż jednak tkwią
cych myślą we wspomnieniach przeżyć z mężczyz
ną. Następnym jej dramatem jest „Dzień jego pow
rotu" (1931) oraz dwie powieści „Ściany świata" 
(1931) i „Granica" (1935). Ta ostatnia w dużej mie
rze przyczyniła się do zdobycia przez Nałkowską 
nagrody. W jednym z pism czytamy taką recenzję 
tej książki: „Naczelną ideą każdego pisarza rozu
miejącego swe posłannictwo powinno być: nie kła
mać! Podpatrzeć i podsłuchać trzeba rzeczywistość 
i tę prawdę rzeczywistą z niezakłamaną prawdą 
artystyczną podać czytelnikom. A dokonała tego 
Nałkowska w swej „Granicy". Do tej recenzji nie 
trzeba chyba nic dodawać. Dowodzi ona chyba nie
zbicie rasowości naszej laureatki.

Zofja Nałkowska jest członkiem P. A. L.-u, 
członkiem zarządu Penclubu Polskiego i wraz z Bo- 
yem-Żeleńskim, członkiem Francuskiej Akademji Li
teratury.

STEFAN ZALC 
Gimn. Staszica.

Przywołaj ducha swojego z dziczy, 
bo zginie w wirze dróg — 
niech spadkobierca twój nie dziedziczy 
żadnych przeszłości trwóg.

(R. Kipling „Śpiew m istrza").

Urodził się w Bombaju 13 grudnia 1865 roku, 
a szum błękitnych wód oceanu, szelest drzew in
dyjskich, bajeczny przepych świątyń, olbrzymie po
łacie kraju, zamieszkałego przez egzotycznych Hin
dusów — stanowiły atmosferę, wśród której wzra
stał późniejszy autor „Kima",

Wzrastał w okresie, gdy supremacja Anglików 
w Indjach była wprost rażąca. — To też serce jego 
rozpierała duma, że właśnie należy do rasy anglo
saskiej. To uczucie durry spotykamy też w całej 
jego, przeszło czterdziestoletniej, bujnej twórczości
— i podczas gdy zmieniały się ustroje, gdy nad 
światem przeszła zawierucha wojenna — Kipling 
pozostał zawsze tym samym człowiekiem, wierzą
cym w niezmąconą wielkość, potęgę i znaczenie 
Anglji, w jej prymat wśród narodów całego świata.

Tajemnicze łndje wycisnęły swe piętno na twór
czości znakomitego pisarza, czego wyrazem są dwie 
„Księgi dżungli", bezwątpienia najwybitniejsze jego 
dzieła, za które też został odznaczony w 1907 roku 
nagrodą literacką Nobla. „Księgi dżungli" — są 
niejako przecudną baśnią, okazującą nam w całej 
pełni urok przyrody podzwrotnikowej, — są prze
pięknym hołdem ze stron/ człowieka dla zwierząt.

Gdyby Kipling napisał tylko te dwie opowieś
ci, to i tak stałby się jednym z najwspanialszych 
literatów doby przedwojennej. Ale z pod jego 
pióra wyszły jeszcze cykle ślicznych nowel 
(„Puk", „Elfy i chochliki”); szereg książek, te
matem swym obejmujących całe życie ludzkie we 
wszystkich jego przejawach; był on również zna
komitym poetą, twórcą współczesnej pieśni żołnier
skiej. Dlatego też z chwilą jego śmierci żałobą 
się okryły serca wszystkich miłośników pięknej 
literatury.

U małych dzieci budził poczucie humoru i wra
żliwości na piękno, skierowywał ich umysły w kie
runku szlachetności i dobra; a głosząc zasadę, że 
równomiernie z tężyzną fizyczną winna rozwijać 
się tężyzna duchowa i siła woli — kształtował du
sze starszych i urabiał je.

Utworami swojemi potrafił wzniecić w sercach 
młodzieży wielkie umiłowanie przyrody, nauczył ją 
rozumieć i cenić zwierzęta.

To też dzieła Kiplinga, oprócz wartości ar tys
tycznej, posiadają w wysokim stopniu rozwinięty 
pierwiastek etyczno-pedagogiczny. Głębokie zrozu
mienie praw, rządzących każdem zbiorowiskiem; 
subtelne a wyraźne zaznaczenie granicy między 
złem — a dobrem, bujna fantazja i prawdziwa szla
chetność — oto charakterystyczne cechy twórczości. 
Kiplinga.

Umarł wielki pisarz, który kochał młodzież
— i którego ona kochała. .

A. TELATYCKI 
Gimn. S taszica.



WITOLD MAJCHROWSK1.

E t e r  k o s m ic z n y  
c z y  k o m ic z n y ? ...

Zaczęło się od bajki.— Był nagi król, który 
nie wiedział o tern, że chodzi nago i jakoś nikt z 
jego otoczenia również tego nie zauważył. Dopiero 
jakiś młody, mały — i napewno obdartus, zwrócił 
mu uwagę...

Znają państwo tę bajkę?..
Bajeczka była bardzo ładna, tylko początkowo 

nie mogłem zrozumieć o co idzie. Lecz gdy mi 
p. red. K. Ćwierk dodał, że nie można robić „z ta
ta — warjata", że to jest tylko 45 min., że do tego 
raz w tygodniu, i że jeszcze do tego Izba Przemysł.- 
Handl., zrozumiałem cały komizm sytuacji. Owszem 
należy się cieszyć, że i nasze Zagłębie jest chociaż 
przez krótką chwilę reprezentowane w polskich 
audycjach radjowych — ale poco robić zaraz z t a 
ta — warjata?

Przyjrzyjmy sięr temu zbliska.
Pan redaktor Ćwierk, który jest kierownikiem 

programowym naszego substudja, scharakteryzował 
mi wyczerpująco rolę i zadania „Zagłębiowskiej 
Godziny".

Otóż zadaniem zagłębiowskiego podstudja jest 
zapoznanie jaknajszerszego grona radjosłuchaczy 
z najistotniejszemi przejawami naszego życia spo
łecznego, gospodarczego i kulturalnego. Idzie rów
nież o podkreślenie naszego znaczenia w dziedzi
nie gospodarczej, bo tylko takiem, niestety, może
my się jak dotąd — poszczycić.

Dlatego też do odczytów, jakie zainicjowała 
Izba Przem.-Handl., treści gospodarczej, ogół za- 
głębiowski winien się odnieść jaknajprzychylniej. 
Ta część programu, według nas, nie powinna pod
legać dyskusji, choć źyczyćby sobie należało, by o* 
bok wiadomości czysto zapoznawczych i fachowych 
były również brane pod uwagę istotne problemy i 
przejawy naszego życia społecznego.

— Teraz część audycji druga — nastręczająca 
cały szereg uwag i niepokojąca tych wszystkich, 
którym dobra sława Zagłębia „leży na sercu".

Część ta poświęcona jest kulturze zagłębiow-
skiej.

— I tu jest najdrażliwszy punkt całego prog
ramu, co do którego wysunięto już cały szereg u- 
wag mniej lub więcej słusznych, A do czujnej uwa
gi zbudził opinję publiczną, ów rozkosznie zbytecz
ny1 „Nasz Bałtyk".

— Gdy mowa o naszej zagłębiowskiej kultu
rze, razem z wszystkimi, muszę się zasępić, gdyż 
nie mam tu, rzecz prosta, na myśli tej kultury, 
którą definicja określa, jako zdolność i sposób ko 
rzystania z wszelkich zsumowanych zdobyczy du
chowych, lecz kulturę, która według St. Brzozow
skiego („Legenda młodej Polski") jest systematem 
wymagań, przez których spełnienie nadajemy trwa
łość naszym właściwościom psychicznym, utrwalając 
je  po za sobą.

To też przy ocenianiu kulturalnej wartości — 
badamy nie intelektualną jej logiczność, lecz życio
wą wydajność. Tymczasem, jeśli chodzi o Zagłębie, 
możemy spostrzec, że jednostki t. zw. kulturalne

ograniczają się jedynie do przystosowania swoicb 
intelektualnych i emocjonalnych potrzeb do wyni
ków dziejowej pracy całych pokoleń.

— Jakież posiadamy tradycje?!
— Bo to, że ktoś tam sławny urodził się w 

Zagłębiu, że ktoś dobrze pisze i też urodził się w 
Zagłębiu, to chyba nie jest naszą zasługą; inni ich 
wychowali i pod naciskiem innych impulsów bez.- 
pośrednich doszli do takich czy innych rezultatów.

Szczęściem naszem jest to jedynie, że mamy 
chociaż (wątłe wprawdzie) podstawy do wytłoma- 
czenia się. Jesteśmy przecież środowiskiem stosun
kowo młodem, nasza ludność napływowa to ele
ment przeważnie wiejski, natomiast u innych na
pływowych warstw można zaobserwować w związku 
z określonym (najczęściej ściśle gospodarczym) ce
lem przyjazdu i pobytu, jednostronność zaintereso
wań. 1 wreszcie, dotkliwie dający się odczuć, brak 
poważnego perjodyka, któryby szkolił i wychowy
wał młode pokolenia.

Argument ostatni, pozornie błahy, jest bodaj
że najsilniejszą obroną, lecz jednocześnie najcięż- 
szem samooskarżeniem. Wnioskować bowiem pozwa
la, że tęsknoty do brania czynnego udziału w 
wnoszeniu do ogólnego dorobku kulturalnego po
zytywnych wartości, o ile wogóle istnieją, to praw
dopodobnie znajdują się w głębokim śnie „pod 
ciepłą, jegerowską koszulką".

Jak wielkie jest jednak znaczenie tego rodza
ju perjodyków, możemy przekonać się, obserwując 
ruch kulturalny innych miast, gdzie istnieją tego 
rodzaju czasopisma i gdzie młodzież zgrupowana 
wokół nich, próbuje swych sił twórczych, tworząc 
owe „szkółki literackie", — których tak bardzo boi 
się p. Ćwierk.

A przecież z tych szkółek wyszła najmłodsza 
nasza awangarda prozatorska i poetycka, z tej 
szkółki wyszedł B. Szulc, Uniłowski, W. Bąk, Pie
trzak i wielu innych — jeszcze nawet młodszych.

Z braku więc odpowiedniego pisma na tere
nie Zagłębia, właśnie na nasze podstudjo spada ten 
ciężki, ale zaszczytny obowiązek wychowania kadr 
przyszłego i niestety pierwszego pokolenia literac
kiego, które jeśli nie przewyższyć, to przynajmniej 
zrównać się powinno z nanowo odradzającym się 
Lwowem czy Wilnem.

Niechże nasza podstacja pierwsza podejmie 
tę pracę, niech spełni i ten, z wielu innych nałożo
nych na nią obowiązków, niech podnosi i zachęca 
rzetelnych twórców i rzetelne talenty, niech poma
ga rodzącej się kulturze literackiej, a jednocześnie, 
dla dobra ogółu, niech pogrąża i demaskuje— gra
fomanów.

To jest jej obowiązkiem, a i to drugie — za
daniem.

— Błędnem byłoby również traktowanie na
szej „rodzimej* twórczości na płaszczyźnie wyłącz
nie regjonalnej. Regjonalizm, według mnie, jako 
kierunek literacki, oddawna zatracił już swą istotną 
cechę, opartą na transpozycji wrażeń indywidual



nych z zachowaniem ogólnej architeKtury duchowej 
przerzucając się na płytkie a modne, częstokroć 
wyolbrzymione odtwarzanie wrażeń przedmiotowych.

Trzeba pamiętać, że kultura nielitościwie kruszy 
odrębności etniczne, aby przetapiać je na wartości 
i  cechy ogólno — narodowe.

Lecz i z tego „podwóreczka" moźnaby popi
sać się czemś dobrem, choć bez obowiązku rywa
lizowania z „Lwowską Falą".

Oczywiste, że w tym dziale należy się równe 
miejsce i muzyce. Co do tej sprawy uspokoił mię 
jednak p. red. Ćwierk, wyliczając cały szereg reci
tali, jakie się w najbliższej przyszłości odbędą. Za
straszyła mnie jednak ich ilość. Miejmy jednak na
dzieję, że stało się to wskutek chwilowego braku 
tych rzeczy, o których mówiłem już wyżej.

Część trzecia, również pomyślaną bardzo traf
nie. Aktualja pod redakcją p. red. Ćwierka zapo

wiadają się bardzo ciekawie i co najważniejsza — 
dowcipnie. Dowcip utrzymany na wysokim — lite
rackim poziomie, jest w warunkach naszych rzeczą 
bardzo rzadką, nie mniej jednak — pożądaną.

To też o tę część audycji, spoczywającą wy
łącznie w rękach p. red. Ćwierka — jesteśmy zu
pełnie spokojni.

— Wkońcu podkreślić jeszcze wypada dobrą 
wolę i szczerą chęć przysłużenia się naszemu Za
głębiu tych ludzi, których tak ostro, a najczęściej 
niesłusznie krytykuje się. Wiadomo przecież, że to 
wszystko jest dopiero w stadjum organizacji, że 
doświadczenie i rutyna zależne są, prócz specjal
nych uzdolnień, od długości praktyki, i że — jesz
cze raz to podkreślić należy — podstudjo nasze 
dysponuje tylko 45 min. w tygodniu.

R e p o r t a ż
se żeńskiego S. O. M.

Równym tupotem trzydziestu par nóg odez
wały się granitowe kostki ulicy i zachłyśn ęte dziew
częcym śpiewem dudniły miarowym rytmem w po
świacie elektrycznych księżyców, bryzgających pro
mieniami w szarą kolumnę płaszczy.

— Harcerki? Nie.
Za Dąbrową Górniczą, między Gołonogiem 

a Strzemieszycami zionie pustką sterczącą na hory
zoncie nieczynny dziś szyb „Albert", należący do 
kopalni „Flora". Obok szosy wybudowana kolonja. 
okolona płotem drucianej siatki, rozpiętej na beto
nowych słupkach, dźwiga na barkach bramy, spo
wity girlandą świerczyny szyld:

S. O. M.
Żeńskie Osiedle Junackie 

Nr. IX
w Dąbrowie Górniczej.

Stanęliśmy...
Skuszony propozycją Edgi, wyrażającego chęć 

zwiedzenia Osiedla —
Zadzwoniłem.
Wpuszczeni do wnętrza, zameldowaliśmy się 

za pośrednictwem drużynowej u „wszechwładnej 
władzy" gościnnej Komendantki p. Próchnickiej, któ
ra nie szczędząc czasu oprowadzała ciekawskich 
po swem junackiem gospodarstwie.

A gospodarstwo to nielada!
Kto był w Os edlu w maju u. r., w początkach 

pracy junackiej, ten może ocenić ogrom wysiłku 
włożonego w odrestaurowanie budynków i upięk
szenie terenu Osiedla.

„Albert" — dawniej kolonja bezrobotnych na 
nieużytkach, opustoszałe i odrapane domy — miej
sce schadzek szumowin — dziś piękne Osiedle J u 
nackie — kuźnia charakterów — gdzie 70 dziew
cząt w rytmicznym warkocie maszyn przykłada swą 
rękę do budowy Nowej Polski.

Dziewczęta, jak się dowiaduję, są elementem 
miejskim — zagłębiowskim.

Podzielone są na grupy: jedne szyją bieliznę, 
inne robią swetry. Jeden sweater wykonany ręcz
nie w ciągu 6 godzin przy wynagrodzeniu 30 gr. 
dziennie poza ekwiwalentem w naturze (w okresie 
letnim 50 gr.) najlepiej może ilustrować chęć i za
pał junaczek do pracy, przy zrozumieniu nowych 
jej form zbiorowego koleżeńskiego współżycia.

Poza pracą fachową, junaczki bardzo chętnie 
i z zainteresowaniem zajmują się ogrodnictwem, u 
prawą warzyw i pielęgnoweniem kwietnych rabatek, 
hodowlą trzody chlewnej i t. p. Wszędzie widać 
czystość i miły nastrój.

I po latach kilku z tej małej junackiej armji 
pracy, zrzeszonej w osiedlach, wyrośnie wielka i po
tężna armja dla nowej wielkiej i uspołecznionej 
Polski.

EDWARD TRZĘSIMIECH.

Dnia 26. Xll-35 r. doszła nas wstrząsająca wia
domość o śmierci naszego kolegi

Tadeusza Wincentego Święcickiego.
Społeczeństwo uczniowskie straciło w Nim u- 

czynnego i cichego kolegę, który swą bezintereso
wnością zaskarbił sobie dobrą pamięć wśród kole
gów i profesorów.

KI. VIII gim. St. Staszica.

Ś. p. J a ś  G r a j n e r t  zmarł w 15 roku życia, 
w wieku, gdy przed młodzieńcem otwiera się dopiero 
cały świat celów rojeń i planów. Takie właśnie 
młode życie niespodziewanie przecięła nielitościwa 
śmierć, zabierając nam kolegę, syna rodzicom, spo
łeczeństwu obywatela. Zgon jego uczynił na nas 
wstrząsające wrażanie. Straciliśmy drogiego przyja
ciela i towarzysza pracy samorządowej i zabaw. 
Pamięć jego przetrwa w sercach naszych na zawsze.

Klasa III gim. St. S taszica.



W celu szerzenia propagandy czytelnictwa wśród młodzieży, redakcja „Młodzi Idą" ogłasza

K O N K U R S
wynikiem którego będzie rozlosowanie dwu nagród — książek między tych z pośród Koleżanek 

i Kolegów, którzy do dnia 1 marca br. nadeślą trafne odpowiedzi do redakcji.
Należy wymienić kolejno: nazwisko autora, tytuł dzieła, wydawnictwo i numer stronicy podanych poniżej 
8 urywków. Całość, opatrzoną własnem nazwiskiem i nazwą szkoły, do której biorący udział w kon
kursie uczęszcza, należy doręczyć w zaklejonej kopercie przedstawicielowi „Młodzi ldą“ w zakładzie*

„Aż pewnej nocy, gdy usnął późno zmęczony 
pracą w biurze, troską i nieznośnym sierpniowym 
upałem, obudziło go lekkie dotknięcie i cichy głos:

Wstawaj, cudzoziemcze! Zbudź się!... Oni przy
szli!... Uciekaj!... Oto sznur!. . Po dachu spuść 
się na tamtą stronę domu... Tam ich jeszcze niema, 
ale całe podwórze pełne ludzi!... Uciekaj!...

Brzeski otworzył oczy, lecz w ciemnościach 
nie dostrzegł nikogo, więc myślał, że to przykry 
sen. Wtem pęk sznurów upadł mu na piersi i roz
poznał głos Lień.

— Uciekaj!... Uciekaj, dobry cudzoziemcze!... 
Szybko ubrał się, nie zasalając światła, schwycił 
rewolwer, sznury i zbliżył się do okna."

„Było ich tedy trzech. Najstarszy za wodza 
i kierownika obrany, był przemyślny, uparcie w po
stanowieniu zawzięty, w wykonaniu zamiaru prędki, 
naukowo z przyrodą zżyty i obeznany.

Ziemi szmat posiadał a wśród tej ziemi bag
na i lasy, leniwemi rzeczułkami, jak siatką, porznię
te, od lud?kich dróg dalekie, dla ludzkiej chciwości 
nie łakome.

Tam, w głębi tych tajni, ukryta jak gniazdo, 
powstała pewnej wiosny chata samotna. Jakiś czas 
bielał gontowy dach i trzaski i czerniały koleiny 
wozów, co zdała przywiozły materjał; po roku wszel
ki ślad osady zasnuła zieleń traw i mchy".

„Jakież dziwne oczy ma jego ojciec. Patrzy, 
a niby nie widzi, — widzi a nie patrzy... A potem 
nagle nic!... Ciemność, studnia zimna, jak grób. 
Kadź i czerepy kadzi — sadzawka, nogi opuchłe... 
Ogromny tunel schodów i błysk nad nim słońca 
ostatni. Skądżesz tu znów ojciec... leży w pyle i pa
trzy temi samemi oczyma... Nie, to nie ojciec... to 
ten Firangi, mrący z pragnienia... pies niewierny. 
Tylko... te oczy, skąd u niego 1e oczy.

Przerażony, ocknął się i powstał z ławy. Lęk 
wzruszenie, litość przelatywały Durzą przez serce 
jego. Rękoma drżącemi zdjął z piersi klucz i otwo
rzył studnię.

— Ojcze mój! — szepnął, zalany łzami, zstę
pując w loch grobowy.

„Na płaskim głazie, oddalonym mniej n!ź o 
sto jardów, stał młody czarny niedźwiedź. Jego wio
senne futro lśniło w słonecznym blasku jak wygła
dzony dżet. Ale nie ten widok wywołał zdumienie 
Męszaby. Tuż obok Wakaja tkwił inny zwierz, nie 
niedźwiedź tym razem, jeno potężny wilk. Indjanin 
powolnym ruchem uniósł rękę i przetarł oczy, pe
wien, że coś musi mu mącić wzrok. Jak długo żył, 
nie słyszał nigdy by wilk był przyjacielem niedź
wiedzia. Z natury rzeczy dzieliła ich nienawiść.

Przyroda rzuciła między tych dwoje najgłębszą waśń, 
jaka kiedykolwiek istniała w kniei. Dlatego też Me- 
szaba zwątpił na chwilę o bystrości swych oczu".

„Poruszyło się w nim serce i zaraz cała żółć 
owa precz poszła. „Cóżem to medytował tyle? — 
sam się sobie dziwował — cóż mi z medytacjów 
owych? Peccavi i kara Boska nademną. Toć bez 
absolucji przy wigilji i w grzechach nie ostanę, jak 
szołdra kalwin jaki, czy luter. Tociem z dobrowoli 
sam, nieprzymuszony, owych wigilijnych spowie- 
dziów ślub uczynił, z uciechy wielkiej, gdy mi był 
synaczek na świat przyszedł. Mamże to ono słowo 
dane neglegere? Nie może to być! Chcesz, Panie, 
mego poniżenia, naści!"

— Tak, to właśnie dostrzegłem w rachunkach.
— 1 to jest cały sekret, oskarżycielu! Złodzie

jem nie byłem, i da Bóg, nie będę!
— 1 ja nim być nie chcę, mój ojcze. To też 

ośmset pięćdziesiąt rubli muszę zwrócić.
— Komu masz zwracać? Ja tych pieniędzy nie 

przyjmę... wiedz o tern... nie przyjmę. Nie mogłem 
ci dawać na utrzymanie i edukację więcej, Bóg wi
dzi... Ale co mogłem .. Starałem się choć trochę 
wywiązać z powinności ojcowskiej

—• To nie ojciec dawał mi na edukację i nie 
ojcu mam zwrócić ten dług gorzki i straszny"...

„Śniadanie (nie zostawiaj kożuchów, bo to 
zdrowe!), Saski ogród (pobiegaj sobie trochę nao
koło fontanny!), obiad (trzymaj się prosto i nie ro 
zkładaj tak szeroko łokci!), lekcja z panną Marją 
(chrząszcz brzmi z trzcinie, buk rośnie nad Bugiem, 
babka patrzy przez lupkę na mapkę, a dwóch ro
botników napróźno usiłuje napełnić lub opróżnić 
basen, bo jeden wpompowuje, a drugi wypompo
wuje na godzinę...), potem znowu spacer, Fraulein 
Anna czyta bajeczki Grimma, kolacja i — wszyst
ko zaczyna się na nowo. Ale na dnie tego wszyst
kiego, niby drogocenna perła ukryta gdzieś w głębi 
serca — godzina spędzona w sypialni mamy.

Teraz jednak nie było tej godziny. 1 może 
właśnie dlatego Jasia wyrosła z dziecka na przy
jaciółkę".

„Pan Żółkiewski wysiadł z kolaski na turniejo
wym wawelskim dziedzińcu i szedł ku głównemu 
wejściu. Zniżające się już słońce zalewało blaskiem 
cudny dworzec Zygmunta Starego, złociło smukłe 
kolumny. Grały barwami freski na górnej galerji. 
Dziedziniec, zarastający od paru lat trawą i opusz
czony z racji coraz to dłuższych i częstszych po
bytów króla w Warszawie, pełen był dzisiaj dawne 
go życia i gwaru.



Ś W I E T L I C A
Gimn. St. Staszica.

Świetlica gimn. St. Staszica okazuje w bieżą
cym roku żywą i aktywną działalność pod sprężys- 
tem kierownictwem p. prof. ftugustyńskiego. Już 
w pierwszych dniach września rozpoczął się szereg 
wieczorów świetlicowych, na których specjalni re
ferenci informowali zebranych uczniów o sprawach 
politycznych, kulturalnych i gospodarczych Polski a 
także i zagranicy. Prócz tych „dziennikarskich* 
sprawozdań poruszane były również na wieczorach 
świetlicowych poważniejsze zagadnienia intelektual
ne Tak np. był referat o historji muzyki, który 
potrafił zainteresować i ściągnąć nawet koleżanki 
i kolegów z innych szkół. Młodzież lubi muzykę, 
nic więc dziwnego, że referat ilustrowany obficie 
muzyką z płyt gramofonowych, zapełnił naszą 
świetlicę.

Referat ten, a właściwie cały ten wieczór, nie- 
bardzo zadowolił zebranych, ponieważ oczekiwana 
przez nich część druga wieczoru — (taneczna) nie 
odbyła się. Świetlica poczuła się w obowiązku 
wynagrodzenia wyrządzonej krzywdy, urządziła więc 
w pewną sobotę zabawę taneczną dla owych mal
kontentów.

W związku z 25-tą rocznicą śmierci M. Ko
nopnickiej odbył się w świetlicy konkurs deklama 
torski, poprzedzony referatem, omawiającym życie

i twórczość zasłużonej poetki. W konkursie wzięli 
udział koledzy z wszystkich klas. Deklamacje sta
ły na wysokim poziomie artystycznym.

Konkurs ów stał się bodźcem dla licznych de- 
klamatorów naszej szkoły do pracy i rywalizacji 
na polu deklamacji, czego dowodem był nowy kon
kurs, poświęcony twórczości Kasprowicza.

Po omówieniu charakterystyki twórczości poe
ty, przed licznie zebranymi rozbrzmiewały słowa, 
tchnące gorącym żarem chłopskiegu serca, lub me
lodyjnym poszumem kujawskich wierzb, to znów 
wyrazy bezdennej rozpaczy i bólu wielkiej duszy, 
która wchłonęła w siebie całą nędzę i nieszczęście 
polskiego ludu.

Wieś, łąki, samotne i puste pola, rozstaje 
dróg, niedola chłopa, bezkresne przestwory natury, 
podniebne stropy Stwórcy — to etapy w długie] 
wędrówce ducha wielkiego poety.

„duszę moją rozszerz do Swego bezmiaru 
i oczy moje w smutku zapatrzone strony 
rozewrzyj, królu globów, pełnych żalu 
do nieobjętych orbit 
i wlecz się ze mną na samotne pola 
ku tym ostatnim porosłym przydrożom, 
gdzie kurzem obsypana, ślepa siadła Dola".

Przepojony prometeizmem „Hymn do Boga" 
zakończył pierwszą część Wieczoru Kasprowicza, 
Następnie: plebiscyt. Wszyscy rozgorączkowani od 
dają swoje kartki z nazwiskami najlepiej deklamu
jących. Wreszcie następuje zebranie wyników ple
biscytu i wśród ogólnego naprężenia ogłoszenie 
zdobywców nagród.

Oklaskami przyjęto nazwiska: Śpiewakowskie- 
go (ki. 11) i Kurczyny (VIII). Pierwszy wypowiedział 
wiersz pt. „Uczta Herodjady", drugi: „Hymn do Bo
ga". Dwaj mistrzowie (młodszy i starszy) z radoś
cią odebrali nagrody w postaci książek.

Wieczorem tym zakończyła nasza Świetlica 
pierwszą połowę swego całorocznego programu. 
Należy życzyć jej dalszej owocnej pracy na terenie 
naszej szkoły.

J. LECH.

KŁOPOTLIWA
SPU ŚC IZ N A .

Z westchnieniem ulgi wkroczył Rok 1935 w 
podwoje przytułku dla spensjonowanych lat, zosta
wiając swemu następcy kłopatliwą spuściznę. W po
litycznym testamencie swego poprzednika znajdzie 
Rok 1936 zalecenia uprawiania polityki pokojowej 
w ramach Ligi Narodów i londyńskiej konferencji 
morskiej, oraz projekt oszczędności w różnych po

zycjach wydatków budżetowych, okrojonych na 
rzecz kredytów na podtrzymanie gotowości „obron
nej" państw. Znacznie pomyślniej będą się kształ
tować interesy gospodarcze młodego- spadkobiercy, 
jest bowiem nadzieja zatrudniania kilkunastomiljo- 
nowej rzeszy bezrobotnych w przemyśle metalur
gicznym, kopalnianym, chemicznym, tekstylnym i w



paru innych gałęziach wytwórczości, związanych z 
przemysłem, produkującym,., argumenty dyploma
tyczne.

Ostatnie miesiące ubiegłego roku przyniosły 
światu parę zaognionych konfliktów międzynarodo
wych, których na zwykłej drodze dyplomatycznej 
nie udało się załagodzić, gdyż pewne elementy sta
rają się przy tym ogniu upiec równocześnie swoją 
pieczeń.

Anglja, korzystając z konfliktu włosko-abisyń- 
skiego, stara się podciąć u podstaw imperjalizm 
włoski i, by usunąć rywalkę z Morza Śródziemnego 
i Afryki wschodniej, gotowa jest ekspedycje abisyń- 
ską, będącą zwykłą operacją kolonjalną, jakich by
ło tysiące, podnieść do znaczenia sprawy europej
skiej.

Anglja, Sowiety wraz z wszystkiego sferami 
międzynarodowemi i antynarodowemi zmobilizowa- 
ły Ligę do akcji sankcyjnej, nie cieszącej się nig
dzie popularnością. Dalsze jej uprawianie zagraża 
zerwaniem frontu stresseńskiego i osłabieniem włos
kiej strony na Breunerze. co może ośmielić Rzeszę 
do wypowiedzenia wojny o Alzację, Lotaryngję, Po
morze, Śląsk, anschluss, hegemonię na morzach, 
kolonje...

W normalnych warunkach, bez wszelkich nie
spodzianek typu sankcyjnego, ekspedycja abisyńska 
powinna skończyć się pomyślnie dla Włoch, choć 
przeciągnęłaby się na kilka lub kilkanaście lat, jak 
to było np. ze zdobywaniem Algerji przez Francję 
(łata: 1830 — 1847. przvczem niektóre plemiona sta
wiały opór do r, 1858). Jednak sankcje zmuszą 
Włochy do zaprzestania akcji wojennej, której kosz
tów skarb włoski, bez pomocy z zewnątrz, nie bę
dzie mógł ponosić przez czas dłuższy. Sankcje to, 
a nie Abisynja, znokautują faszyzm.

Zaangażowanie Ligi wyłącznie w akcji sankcyj
nej sprzyja ekspansji Japonji, która już na obecnej 
konferencji morskiej w Londynie zażądała zrówna
nia tonnażu jej floty z flotamł Anglji i U. S. A.

Ekspansja Japonji zagraża raczej Sowietom 
niż Chinom i Anglji. Dąży ona przedewszystkiem 
do aneksji skomunizowanej (zsowietyzowanej) Mon- 
golji Wewnętrznej i sowieckiej Syberji wschodniej— 
terenów słabo zaludnionych, kryjących bogate złoża 
węgla, rud i złota. Z Chinami pragnie wejść w po
rozumienie, by rząd nankiński pod wpływem Mo
skwy, połączywszy się z chińską armją czerwoną, 
nie uderzył w plecy armji japońskiej w czasie jej 
przyszłych walk z Sowietami. Pozatem Japonja 
chce zdobyć sobie rynki chińskie podobnie, jak i 
rynki angielskich kolonij w Azji.

Tymczasem część prasy europejskiej, w trosce
0 zagrożone od Japonji Indje brytyjskie, zawarła 
na rachunek Anglji sojusz angielsko-sowiecki, skie
rowany przeciw Japonji, a Anglja radaby zawrzeć 
z Japonją umowę flotową i sojusz, któryby pomógł 
jej zwalczać wpływy sowieckie w Iranie (Persji). 
Afganistanie i Turkiestanie chińskim.

Widząc, jak nie udają się dyplomacji zabiegi 
w celu uzyskania porozumienia mocarstw, gdy pra 
sa zapowiada, w wyniku konferencji morskiej, prze
znaczenie na zbrojenia flotowe 50 miljardów zł., 
gdy Hitler odrzuca propozycję zawarcia paktu lot
niczego, trudno nie ulec sugestji, że wszystko to 
nie skończy się wymianą „argumentów dyploma
tycznych".

Liczni na Zachodzie, prorocy i jasnowidze 
przepowiadają rychły koniec świata i rychlejszą 
jeszcze wojnę. Kukają, kukają i gotowi jeszcze wy 
kukać. Ja jednak mam nadzieję, ie  do tego nie 
dojdzie prędko, bo przecież żadne znaki na ziemi
1 niebie nie zwiastują nam wojny. Nie widać prze
cież, by ptakowie niebiescy ulatywali z ziem za
grożonych wojną, jak to było w Rosji lat temu 
dwadzieścia parę.

Nadzieja jest matką... nieostrożnych. Nieostroż
nym byłby ten, coby nie przewidział wszelkich 
możliwości, bo a nuz i te niebieskie ptaki nie ucie
kają przez niaostrożność.

„OKULARNIK".

Sól ziemi - cz. I.
JÓZEF WITTLIN.

W arszawa 1936 r. „Rój" str. 343.

W dobie dzjsiejszej, gdy pułki księgarskie zawalone 
są masami książek, nie wnoszących nic oprócz ckliwej naiw
ności lub pornografji,  — jakże silne wrażenie musi wywołać 
powieść literacka.

Józefa Wittlina znaliśmy wszyscy jako nieprzeciętnego 
poetę, twórcę głębokich „Hymnów", wybornego tłumacza 
„Odyssei", ale nigdy nie przypuszczaliśmy, że ten  zdolny pi
sarz okaże się tak  tęgim prozaikiem.

„Powieść o cierpliwym piechurze" to oprócz „Granicy" 
Nałkowskiej niewątpliwie najlepsza książka, jaka się ukazała 
w roku ubiegłym.

Wittlin w swojej powieści z n iebywałą plastyką, siłą 
i realizmem odtworzył wybuch wojny światowej i wrażenie 
jakie w yw arła  ona na ludności zaboru austrjackiego. G run
tow ną  znajomość społeczeństwa galicyjskiego połączył au tor  
z wnikliwością i intuicją pisarza, a wszystko zaklął w dzie
jach  Piotra Niewiadomskiego.

Piotr  Niewiadomski, hucuł,  pracownik kolejowy na 
stacji Topory-Czernielica jest niejako zwierciadłem duszy

chłopa, żyjącego na zapadłej wsi podkarpackiej, otaczające
go czcią najwyższą dwie postacie: Boga i cesarza. To poczu
cie o przynależności do cesarza, uważanie się poprostu za 
sprzęt cesarki, zdanie na łaskę i niełaskę tego ostatniego, 
wskazuje na wczucie się i zrozumienie psychiki ówczesnego 
chłopstwa huculskiego.

A jednak pomimo prymitywizmu Piotra, w jego chłop
skiej filozofji, w jego ujęciu istoty życia — spotykamy wie
le myśli i ujęć, będących wyrazem odezwań i zapatryw ań 
autora. W powieści tej widzimy szereg ciekawie i barwnie 
nakreślonych postaci. Jakże plastycznie odmalowany jest 
sztabsfeldfebel Bachmatiuk, uosobienie punktualności i dys
cypliny wojskowej, postrach wszystkich rekrutów, dla k tóre
go „m undur droższy by ł od człowieka", dla którgo „nie is t
nieli ludzie, a istniały tylko roczniki, materjał tańszy od 
Mannlicherów, produkowanych w  Steyer — 100 koron sztu 
k a “, — albo naczelnik stacji Topory-Czernielica, zimny su, 
chy, typowy urzędnik austrjacki,  żyjący tylko paragrafami 
służbowemi; lub też podpułkownik Leithuber, zdający sobie 
jasno sprawy, że cała jego służba wojskowa „jest ustawicz- 
nem strzelaniem w próżnię", gdyż jako inwalida nie może 
bić się l^cz tylko musi pustemi frazesami zachęcać rekrutów  
do ofiarnej walki.

A. TELATYCK1.



O Z IA Ł  M Ł O D S Z Y  C U ,

Nad Twą małą kolebeczką,
Dumne smreki Ci szumiały 
Nad Twą kolebeczką,
Dumne góry Cię kochały 
Byłaś ich dzieweczką...

Dumny rycerz, stary Giewont stał na Twojej straży
Już Cię chyba zły Janosik skrzywdzić nie odważy
Mnich - podróżnik, w cichy wieczór, długo z Tobą

gwarzył
O tern jak to w piekle było, gdy się Madej smarzył.

Wielkie, ciche Morskie Oko do snu Ci szumiało 
Gdy się piękne złote słońce za wierchy chowało 
Potem góry noc okryła, granatowo-sina — 
Cicho, cicho, już dzieweczka zasypiać poczyna.

Dumne smreki Ci szumiały 
Nad Twą kolebeczką,
Dumne góry Cię kochały 
Byłaś ich dzieweczką...

J. SKRZYWANEK 
gim. Łukasińskiego

Redakcja „Młodzi ldą“ zwraca się do Koleża
nek i Kolegów z prośbą o nadsyłanie oryginalnych 
rebusów, szarad i t. p. w celu stworzenia nowego 
działu w naszem piśmie

H E R O D Y .
Gdy się Chrystus rodzi 
i na świat przychodzi...

rozlega się za drzwiami. To Herody. Czasem 
wpuszczają ich do mieszkania — częściej nie — 
odprawia się ich wtedy słowami: „Idźcie, idźcie 
niema pieniędzy".

Szkoda, bo dlatego to z każdym rokiem „He
rodów" jest coraz mniej, aż wreszcie zwyczaj ten 
zaginie zupełnie.

Dawniej inaczej bywało — Herodów się wpusz
czało a często i ugaszczało. Pamiętam, że zawsze 
z utęsknieniem na nich czekałam, mimo, że na wi
dok djabła albo śmierci z kosą, z krzykiem ucieka
łam do pokoju.

Śmierć ucinała Herodowi głowę a djabeł ze 
świstem i wyciem — biegał koło niego i mówił: 

„Królu Herodzie za twe zbytki 
chodź do piekła, boś ty brzydki".

Najwięcej jednak cieszył mnie widok Icka 
z brodą po pas, obwiązanago sznjrem. Icek wy
chodził na środek pokoju a król Herod, zrobiwszy 
groźną minę mówił — żydzie, ile masz dzieci? 
A Icek licząc, licząc mówił wreszcie — ja i Salcia 
to nas troje, dzieci czworo — to pięcioro.

Po kilku takich pytaniach Icek tańczył „ma- 
jufes". —

Przedstawienia zawsze kończyło się zbieraniem 
pieniędzy przez anioła i zgodnym śpiewem Herodów 

„Ażebyście długo żyli 
A po śmierci w niebie byli".

KOSMALSKA HENIA 
gimn. Zawidzkiej kl. I.

Polska a znaczenie  
s z y b o  w n i c t  w

Loty bezsilnikowe są najstarszą formą lotnic
twa, która jest ciągle terenem badan i pracy ludz
kiej — nietracąc swej siły atrakcyjnej w lotnictwie 
dzięki wielokrotnemu ich pożytkowi. Kilkakrotnie 
porzucone wracają do życia i ciągle dostarczają 
coraz to nowych zdobyczy, nowych zwolenników, 
zdobywają teren i prawo swego istnienia.

Polskie szybownictwo może podobno poszczy- 
cią się starym patronem z wieku 18-go. Był mnich 
z Czerwonego Klasztoru, który przeleciał z Trzech 
Koron do Morskiego Oka, około 40 km. Ale fakt 
ten nie ma dla nas znaczenia, gdyż do roku 1923 
ruch szybowcowy wcale nie istniał.

Pierwszy polski kurs szybowcowy w Białce 
(1923) i następne zawody w Gdyni (1925 r.) przy
noszą nam tylko smutne doświadczenie. Brak od
powiedniej, organizacji środków i znajomości do
brych terenów — złożyły się na to, że ruch szybo
wcowy wpadł w letarg, trwający trzy lata.

Dopiero w roku 1928 budzi do życia nasze 
szybownictwo — Lwów. Wyprawa szybowcowa pod 
Złoczów, zorganizowana wspólnie przez A. A. L.1 i

Z. A.,2) zapoczątkowała na nowo pracę szybowcową 
w Polsce, która do tej chwili nie ustaje i to coraz 
to lepsze daje rezultaty.

Jak wzrastał ruch szybowcowy w Polsce prze
dstawia nam następna tabela.

rok 1928 1929 1930 1931 1932 1933
ilość szybowców 3 8 12 25 77 100
ilość pilotów 1 4 42 80 304 545
w tern kat. „C“ — — 7 27 54 140
ilość lotów 4 58 686 1460 — 24700
ilość godzin 4h 3h 19h 115h 415h 968h

Tu zestawienie cyfr jest wymownym dowodem 
wyników, jakie osiągnięto u nas w tak krótkim 
czasie, Dodać należy, że tak w konstrukcjach szy
bowców, jak w organizacji wyszkolenia i całego ru
chu — Polska, jedyna poza Niemcami nie korzysta
ła z zagranicenych konstruktorów, wzorów i apara
tów. Cały nasz stan posiadania w szybownictwie



zawdzięczamy sami sobie! Nie wspominam tu o 
szczegółowych wynikach lotów, ani też o wyprawie 
polskiej ekipy do Niemiec lub polskich harcerzy, 
gdyż każdy ktokolwiek chociaż pobieżnie czytał 
prasę, spotkał się z dosyć obszernemi recenzjami. 
Stwierdzam jedynie to, że szybownictwo zostało na
leżycie ocenione przez społeczeństwo i Państwo 
i jest u nas najpopularniejszym sportem.

Świadczą o tern szybowiska, porozrzucane 
po całym kraju, ilość aparatów oraz ilość 
członków zrzeszonych w K. S. S. S. i wogóle orga
nizacjach lotniczych. Praca wre i zrobiliśmy dużo, 
— ale pozostaje wiele więcej do zrobienia.

Teraz zastanówmy się co daje nam szybow
nictwo, jakie jego cele i znaczenie dla Państwa.

Rolę szybownictwa określił S. Grzeszczyk, „na
zywając je odskocznią w przyszłości**. Nie znaczy 
to, że rola jego jest nikłą dla teraźniejszości. Wy
starczy wymienić znaczenie szybownictwa jako 
sportu, jako czynnika wychowawczego i wreszcie 
jako czynnika eliminacji i doboru pilotów.

Jako sport jest dostępne prawie każdemu 
śmiertelnikowi i pozwala w bardzo krótkim czasie 
na opanowanie sterów, zwiększając bezpieczeń
stwo oraz wyrabiając w delikwencie samodzielność- 
gdyź od pierwszej chwili lata sam i jest odpowie
dzialny za własne decyzje. Dalsze szkolenie przy
nosi cierpliwość w warunkach spokojnych i uczy 
tak ważnej umiejętności wytrwania w złych. Nadto 
aby latać należy sobie przyswoić bystrość orjen- 
tacji, rozwagę, spokój i odwagę. Niezależnie od 
tego kształci w człowieku najcenniejsze jego przy
mioty, jako poczucie wolności, solidarności, kole- 
żeńskości i subordynacji.

Jak już zaznaczyłem sport szybowcowy jest 
dostępny każdemu będąc tern samem tańszy i wła
śnie w tern widzimy cel zainteresowań się władz 
państwowych. Doświadczenia wykazały, że pilot 
szybowcowy po 10 lotach na aparatach motorowych 
wykonuje swój 1-szy samodzielny lot, gdy kandyda
towi surowemu potrzeba około 150. Zdajemy so
bie sprawę z ogólnej ciężkiej sytuacji gospodar
czej i dlatego każdy zaoszczędzony grosz na szko
leniu szybowcowym zmiejsza budżet M. S W.

W każdym razie nie ulega wątpliwości, że szy
bownictwo — stwarzając z jednej strony elitę, któ
ra szuka nowych dróg w lotnictwie, z drugiej do
cierając do najszerszych warst społeczeństwa i za
szczepiając w sposób najbardziej czynny ideje lotni
cze — pracuje nad urobieniem przyszłego oblicza 
Polski.

Dziś szybownictwo nasze znajduje się na ll-giem 
miejscu w Europie, nie licząc Z. S. R. R. W tak 
krótkim czasie potrafiliśmy wyjść na czoło świata 
lotniczego. Nasze zwycięstwa w lotnictwie motoro- 
wem, balonowem oraz ostatnio zawody szybowco
we w (Jstjanowej wykazały jakich konstruktorów, 
jakie maszyny i jakich pilotów posiadamy. Ale nie 
wypada spocząć na laurach, lecz przeciwnie, po
większyć prcę nad rozbudową Polski lotniczej, 
a wtedy co nas może obchodzić wróg, gdy my 
posiadać będziemy takie lotnictwo, które na jedno 
jedyne skinienie zniszczy jego potęgę.

Dawniej do obrony Państwa wystarczyła bo
haterska pierś piechura, lecz dziś musimy objąć w 
posiadanie przestworza. Nie możemy zaufać żad
nym traktatom ani sojuszom, lecz musimy powie
dzieć, że silne lotnictwo da nam jedynie gwarancja 
nietykalność granic naszych.

Dlatego to, lotnictwo musimy postawić za cel 
swych dążeń, musimy pracować dla niego rozbu
dzając wśród młodzieży zainteresowanie i zapał.

Bezprzecznie, szybownictwo zaważy na szali 
wyścigu państw i narodów o władzę nad błękitami.

Więc wzywam młodzież Zagłębia Dąbrowskie- 
ho do tej ciekawej, przyjemnej a tak ważnej pracy 
dla Państwa. Skupmy się pod sztandarem idei lot
niczej, aby nas inni nie wyprzedzili i aby na star
cie nie stanęło dwóch ludzi, jak w tym roku, lecz 
wiele więcej.

Kończąc rzucam hasło:
Budujmy własne skrzydła.
Przez szybownictwo do potęgi Państwa.

W. L.
P. S. G. H.

Dąbrowa Górnicza.

J) Akademicki Aeroklub Lwowski. 
3) Związek Awjatyczny.

W dniu 21 lutego br. odbędzie się o godz. 18 ponumerowe
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Odpowiedzi Redakcji
Kol. ,A lm a“ — gim. Zawidz. Sprawozdanie nap isa

ne lekko i dowcipnie. Nie interesuje ono jednak ogółu czy
telników. Niech koleżanka pisze raczej o sprawach, które- 
mi naprawdę warto się z czytelnikami podzielić.

Kol. O h .  — gim. Zawidz. Miło nam, że koleżanka 
tak  bardzo chce z nami współpracować. Niestety pierwszego 
ar tykułu  nie możemy umieścić, gdyż jest już nieaktualny. 
Przypuszczamy, że Kol. dotrzyma słowa.

Kol. Z. 3 .  — Szk. Handl. Kr. Jad  w. Artykuł nadaje 
się raczej do któregoś z dzienników.

Kol. O .  — gim Jest nam doprawdy bardzo przykro  
lecz nieaktualne. Radzimy zdobyć się na Dezpośreduiość^pro- 
stotę stylu. Przenośnie i porównania Koleżanki są już zóyt 
stare i nieoryginalne. Pisząc, należy się starać o wydobycie 
z siebie własnych przeżyć, a nie fantazjować na zadany so
bie temat. Tego rodzaju ujęcie pachnie bardzo... Grimmem.

Kol. B. K. — Szk. Handl. Kr. Jad  w. Kronika poda
na za sucho. Nam chodzi raczej o wyciągnięcie z cyfr wnio
sków i przypuszczeń. Ogół czytelników nie ma przecież tak 
fachowego przygotowania, aby mu wystarczyły same cyfry,

Kol. J. D. — gira. Kope-rn. Wspomnienia Kolegi są 
bardzo mgliste i niejasne. Widocznie przeżywał to Kolega 
zbyt dawno. Całość niezrozumiała. Razi brak logicznego 
połączenia uczuć z plenerem, który w owym czasie Kolegę 
otaczał. Naogół zbyt romantycznie.

Kol. F. W. — gim. Kopsrn. Forma a r tyku łu  za moc
na i nieopanowana. „Mocne słowna nie zrobią mocnego a r ty 
kułu". Całość nie przemyślana — chociaż śmiała. Prosimy 
o współpracę (zwłaszcza w dziale społecznym), ale już w „spo
kojnej" formie.

Kol. J. D. — gim, Łuk. Artykuł dobry lecz jedno
cześnie otrzymaliśmy pracę daleko obszerniejszą i opartą  ua 
własnem doświadczeniu autora, którą drukujemy. Pisać je
dnak  warto.

Kol. E. — gim. Prusa. Praca zbyt jednostronna. 
Należało podkreślić istotną wielkość Mistrza. Stylowo oczy
wiście na poziomie.

Kol. «J. S. — gim. Łuk. Wierszyk: „Nad Twą małą*... 
wydrukujem y , drugi słaby.

Kol. M. <3. — C. D — P. S. G. — H. Nie sądzimy 
aby co roku należało powtarzać ar tykuły  na ten sam temat. 
Artykułem tym zainteresują się niewątpliwie specjalne czaso
pisma, poświęcone tym zagadnieniom. Czekamy na daisze 
prace.

Kol. K. H. — gim. Plater. Przedewszystkiem za k ró t 
kie. Trzeba również popracować jeszcze nad formą. S ty lis ty 
cznie słabe.

Kol. „K“. — Szk. Handl. Kr. Jadw. Niestety, nie
ak tualne .

Kol. Ha. Ef. — gim. Zawidz. Za krótkie.
Kol. N. (3 .  — gim. Staszica. Żarciki naiwne.
Koi. J. S. — gim. Staszica. Niestety bardzo słabe 

i z patosem.
Kol. „Alma" — gim. Zawidzkiej. Wrodzona łatwość 

stylu, pozatem słabe. Kadzimy pracować nad pogłębieniem 
formy.

Kol. J .  — gim. Prusa. Zbyt poważne ^zagadnienie 
tak lekko Kol. potraktował. Spróbujcie napisać podobnym 
stylem coś o szkole, wesołego.

£ £ o i .  A .  A .  — Szk. H. Kr. Jadwigi. Słabe.
i€ i> i .  Ł*. gim. Prusa. Artykuł dobry, niestety czy

taliśmy go wcześniej w jednym z dzienników codziennych.
K o l .  , , | e r z i y "  gim. Łukasińskiego. Artykuł dobry, 

ale podobny otrzymaliśmy wcześniej. Go materjałów.
K o l .  ł$. gim. Zawidzkiej. Radzimy popracować r z e 

telniej. Czekamy na wyniki.
jc&Oi. JfcI. J*f. gim Repiińskiej. Nie chcemy w yw oły 

wać niepotrzebnej dyskusji. Pozatem nic nowego Kol. nie 
wnosi.

i K o l .  H .  E \  gim. Zawidzkiej. Słabiutkie. Tembardziej 
jeśli trzeba przez bardzo mocne okałary  odczytywać znaczki 
— litery stawiane jakby od niechcenia i to ołówkiem!

i £ o  1. £'. gim. Staszica. Wiersz słaby. Forma p rze
starzała. Rytm szwankuje.
K o t  i*. Wiersz jeszcze słaby. Warto popraeować.

K o l .  J t i i - e s .  gim. Staszica. Jak  wyżej.
JKt>l. JB. ML. O .  Myśl przewodnia dobra, ale ujęcie 

forma, pozostawia wieie do życzenia.
K o l .  C .  O .  — Ż. S. H. Wiersz pt: „Gdzieś za oknami" 

słaby. „Zima" — lepszy, aie jeszcze me na poziomie Kolum
ny poetyckiej.  Radzimy sję me zrażać i dalej pracować.

K o i .  H .  — gim. Staszica. Szarady za łatwe. Prosimy 
o współpracę.

Uwaga: Członkom N. K. R. udzieia się odpowiedzi 
ustnie.




