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Blogoslawiona badz mi ziemio swieta 

blogoslawione badzcie ciche niwy— 
wsród których kiedys czulem sie szczesliwy 

zaczem mi zycie wlozylo swe peta... 

siec AŻ AWOIĘ „adzcie MALL. Jakleczeeeseec -_ 1 ty naidrozsza ma rodzinna BZ" 
gdzie oko bladzic moglo hen... daleko 

zaczem mi zycie wlozylo swe peta... 

  

  Blogoslawione badzcie smetne laki i 
i ty najdrozsza ma rodzinna rzeko— £ | 
gdzie oko bladzic moglo ... hen... daleko a 4 
ponad konwalie, ponad polne dzwonki ..: ę 

... Blogoslawione badzcie sine bory ć 
pelne tajemnej, bolesnej zadumy— RE MTK 

kedy wsluchany w wasze dziwne szumy EA 
plakalem czesto sny blednymi chory ... 

       

Blogoslawiony badz kraju daleki 
kolysko tesknot moich przebolesnych— 
JR: zyl dziecieciem wsród marzen niewczesnych 

.. Blogoslawionym ty mi badz na wieki. 

R. Hernicz 
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Boleslaw Chrobry 
Z cyklu: Gawedy historyczne. 

Powstanie i tworzenie sie Panstwa Polskiego ginie w pom- 

roce dziejow. Musialo jednak formowac sie dluzszy okres 

czasu, bo gdy wychyla sie na historyczna widownie w drugiej 

polowie X stulecia, jest juz silnym tworem panstwowym o 

znacznym terytorjum i duzej spoistosci 'wewnetrznej. Juz w 

zaraniu swych dziejow Polska znajduje sie w podobnej 

sytuacji, jaka przezywala po wielokroc w ciagu nastepnych 

wiekow swego istnienia, mianowicie grozila jej zaglada nie- 

podleglego bytu. Polozenie geo-polityczne Polski, nastreczalo 

zaborczym sasiadom stale okazje do napadow na nasze tery- 

torjum. W  momecie rozpoczecia se naszej historii, wokol 

Polski bylo kilka silnych, dobrze zorganizowanych organizmow 

panstwowych, z ktorych prawie kazde moglo sobie roscic 

pretensje do naszych ziem. Rus Kijowska pod dynastja Ryry- 

kowiczow, Wegry pod Arpadami, Czechy pod Przemyslidami, 

potezne krolestwo Dunskie i wreszzie Niemcy. W tym czasie 

Niemcy pod energiczna dynastja saska, idac sladem Karola 

Wielkiego, stworzyly cesarstwo ale tym razem . czysto 

niemieckie. Cesarze niemieccy uwazali sie za  swieckich 

zwierzchników _ wszystkich / panstw chrzescijanskich _i za 

wlascicieli ziem poganskich. W mysl tej zasady panstwo 

niemieckie uwazalo sie za prawego wlasciciela sasiednich ziem 

slowianskich i rozpoczeło ich podboj, motywujac go. procz 

wspomnianych juz wyzej rzekomo prawnych powodow checia 

nawracania _ poganskich  słowian na chrzescijanstwo, a 

przedewszystkiem zdobyciem nowych ziem dla kolonizacji 

niemieckiej na wschodzie. To byl poczatek „Drang nach 

Osten', germanskiego parcia na wschod. Po przelamaniu i 

zlikwidowaniu pierwszej zapory slowianskiej, jaka byly ludy 

polabskie, nawala germanska zetknela sie nad Odra oko w oko 

z mlodym panstwem polskim. I prawdopodobnie Polska uleglaby 

wtedy tak jak ludy polabskie, przewadze germanskiej, gdyby 

"nie to, ze na jej czele stali tak wielkiej miary mezowie, jak 
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przylaczyl Pomorze Zaodrzanskie i Rugie. W tym czysie pojal 

corke ksiecia braniborskiego, a kraj swego tescia wzial 

swoja opieke.  Zajal poludniowa czesc Prus; a do czesci 

polnocnej nie zajetej, wyslal sw, Wojciecha w celu nawracania 

poganskich Prus na wiare chrzscijanska i zaszczepienia tam 

polskich _ wplywow kulturalnych i _ politycznych Grodow 

Czerwienskich 1 osadzeniu na „tronie Kijowskim swego 

powinowatego Swiatopelka, potega Bolesława wzrosla tak 

znacznie, ze zwrocila na siebie uwage calej oczesnej Europy. 

Na tronie cesarskim zasiadal wetdy Otton Ill szlachetny 

marzyciel, pragnacy odtworzyc dawne cesartwo rzymkie w 

calej jego swietnosci i potedze, ale oparte na zasadach ku!- 

tury chrzescijanskiej. Dla tej idei chcial zjednać sobie jako 

pomaecnika i wspolpracownika poteznego wladoc Polki. Udal 

sie wiec w 1000 roku do Gniezna, aby z jednej strony odbyc 

pielgrzymke do grodu pierwszego meczennika Polski sw. 

Wojciecha „swego dawnego wychowawcy, zamordowanego 

przez poganskich Prusakow, w trakcie nawracania ich na wiare 

chrzescijanska, a z SO: by z Chrobrym odbyc wazna 

konferencje polityczna, Zjazd odbyl sie z nadzwyczajna 

okazałoscia. Boleslaw wystapil z nieslychanym przepychem. . 

Bogactwami swymi i potega oszolomil wprost cesarza i cala 

jego liczna swite. W czasie jednej ze wspanialych uczt 

Otton Ill stwierdzil, ze nie uchodzi, by wladca tak poteżnego 

panstwa mial tytul ksiecia, nalezy mu sie slusznie tytul i godnosc 

krolewska. Odtad uwaza Boleslawa za krola i rownego sobie. 

Na potwierdzenie wagi swych slow, zdjal z glowy swej diadem 

monarszy i wlozyl go na skronie Chrobrego; wreczyl mu 

rowniez wlocznie sw. Maurycego, oznake wladzy krolewskiej. 

Uznanie faktyczne i formalne wladcy Polski przez cesarza 

na krola, dodawalo temu ostatniemu ogromnie powagi i autory- 

tetu u innych panstw a specjalnie u ludow _ słowianskich. 

Jedyny z ksiazat slowianskich mial tytuł krolewski i tym samym 

nalezalo mu sie jesli juz nie zwierchnictwo, to przypajmniej 

przewodnictwo nad innymi wladcami i ich  panstwami. 

Wykorzystal to z miejsca Chrobry, i prawdopodobnie za cicha 

zgoda cesarza, objal zwierzchnictwo nad wiekszoscia ksiestw i 

ludow zachodniej Slowianszczyzny. Wplywy swoje rozciagnal 

az do Laby i Sali. Slowianskie ludy polabskie odotchnoly z 

  
Mieszko |, a zwlaszcza jego syn Boleslaw Chrobry. Im to ulga, wiedzialy ze przy boku Polski, pod opieka jej wielkiego 

zaydzleczany „Aa ocalenie od zaglady  miocege Panstwa __ krola, beda zachowac wolnosc o i_ niepodległośc. 

ze w przyszlosci znacznie łatwiej mogł zlkie burze 

dziejowe. Mieszko I stawił silny opor wrogiej nawale, a chcac 

odebrac rzekomo prawna podstawe do napasci ze strony 

Niemcow, przyjal z calm narodem, za posrednictwem Czechow 

wiare chrzescijanska. Cale swe zycie poswiecil organizowaniu 

silnego organizmu. panstwowego, zdolnego do stawienia silnego 

oporu. wrogim Niemcom i w tym duchu wychowywal swego 

wielkiego syna, Boleslawa Chrobego. Ten pojal i zrozumia! 

idee ojca i przez caly okres swego panowania rozwijal je dalej 

1 zrealizował w calej rozciaglosci. Obdarzony genialnym 

umyslem i stalowa wola, mial niezwykle szerokie horyzonty 

amysłowe. Trzezwy, daleko patrzacy» polityk, wielki wodz i 

nadzwyczajny organizator i administrator zdawal sobie dosko- 

nale sprawe, ze chcac ocalic Polske i inne ludy slowianskie od 

zaglady nalezy zespolic cala slowianszczyzne w ramach jednego 

DOC Wiedzial ze gdy tego dokona, to 

edzie w Europie takiej sily ktoraby potrafila rozbic i 

zniszczyc zespolone slowianskie imperjum. Źrealizowaniu tych 

zamierzęn poswiecil sie calkowicie.  Zreorganizowal naprzod, 

powiekszyl i unowoczestnil swa armie. Druzyny bojowe 

Chrobrego skladaly sie w pierwszym rzedzie z doskonale 

uzbrojonych i opancerzonych konnych oddzialow kopijnikow, 

nastepnie procownikow, piechoty, oddzialow pomocniczych i 

tabordaw, W czosie pokoju druzyny rozmieszczone byly po 

warownych grodach, ktorych Bolesław pobudowal, glownie w 

rejonie granic zachodnich, bardzo duzo. Dla wzmocnie. nia 

obronnosci tychze granic polecił Chrobry wżdluz rzek Nissy 

Luzyckiej, Bobru i Krissy, usypac potezne waly obronne 

ciagnace sie na cale dziesiatki mil, a wysokie niejednokrotnie 

na kilkadziesiat metrow. Zakladal osady przy grodach, do 

ktorych spowadzal czesto z zagranicy, rzemiesenikow budowal 

koscioly i klasztory, popieral usilnie handel. Chcial by Polska 

byla bogata, cywilizowana, oswiecona, aby byla osrodkiem 

kulturalnym sciagajacym do siebie wszystkich Slowian. Przez 

swoich poslow, propagował wsrod ludow polabskich idee 

oczenia sie w jednym panstwie. Akcja ta znalazla posluch 

i i% skloconych miedzy soba panstewek 

slowians a t e Pyżese wojen, ktore 

sazazaass(Ch śbry adzic ; adkowaniu spraw 

h i wojska, przylaczy! Chgobry do Polski Pomorze 
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nazwany pozniej swietym, nie poszedl za niami swego 

. poprzednika, przeciwnie uznal wzrastajaca potege krola Polski 
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za zbyt grozna dla cesarstwa i postanowil zlamac ja sila. 

Przeciagnal na swa strone Czechow i_ slowianski Zwiazek 

Welecki, zebral ogromna armie i ruszyl na Polske w 1005 roku. 

Po drodze zajał kraje slowianskie miedzy Laba i Odra. Dotarl 

do wlasciwej granicy Polski Nissy I Odry, jednak nie zdołal 

sforsowac linii obronnej zbudowanej poprzednio przez Polakow 

i doznawszy sromotnej kleski, ratowal sie z niedobitkami swej 

armii spieszna ucieczka do Niemiec. Boleslaw pogonil za nim, 

zajal z powrotem wszystkie ziemie slowianskie, a nastepnie 

przylaczyl do Polski Czechy, Morawy i Slowacje. Dziesiec lat 

po pierwszej wyprawie, cesarz zorganizywal druga i dotat! znow 

do Odry, ale tu w okolicy Krosna doznal tak, jak za pierwszym 

razem wielkiej kleski. Jeszcze raz sprobowal uparty Niemiec 

w 1017 roku przy wielkim nakladzie sil i kosztow zorganizo- 

wawszy potezna armie, zlamac sile Polski, jednak i tym razem 

zostal tak doszczetnie rozbity, ze ledwie sam zdolał ujsc z po- 

gromu. Nic dziwnego, ze po tej trzeciej klesce sam zapro” 

ponowal pokoj. | zawarla Polska ten pierwszy z Niemcami 

zwyciezki pokoj w 1018 roku w Budziszynie, na podstawie 

ktorego Henryk Il uzna! Chrobrego za krola, zgadzał sie na 

5 do Polski Luzyc i Misni (to jest dzisiejszej 

ksonii) oraz na supremacje Boleslawa nad Slowianszczyzna 

zachodnia. 
Boleslaw stanal u szczytu potegi. Zjednoczy! Slowian 

zachodnich pod swoim berlem. Zadal tak stanowcze kleski 

Niemcom, ze na dluzszy czas Polska mogla byc z ich strony 

bezpieczna. Dzieki jego zycciestwom i wysilkom panstwo 

Polskie stalo sie poprostu mocarstwem europejskim. Byl sławnym 

i wielbionym nietylko przez własny narod i cala slowianszczyzne, 

ale i przez obcę i dalekie narody i kraje. Reszte swego zycia g4 

Chrobry uzyl do dalszego umacniania wewnetrznej struktu 0 

zewnatrz. W ostataim*„„ 
Polski i rozszerzania jej wplywow na 

roku swego panowania koronowal sie na krola, chcac tym 

stwierdzc, ze jest monarcha nie z laski cesarzy niemiekich, 

ale z wlasnej woli, z woli narodu Polskiego i za zgoda Stolicy 

Apostolskej.  Zalecil tez przed smiercia swemu synowi 

Mieszkowi Il i dalszym nastepcom, aby sie rowniez koronowali 

na krolow dla podkreslenia powagi i potegi Polski oraz dla 

stwierdzenia, ze panstwo Polskie nikomu nie podlega jak tylko 

swemu krolowi. 
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Umar wielki krol i pierwszy ca Wielkiej Polski w kilka 
miesiecy po swej koronacji w 1025 roku. Plakal po nim caly 
"narod i przez trzy lata nosil zalobe. Plakala po jego smierci 
cala Slowianszczyzna, a szczegolnie uwielbiajacy go lud luzycki, 
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jak notuje historyk: „I plakasze po nim jak po rodzonym 
nanje(ojcu)'. Ludowa literatura luzycka  stworzyla znacznie 
pozniej epickie dzielo opiewajace wielkosc, zwyciestwa i zaslugi 
Boleslawa wobec slowianszczyzny zachodniej. Wdzieczny narod 
Polski obdarzy! swego najwiekszego krola przydomkiem 
Chrobry i Wielki. Boleslaw Chrobry Wielki zostawil narodowi 
Polskiemu testament, ze glownym wrogiem nie tylko Polski, 
ale i calej slowianszczyzny sa Niemcy, ze musimy stale byc 
w pogotowiu zbrojnym, aby nie dac sie polknac molochowi 
germanskiemu, przeciwnie na jego „Drang nach Osten" 
odpowiedziec parciem Polski na Zachod. 

Dzis, gdy po kilkuset latach wracamy znow nad Odre i 
Nisse do tych ziem Chrobrego, wydaje nam sie jakby tego 
tysiaca lat nie bylo wcale, ze ten nasz wielki Krol i Bohater 
stoi wsrod nas nad „Wierna rzeka”, Odra ze Szczerbcem w 
dloni, patrzy na jachod i żda se mowic: po tysiacletnim parciu 
germanskim na wschod, przyszla pora naszego rewanzu. Cho- 
dzimy dalej na zachod az do Laby i Sali. Tam w dnach tych 
rzek musze odnalezc zardzewiale, zelazne slupy graniczne, 
ktore ongis wbijal. Tam nasza przyszla granica... W.K. 

UKOCHANI SYNOWIE 
I CORKI POLSKI! 

Z okazji rocznicy kapitulacji Warszawy 
podajemy przemówienie Papieza Piusa XII 
w którym, jak nikt inny oddaje hold 
bohaterskiej Stolicy, i daje wyraz swego 
do nas przywiazania. 

Znacie dostatecznie Nasze ojcowskie serce, aby-zrozumiec 
Nasze uczucia w chwili, gdy was tu przyjmujemy. Wiecie 
dobrze, ze wasze cierpienia i troski sa rowniez Naszymi 

RZESZ W -_€ierpien 
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miesiacach, a szezegolnie w ostatnich tygodniach osiagnely 
rozmiary rzadko spotykane w historii panstw i ludow. 
Przyciagaja one dzisiaj uwage calego swiata ku waszemu 
krajowi. A ta uwaga skupia sie szczegolnie na Warszawie, 
E miescie heroicznym, tak atym w ciagu swych 
ziejow w szlachetne czyny, a tak tragicznym w ch 

cierpieniach nie do opisania. Kazdy ktokolwiek zachowal w 
sercu chocby najslabsza iskierke A) NA 
musi byc ogluszonym i przygnieciony slyszac lub czytajac 

_o0 losach jego. To, co sie o Warszawie opawiada zaledwie 
pozwala na przeczucie straszliwej rzeczywistosci. 

Warszawa! Miasto jasniejace urokiem kultury, ktorej 
ulegali nawet cudzoziemey! Warszawa! Miasto zamienione 
przez jego zi obywateli w pierscien ognia, ktorego 
plomienie nie tylko pozeraly walczacych, ale odcinajac i 
izolujac kobiety i dzieci od swiata zmusily je przejscia 
uragajacych o mak fizycznych i moralnych! Kolo 
plomieni? Nie! Retorta, w ktorej złoto najwyzszej proby 
zostalo oczyszczone i uszlachetnione. Jakkolwiek odczu- 
wamy najglebsze wspolczucie na widok tych cierpien nie 
do zniesienia, to jednak jeszcze glebiej odczuwamy podziw 
sklaniajacy do niskiego pochylenia glowy przed heroizmem 
zarowno tych, co walke przezyli jak tych, co w niej padli. 
Wykazali oni swiatu na jakie wyzyny wzniesc sie moze 
bohaterstwo zrodzone i zywione najszlachetniejszym uczu- 

         

"ciem honoru i najmocniejszym przekonaniem do wiary . 
chrzescijanskiej, 

"_ Zaledwo kilka tygodni temu, w Sali Blogoslawienstw 
Wasi oficerowie poruszeni impulsem synowskiej milosci i 
gorliwości religijnej prosili o specjalna laske udzielona im z 
glebi Naszego serca, o przywilej noszenia na swej piersi 
znaku tronu, na ktorym zasiada Chrystus, krol narodow i 
ksiaze pokoju. Byl to gest wzruszajacy, symbol Bogu 

- widoczny tych a uczuc panujacych w duszach 
- nie tylko tych kilku ludzi, ale takze calego narodu, Mozemy 

slusznie dodac, ze byl to gest, ktory wymownie sym- 
bolizuje niewidzialne wartosci, 

' Cala ludzkosc, ktorej Chrystus jest Glowa, rzeczywisty 
_ dobrobyt narodow, ktotych Chrystus jest krolem, trwalose 

>. pokoju, ktorego jest Tworca i Ksieciem, opieraja sie, jako 
"na nienaruszalnych fundamentach, na sprawiedliwosci i 
poszanowaniu praw, szczegolnie tych, ktorzy sa slabi. 

jedy swiat odnajdzie znowu siebie po tym zawrotnym 
obledzie, kiedy nienawisc i okrucienstwo w nim przemina, 
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odzyskiwac rownowage, wtedy uzna — bedzie musial uznac 
— udział Polski w dziele ocalenia. Oto dlaczego hymn 
Naszej niezachwianej nadziei miesza sie z Naszymi lzami 
wspolczucia i z porywem Naszego podziwu. Ramiona, ktore 
z duma i radoscia niosa krzyz Chrystusowy i 'ktore 
podpieraja tron Zbawiciela, te ramiona moga byc zaiste 
torturowane, ale nie ugna sie pod ciezarem przeciwności. ma 
Najdzielniejszy z dzielnych moze zginac — visi sunt oculis Ę 
insipientium mori — (w oczach glupcow wydaja sie 
umarlymi); lecz w rzeczywistosci wszyscy ci co gina w 
lasce i pokoju Pana sa najswietniejszymi ze zwyciezcow. 
I gdy patrzymy w gore, w chwale Pana, to zdajemy sie 
widziec, jak te ofiary, drogie Panu, poswiecone, aby mogl. 
nastac pokoj, ci bohaterowie, ktorych wy tu na ziemi 
oplakujecie, w czym sie z wami laczymy, jak oni tam 
jednocza swe modly ze wstawiennictwem wszystkich waszym 
swietych: biskupa Stanislawa (Szczepanowskiego), Jana 
Kantego, Jacka (Odrowaza), Andrzeja Boboli, niezrowna- 
nego meczennika, zas (Kuncewicza), apostola Unii, A 

jakzesmy mogli w dniu tak bliskim jego swieta nie 
wspomniec ze szczegolnym uczuciem drugiego Stanislawa, 
anielskiego Kostki, wiernego swietemu przymierzu z uko- 
chana Ojczyzna, ktorego tak. slawnie dotrzymał, Wymienmy 
tylko pare wypadkow: Do niego to zwrocil sie krol 
Zygmunt II w swych obawach w czasie wojny z nie-- 
wiernymi. On to prosil o sprowadzenie głowy sw. Stani- ; 
slawa z Rzymu —i i zwazcie — kiedy ta cenna relikwia | 
przekraczala granice Polski, jako nagrode swej ufnosci : 
odniosł krol pierwsze zwyciestwo pod Chocimem. Albo 
wezcie twierdze Przemysl, ktora otoczona ze wszystkich 
stron stracila juz wszelka ludzka nadzieje. Wziela ona 
imie sw. Stanislawa za swoj okrzyk bitewny i na wolanie 
„Niech bedzie pochwalony Stanislaw Kostka" obroncy 
krusza obcegi majace ich zadusic. Lublin i Lwow miały 
nastepnie zebrac zniwo cudownych skutkow wiary w sw. 
Stanislawa. Przed jego obrazem w Lublinie straz trzymal 

<krol Jan Kazimierz a zwyciestwo pod Beresteczkiem nagro- 
dzilo jego modly. Mezny Sobieski czcil błogosławionego 
mlodzienca jako patrona swych wojsk i jego wstawiennictwu 
przypisywal drugie zwyciestwo pod Chocimem. Przez tie 
wyciestwa niebo zamani festowalo owoce swego przymierza, 

„wiec_Papiez_ Kle! _X celowo lamiac zasade Stolic 
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nawiac patronami oficjalnymi i liturgicznymi narodow, 
uroczyscie proklamowal blogoslawionego Stanislawa Kostke 
urzedowym i liturgicznym patronem Polski. Breve: Ex 
juncto, 10-go stycznia 1674. E 
To dowody szczegolnej i poteznej protekcji swietego 3 
mlodzienca podtrzymuja wasze mozne dusze wsrod stra- R 
szliwych dkow, przez ktore przechodzi wasza ukochana s 
Ojczyzna. Tak to my rozumiemy dlaczego serca wasze Z 
nie upadaja mimo. ciezkich i dlugich prob, na ktore was ż 
wystawia niezbadańa wola Opatrznosci. Wasza nadzieja - 
zrodzona z tylu modlow, tylu walk i tyle krwi meznie 
pk! pozostaje na zawsze jasna. Z rownym jak kiedy- 
olwiek zapalem mozecie+spiewac dzis dzwieczny hymn: 
se Polska nie zginełę”. Albowiem Krolowa wasza 
ajswietsza Panna z Czestochowy, czuwa nad waszym 

krolestwem tam z gory, z nieba. Za Jej posrednictwem 
Bog otrze lzy z waszych oczu t udzieli wam aa obfitych 
lask w nagrode tylu cierpien. 5 

Jako 'najpierwsza z tych lask udzielamy wam naszego - R 
Apostolskiego Blogoslawienstwa: wam -wszystkim, waszym 3 
najblizszym i najdrozszym i wszystkim . waszym braciom ck 
i rodakom, ktorych tu reprezentujecie, — = go 

ANDRZEJ MAŁKOWSKI 
Podroz z Wiednia do Szwajcarii nie byla pozbawiona emocji. 3 

Artystycznie wymalowane pieczecie na paszporcie niezupelnie 3 
odpowiadaly oficjalnym znakom, ale tu był woz-przewoz, trzeba 
bylo ryzykowac. W przedziale kolejowym, procz Malkowskiego 
i zony, byl jeszcze jeden mlody czlowiek, ktory podejrzliwie z 
podelba przypatrywał -sie mlodej parze. Malkowski niemniej zk 
podejrzliwym spojrzeniem odpowiadal. _ Wreszcie nieznajomy ZZA 
odezwal sie znienacka: > 

„Coz to za” szczescie, ze walczymy pod tak genialnym 
wodzem, jak cesarz Wilhelm.” ź 

Malkowski potwierdził. 
„Ci wszyscy alianci, to banda idiotow — ani krzty rozumu.” 
„Zwyrodniale rasy” — zakonkludował Malkowski. R 
I po chwili obaj mlodzi ludzie zaczelli sie przesciagac w 

wychwalaniu wszystkich zalet niemieckiej armii i jej dowodcow. 
Przyszla rewizja,  Urzednicy, słyzac tak budujaca rozmove, 
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O polnocy z dn. 15 na 16 stycznia okret „Chaonia” najechal 
w ciesninie na zblakana mine i zatonal. 2 siedmiuset kilku- 
dziesieciu pasazerow ocalalo zaledwie kilkunastu, wsrod nich 
por. Rudlicki i owa pani. 

Andrzej Malkowski odszedl na „wieczna warte”. 
NIESIE 

Andrzej Juliusz Malkowski urodzil sie w majatku Trembki, 
powiat Kutno, 31 pazdziernika 1888 roku. 

Zginal o polnocy z 15/16 stycznia 1919 roku. G% 

Nasza Kronika 
Il-ga Druzyna Harcerska im Bol. Chrobrego w Ovel- 

gónne wystawila w niedziele 30 wrzesnia sztuczke sceniczna 
w czterech odslonach p. t. „Demokracja do Polski", 
Mimo wielu brakow nalezy podkreslic duza inicjatywe 
harcerzy, ktorzy własnymi silami i bez zadnej pomocy 
potrafili napisac sobie sami sztuke sceniczna i odtworzyc 
ciekawe momenty z zycia obecnego na scenie. Żywy kontakt 
ublicznosci ze scenali, nieslabnace brawa byly dowodem jak 
udnosc nasza jest 3 zywego slowa i muzik 

Z Londynu nadeszły za posrednictwem Ę Miimiera 
ksiazki dla Hufcow Paroerskich w Celle i Wolterdingen. 
Kda. Hufca Ceile rozdzielila ksiazki dla druzyn w Bergen. 
i Ovelgónne. 

24 wrzesnia b. r. otworzono w Fallingbostel polroczne 
Kursy Handlowe, na ktorych wykladane sa nastepujace 
przedmioty: ksiegowosc, arytmetyka handlowa, nauka o 
panstwie, prawoznawstwo, towaroznawstwo, korespondencja, 
stenografia, ekonomia, reklama, maszynoznawstwo i geo- 
grafia gospodarcza. 

Czeslaw Stanislawski 

_—Tu mówi Londyn .... 
Z poczatkiem 1940 roku jedna z glownych komorek 

rozdzielczych biuletynu radiowego byi Lombard Miejski 
na placu Teatralnym w Warszawie. e spot- 
kalem sie-w Alejach A z jednym z kolegow 
gimnazjalnych, Stanisławem  Kucharczykeem, ktory byl 
zastepca dyrektora Lombardu (zginal w  Oswiecimiu). 
Od slowa do slowa doszlismy do porozumienia, ze zasly- 
szane przez niego audycje radiowe bede Bey Ww 
Lombardzie w gabinecie ... dyrektora, ktorego Kucharczyk 
na czas” przepisywania wysle „sluzbowo”* na teren Za- 
rzadu Miejskiego. Biedny dyrektor Muszynski widzac 
mnie u przyjaciela kiwal tylko głowa, wiedzac, ze nic 
dobrego sie tu nie swieci, znal mnie bowiem „jako 
dziennikarza-sprawozdawce  samorzadowego z ady 
Miejskiej. Kucharczyk wywierał jednak na niego taki 
wplyw, ze chcac niechcac opuszczal Lombard na 2 i 3 
godziny. Ja siadalem czympredzej do maszyny i robota 
szla na calego. Poczatkowo wybijalem 50 egzemplarzy, 

' pozniej doszedlem do setki, lecz okazalo sie, ze wszystko 
to malo. A szpakowaty pan, ktorego zadaniem w Lom- 
bardzie bylo wydawanie wykupywanych przedmiotow, 
rozdzielal cenne biuletyny wsrod wtajemniczonych. Za- 
pomnialem jego nazwisko. Zacny i niezmordowany pra- 
cownik walki podziemnej. Zginal rowniez w Oswiecimiu. 

Zdarzalo sie, ze dyrektor Muszynski z tych czy innych 
za" nie mogl opuscic biura. Klopotliwa sytuacja, 
Zblizala sie godzina, przeznaczona na kolportaz, a tu 
biuletyn jeszcze nietkniety. W/reszcie Muszynski wyszedl. 
Trzeba sie bylo zabrac. do pisania ze zdwojona energia, 
Minela juz godzina |-sza w poludnie, o ktorej to Lom- 
bard  zamykal swoje o. Wlasnie _ konczylem 
przepisywanie, gdy nadszedl dyrektor. Widzac gromade 
podejrzanych pow, rozsiadlych po roznych  katach 
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poczekalni, z rugiej zas strony pozamykane juz okie- 
neczka, znowu pokiwal glowa i . . wyszedi, powracajac 
dopiero za 1/ę godziny. W. drzwiach raz jeszczee sie 
rozejrzal i z westchnieeniem ulgi wkraczal do swej siedziby, 
gdy sala juz byla pusta. 

Trzeba jednak bylo pomyslec zarowno o rozszerzeniu 
zedsiebiorstya w iczego, jak rowniez o zmianie 

: nam sie zdobyc pow 
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twardy chlop”. 

kolo Wyszkowa — tylko silnik postrzelony”. pz 
Z rozkazu Julka Szumiec zabiera „„Lockheeda' i leci 

wyrazila nawet gotowosc przepisania relacji eterowych. 
Znalazl sie rowniez kat na powielanie. Jakaz to byla 
radosc, gdy wybilismy w ciagu niespelna godziny 500 
egzemplarzy! Punkt rozdziełczy wyznaczony byl pod oe 
tam numerem na Nowym Swiecie, Pamietam jak dzis, 
Pogoda raczej psia. Jest godzina 121/. O godzinie 2 — 
giej  przybeda ' kolporterzy. Ide w towarzystwie 
cicerona na nowy punkt rozdzielczy. Skrecamy wlasnie z 
ulicy Trebackiej w Krakowskie Przedmiescie, gdy nagle 
rzed nami staje wysoki, barczysty wachtmeister der 
chutzpolizei w towarzystwie cywila w czarnej skorzanej, 

kurtce i zapytuje, gdzie sie miescw uniwersytet. Objasniam 
go czym predzej, by sie go pozbyc. A ten rzecze: — 
„Komm mit!* 

WSPOMNIENIE PIERWSZEGO 
DNIA WOJNY 

c.d 

Himek z pchr. Jurkiem R. spotkali kilka Ju 86. Himek 
zrabal jednego, Jurek strzelal, ale nie mial szczescia widziec 
rezultatu. Rozdzielili sie po walce, Himkowi tak porabali 
samolot, ze dziw jak takie cos trzymalo sie w powietrzu. 
Wpadl w rojowisko Messerschmittow, ktore daly mu 
takiego bobu, ze ledwo wrocil. 

Jurek R. opowiada o wrazeniu spotkania: 
„Zobaczylismy  zoraw —dwu-silnikowych / samolotow. 

Krzycze przez radio do Himka: „Niemcy”. — A Himek: 
„Nie badz durny, to Losie". (Wszyscy smiejemy sie teraz 
z tych „Losi*, ale okazuje sie, ze nie bylo pilota ktoryby 
tak nie myslal). 

Tak sobie gadamy i gadamy. Wtem kpr. H. chwieje 
sie i (buch na ziemie jak dlugi. — „Zwrazenia* — mowi 
Mucha. Doktor lapie chlo do sanitarki. Po chwili 
wraca: „Panowie on jest ranny w plecy. ' Pocisk siedzi 
wewnatrz. Mieliscie racje mowiac, ze z wrazenia nie 
zemdlal w powietrzu, bo nie czul. Mowie wam, to jest 

Hah Ż: 

  

po Szmonke. 
Pierwsza walka nie przyniosla nam strat w pilotach. 

Jestesmy wszyscy dobrej mysli, bo przychodza meldunki, 
ze rano zaden nieprzyjacielski samolot nie przedostal sie 
nad stolice. ; 

Nasz dyon spral paru Niemcow, a dyon Zdzicha Knota 
nie pozostaje w tyle. Dowiadujemy sie, ze Paluch od 
Zdzicha poszedl do szpitąla. Jest ostro ranny. Wszyscy 
piloci obu dyonow strzelali, 

Poludnie mija spokojnie, tyłko od czasu do czasu klucz 
alarmowy startuje. Szczurek jest w alarmie, bo koniecznie 
chce odbic poranna nieobecnosc. 

Okolo godz. 5-tej, wrocili Szmonka Szumiec na rowe- 
rach, gdyz R. W.-dziaka rozbili przy starcie. Opowiada 
jak go Niemiaszki dostali. Postrzelili mu zbiórnik oleju. - 
Zatarl sie silnik. Platowiec postrzelany lekko, tylko silnik 
zniienic i O.K. jak mowia Amerykanie, 

Zbliza sie wieczor. Telefon: „Duzy nalot na Warszawe, 
Kierunek 11c"'. Samoloty startuja jeden po drugim. Zostaja 
dwa „Puhacze'”, ktore byly rano uszkodzone i pare 
„Krakowiaczkow'. Mechanicy bez przerwy grzebia sie 
przy nich. Zartuja na ziemi, Poczatkowo spokoj. Nasi 
nabieraja wysokosc na Warszawe, Znikneli z oczu. Sivchac 
tylko mamrotanie — tak jak gdyby staly odglos grzmotow. 
atrze w kierunku na polnoc — na Prusy. Juz widze. 

Chmura samolotow przesuwa sie od Modlina. Idzie 
wyprawa za wyprawa: Heinkle, Junkersy, Dorniery. Ida 
i ida — konca nie widac. Wtem z przeciwnego kierunku 
male punkciki. Rosna w oczach.. To nasi, Atakuja z prze- 

. waga wysokosci i z przodu, 
ychac strzaly. Po pewnej chwili widac juz pare spado- 

chronow, a nizej palace sie maszyny ida do ziemi. Slychac 
jak wyja. Widok zaiste niesamowity. Wszystko odbywa 
sie na wysokosci 1500 mtr. nad lotniskiem. 

Z powodu braku amunicji laduje Kpt. B. Pamietam 
„Jaskolka No. 8" (Rajca nawet dzis powie, ktory numer 
iabryczny = 
SaaE ze swoimi w trzy minuty uzupelnia „osemke”. 

Dostaje od Adasia pozwolenie na start. ż 
Niedlugo bylem, moze 20 minut w powietrzu i zostałem 

zestrzelony. dzis n I 
patrzalem na swoj ogon. — 

moze 

moge sobie darowac, ze nie: 
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„w plecy, czeka swojej 

ludnosci z 1931 r.) 

  

  

Po wyladowaniu na spadochronie bylem tak zdenerwo- 
wany, ze trzaslem sie. Zwinalem spadochron i ide w 
ogolnym kierunku na lotnisko. 

„Dzieki Ci Boze, za ocalenie" 
powtarzac tylko te slowa. 

W glowie sie kreci, czuje, ze slabne. Ide — widze slonce, 
ktore staje sie pomaranczowe. Nie moge zebrac mysli, 
Przezywam jeszcze raz. Wstyd, zlosc i strach — wszystko 
razem. „Jak moglem tak sie zagapic, zeby ten Szkop wlazl 
mi na ogon”. Potem dochodze do swiadomosci, — bol 

i rak, — spostrzegam, ze jestem popalóny. Slabo mi. 
Pocieram twarz reka — cos rozmazalem na twarzy, ktora 
zaczyna szczypac, Oho to i pysk osmalilo. Czlapie polna 
droga miedzy kartofliskiem. polu nie daleko drogi widze 
kobiete i chlopa z motyka. Podchodze do nich i pytam 
o droge na lotnisko. — „Panoczku to panoczek lecial na 
tym balonie'', — pyta niewiasta „Panoczku, Panoczek jest 

jestem w stanie 

o. o jezu, Jezu — i bomble na buzi powyskaki- 
waly, a Panoczek taki mlody", Pada na kolana i [glosno 
modli sie — „Boze ratuj nasza Ojczyzne i uchowaj przy 
zdrowiu nasze wojsko”. Chlop lapie mnie za rece i caluje. 
Lzy ciekna mu po zoranej twarzy. „Panoczku — ja pierwszy 
raz w zyciu widze z bliska polskiego lotnika — uchowaj 
cie Boze od nieszczesc, a daj ci zwyciezac. Amen". Zegna 
mnie: znakiem Krzyza. Nie moge wytrzymac dluzej — 
placze i ja. ż 

Te scene pamietam dokladnie, bardzo dokladnie i pewnie 
nie zapomne jej nigdy. Dochodze do toru kolejowego — za 
torem lotnisko. Widze juz samoloty. Jeden z nich rozbity 
na skraju lotniska — obsluga kreci sie przy nim. 

Miedzy torem i lasem stoi grupka ludzi i samochod 
sanitarny. Podchodze. Na rozlozonej na ziemi skorze 
lotniczej lezy czlowiek, a wlasciwie: byly czlowiek. Rece 
czarne, wydaja sie zweglone, twarz tez czarna, zostaly 
tylko biale slady od okularow. Ubranie skrwebodk: 

Pytam sie — „kto to?" — Felek Sz. zestrzelony w 
plomieniach. Wyskoczy! a Niemiec obrabia! go w powietrzu, 
gdy wisiał na spadochronie, Czternascie ran. Rycerski 
errenvolk — psia ich mac! — mysle. 
Wieczor — dwor Poniatow. Na stole w jadalni lezy 

Felek Sz. nagi, a doktor wyjmuje ze skrwawionych ran 
-odlamki — chlop. jc i cos mamrocze. Pod sciana na . 
czterech zestawionych - zeslach lezy kpr. H. — 

ierwszy opatrunek przekrwawil sie. W drzwiach stoi Jurek 
R. z obwiazana lapa. Podobno mam mocne nerwy, ale nie 
jestem wstanie zapomniec tego widoku. 

Wieczorem staramy sie zrobic w przyblizeniu bilans 
Lg dnia wojny. 

powietrzu byla ogromna robota. Pamula, Gucio, 
Felek — popaleni. Stefan O. i d-ca „„Krakowiakow '-zabici. 
Zestrzelen jednak mamy sporo. żE 

Stojac w dzwiach jadalni, opowiada mi Jurek R. przy- 
ciszonym glosem swoje przygody. 

Wpadl w rojowisko bombowcow. Strzelal na lewo i 
prawo, ale skutku nie mogl dostrzec. Patrzy, az tu obok 
nieza 'sunie jakas awionetka, tylko, ze z czarnymi krzyzami. 
— I wtem, mowi, przyszla do glowy taka glupia mysl. — 
, ,„Czy do to wypada strzelac nawet w czasie wolny 
awionetek*. Awionetka okazala sie bardzo A ka — 
zrobila skret i skierowala sie na Jurka, a z silnika ida 
iskry. — „Samolot moj az dostal czkawki ze smiechu" — 
mowi jurek. „Takie male parszywstwo, a strzela. I wiesz 
— dostal mnie — mam w lewym pok 40 przestrzeen, 
a z dzialka dostalem po lapie i dlubie. Patrze, a tu 
tych awionetek coraz wiecej, jedna podlazla mi pod 
celownik. Buch... i pali sie. — Ale mowie ci, to byl 
„fajerwerk*, Po wyladowaniu, mowie Julkowi, ze zrabalem 
awionetke, ale nie moja wina bo Niemiec zaczal. Julek 
slucha mojego opisu awionetki i usmiecha sie. „Czlowieku 
to byl Messerschmitt 109". 

Aleksander K. Gabszewicz. 

Czy wiesz? 
... ze Polska posiadala 34.5 miliona ludnosci wedle 

danych statystycznych z 1937 r. (32.107,000 wedle spisu 

| Polska: posiadala: obszar, ktory obejmuje 388.634 

|. ze Polska posiadala: 27 szkol akademickich, 
... ze Polska posiadala: szkolnictwo srednie, zawodowe 

i powszęchne w nastepujacych rozmiarach: a) 2.202 szkol 
srednich roznych szkol zawodowych, c) 28,722 

zh 'owś ch, d) „1.651 przedszkoli, 
ie.pl | 
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jasno, kiedy tu mlodzi na ksiuty maja chodzic? 

YA 

„ze Polska posiadala: nastepujacy podzial admini- 
stracyjny: a) 17 wojewodztw, (w co wlaczone wojewodztwo 
stoleczne Warszawa — miasto), b) 264 powiatow, c) 602 
miast, d) 40.529 gromad wiejskich. 

..ze Polska posiadala: 696.000 nowych gospodarstw 
wiejskich, zorganizowanych na PE ustawy: i reformy 
rolnej (w latach od 1919—1037). ; 

... ze Polska posiadala: duze i bogate obszary lesne, 
ktore stanowia prawie 22% jej calego obszaru. 

.. ze Polska posiadala: a) okolo 
18.5 mil. hekt, ziemi uprawnej (rolnej), 
4.0 mil. hekt. lak, 
3,0 mil. hekt. pastwisk, 
0.5 mil. hekt. ogrodow, 
4.0 mil. hekt. roznych nieuzytkow. 

... ze Polska posiadala: bardzo powazny przyrost ludnosci 
w 1933 r. 12,3 na tysiac mieszkancow aĘ 

„w 1934 r. 12.1 na tysiac mieszkancow 
w 1935 r. 12.1 na tysiac mieszkancow 
w 1936 r. 12.0 na tysiac mieszkancow 
w 1937 r. 10.9 na tysiac mieszkancow 

... ze wlasciwa Anglia wraz de Szkocja i pln. Irlandja. 
liczy 245000 km. kw. z 47.5 mil, ludnoscia. W Europie 
poza tym w sklad Imperium Brytyjskiego wchodza Malta 
i Gibraltar oraz Wolne Panstwo Irlandii z 69 tys. km, kw. 
i 3 mil. ludnoscią., 

... ze posiadlosci brytyjskie w Azjii obejmuja 5.211.000. 
km, kw. z 400 mil, ludnosci, a w Afryce 7.337.000 km. kw. 
z 53 mił. ludnosci a: nalezy Sudan, stanowiacy con- „ 
dominium Anglo — Egipskie — 2,520.000 km. kw, i z 6 mil. 
ludnosci). 

... w pln Ameryce w sklad Korony Brytyjskiej wchodzi 
9.060.000 km, kw. z 11.5 mil. ludnosci sredniej; w Ameryce 
srodkowej i poludniowej FE 300 tys. km, kw. z blisko 
3 milionowa ludnoscia. Australii i Oceanii posiadlosci 
brytyjskie obejmuja prawie 8,5 mil. km. kw. i blisko 10 mil. 
ludnosci. Oprocz tego w sklad Imperium wchodzi 5 mil. 
km, kw. niezamieszkalych ziem Antraktydy. 

. ze udzial Wielkiej Brytani w produkcji swiatowej 
wynosi : 21.2 0% wegla kamiennego, 9.8 % stali 1 zelaza, 
8,9 %o soli, 7,8 Yo aluminium, 4.2 0% cynku. a 

ró 

© +... ze stolica calego Imperium jest Londyn 8.500.000 
kolejki na zmiane opatrunku, gdyz mieszkanców. 

ZOLNIERZE KTORYCH ZNAM 

Warszawiak 
— Gdzie sie pan urodzil, panie Antos? Ę 
— Gdzie rodowity warszawiak moze byc urodzon? 

Wiadomo — na Solcu pod 17-ym, ; 
Jako prawdziwy powislak Antos nienawidzi wody. Zdra- - 

dziecka woda uczynila jego dziadka sierota Śdy ra- 
dziadzio po pijanemu wpadl do Wisly i utonal. Odtad + 
an rod stroni od tej zarazy. j 

dy w St. Marcel gruchnela wsrod brygady podhalan- 
skiej wiadomosc, ze jedziemy do Norwegji, — i to okretem, 
— Antos nie Kaa ź 

— Cygania tak tylko chamy zeby ludzi straszyc. Czego 
zaraz okretem? Jakas kolej moze okrezna, ale sie przecie 
znajdzie, 

250 km do Brestu jechal samochodem w najlepszym © 
humorze, dopiero w chwili gramolenia sie na stalek=;—-; 
oczul sie slabo. Gdyby nie litr pinardu, przelkniety na 
rzegu, watpliwe czy ż zdolal wejsc o wlasnych siląch. 
Cala podroz byla dla Antosia jednym koszmarem. Bo 

niedosc ze bomba spadnie na glowe — jeszcze sie potem 
wleci dó wody. ć 

— To ja — zalil sie Antos — na Bielany w Zielone 
Świeta nigdym sie narzeczonej na statek namowic nie dal, 
zawsze tramwajem, w tloku, na stojaka, jechalim. R : 
tera Manka ze smiechu widzac mnie wpadajacego w srodek 
tego morzyska. SĘ 

Norwegja nie podobala sie Antosiowi. REGA 
— Niesprzyjajacy kraj dla milosci, — orzekl, — ciagle 

Nie zna Antos Polski. Nigdy nie byl w Krakowie, 
Poznaniu, Radomiu, nawet w Piasecznie. Co tam mogly 
byc ciekawego? Niech chamy przyjezdżaja do Warszawo 
rozdziawiac oczy, ale warszawiak e na prowincje - 
pojedzie? Co on, krowe bedzie ogladal? ; EE 

I nagle przymuszony, zwiedzil Antos Bukareszt, Buda- 
szt, Paryz. Owszem, niezle miasta, ale kudy im do: 
arszawy. : ; AA 
— Patrz pan, paryzanie niby tez stoleczny narod, a nie - 

maja tej smiekalki co warszawiacy. Widzialem jak policjant 
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..' na tym placu” Kakorduli faceta zatrzymal, za kolnierz do 
= komisarjatu jak barana powlokl. Nie przyszlo frajerowi 

do glowy gline w deche bykiem ugodzie, szmyrgnac w 
bok. Wtedy publika niby to rzuca sie gline podnosic, 
depcze go troche, tarasuje droge, puszcza dopiero gdy 
sladu po tamym juz niema, Kazde dziecko u nas na 
Powislu wie, ze tak sie z glina postepuje, a patrz pan te 
paryzany — niby takie uczone — a nie znaja tej podsta- 

, wowej maniery, 
Rumunja, Wegry, Jugosławja, Wlochy, Francja, Norwegja, 
R — zwiedzil Antos kawał Europy, a jednak w 

dyskusji politycznej ujawnia pewne nieotrzaskanie z geo- 
*grafja. Tlumaczy z zapalem: 

— Teraz Grecy rusza naprzod przez Gibraltar, wedra sie 
do Francji — i pooojdzie. . 

Albo: 
— Powinni nas Polakow do Irlandji poslac! 

" — Chce pan znowu morzem jechac? 
— Jakto? To do Irlandjis niema szosy? 
— Z geografjij w szole pan chyba nie byl celujacym 

uczniem, panie Antos. 
— Po djabla mi to. Sternikowi czy maszyniscie powie sie 

| gdzie jechac — on juz zawiezie. 
k Mozna poprawiac Antosia, ze Albanja nie graniczy z 

Egiptem, ze Indje nie leza bezposrednio u wylotu kanalu 
Sueskiego. Zgodzi sie. Omylil sie. Lecz okropnie jest 

ji wzburzony, gdy ktos „opowiada jak znał dziewczyne 
E w Warszawie na rogu Cieplej i Wolskiej. 

— Klamiesz chamie! 
— Alez naprawde. 
— Zebys sie w slup telegraficzny zamienil jesli taki rog 

istnieje. —. ; 
Co za obraza byla gdy ktos podał w watpliwosc czy on, 

Antos, wie gdzie znajduje sie ulica Furmanska. Jakto? Ta 
" krotka uliczka, przylegajaca do Bednarskiej, z. kociemi 

lbami, z mizernemi klonami wzdluz chodnikow, z knajpa 
= tlustego Franusia pod Si Takich rzeczy moze nie 

- " wiedziec jakis byk — pulkownik z cenzusem, ale nigdy 
szanujący sie strzelec-warszawiak. 

- T rzucil Antos smiale wezwanie: 
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W WaTSZaWwie-—= :z przez” a 1 zgiosze SIE ant 

ZA doktora, chocby najciezsze cwiczenia wypadały. 
EE _. Mimo krzyzowego ognia pytan, nie doszło dla lekarza 
SE do tej kazać 

ko: - Dla Antosia Polska jest tylko dodatkiem do Warszawy: 
>... /— Patrz pan, — mowi, — ze nasze miasto bronilo sie 
2, samo jedno dluzej niz cale panstwo. A jeszcze przecie nie 

(EE wszystkie nasze chlopaki byly. Zeby nie ten co to przez 
5 radjo mlodym wychodzic ze stolicy kazal — zostalbym i 

$a i inni z Powisla, Woli, Targowka. No i przynajmniej o 
tydzien dluzej Warszawaby sie trzymala. 

3 Rad jest Antos z kazdej przetrzymanej przez Warszawe 
» zrozpaczony z kazdej rozwalonej kamienicy. 

. / Wszystkie zniszczenia w Polsce wydaja mu sie drobiazgami, 
>. "— (Co tam Lublin, — macha lekcewazaco reka, — co 

tam Garwolin, Lwow — to nie takie potrzebne. Ale cala 
Chmielna w gruzach. Kiedy wrocimy, to gdzie sie skore 
znajdzie, gdzie czlowieka ondulowanego zapozna? 
Ma Antos panska pogarde dobrze urodzonego w sto- 

sunku do motlochu. Przedstawiajac sie jakims Szkotom, 
zawsze zaznacza: 
— I am Warsaw — no prowincja! 

,../I dziwi sie gdy ta frapujaca wiadomosc nie wywiera 
" nalezytego wrazenia. 

Przyjechala do naszego miasteczka „Lwowska Fala." 
Poszedl Antos na przedstawienie, lecz nie chowal potem 
swych spostrzezen w kieszeni: 
— Mizeroty jedne! Ani to prezencji nie maja, ani tej 

dystynkcji scenicznej, Gdzie im do Faliszewskiego! 
— Jednak publicznosci sie podobalo. 
— Ciemna masa bez zrozumienia zadnego. Bily te chamy 

Z prowincji brawo az im rece puchly. Pewnie, jak nic 
naprawde dobrego nigdy w zyciu nie widzialy. Zoba- 
czyliby rewje w kinie „Kometa” albo w „Bajce,* na 

'  Zelaznej — to byly rewje! Owszem, staraja sie ci lwowiacy, 
4 ale tego drygu, tej aparycji potrzebnej nie umieja, 

._ Pouczajaco jest sluchac wspomnien Antosia z cywila, 
Pracowal w stacji obslugi Fiata na placu Pilsudskiego. 
"— |]ak sie pańu zarabialo, panie Antos? 

- Och doskonale! Zajezdza limuzyna, widze R tablicy 
Kieleckiego. Wychyla sie gruby facet i dysponuje: 

panie dziedzicu, juz sie 

3%, 

    

    

      
     

  

    

   

    
  

  

castrolu!''. „Na rozkaz   

__ poźna, oceni? Niose mu blaszanke oliwy po zloty dwa- 
dziescia litr, leje: „Voila! Gotowe panie dziedzicu!* I 
= placi 9 zł 80 gr. bez zajaknienia. ż 

; | archiwum 
j, harcerskie.pl    
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"—-Jesli mi ktos powie ulice cobym nie wiedzial gdzie jest 

szawie "przez Dr: s tydzi. ie zgłtosze sie a -- 

5 „2 TR 
_ robil" Ale naco takiemu frajerowi castrol? Czy on sie 

  

— No, a gdy gosc byl warszawiakiem ? 
— Tez sie nabieralo, ale nie z taka przyjemnoscia. - 
A ile razy wlascicie! samochodu zostawial go w garazu, 

mowiac: „Prosze woz nasmarowac, ja zajde do „Zlotej 
Kaczki,' posiedze tam godzine." . . . 

— Wtedy ja tez siadalem, — wspomina Antos, — 
wstawalem dopiero by wziac forse od faceta, Powazna byla 
firma, rachunek sie i na stemplowanym blankiecie, no 
to i kazdy mial zaufanie! 
Poniewaz jestem tez z Warszawy, i do tego z Rozbratu 

(nie tak szykowna ulica jak Czerniakowska czy Solec — 
ale jednak Powisle), wiec Antos zaszczyca mnie niekiedy 
wieczorami rozmowa, Gdy sobie podpije, gdy w wielkiej 
ciemnej hali unosi sie gwizdliwe chrapanie i smrod spo- 
conych nog, Antos odnajduje poomacku moja prycze, 
przykuca, przyjmuje papierosa i szepce: 

— Jak pan mysli, odbuduja Warszawe? 
— No pewnie, murarzy przecie nie zbraknie. 
— Nowy Swiat, Marszalkowska, to oczywiscie ,ale czy na 

Tamke, Solec znajda sie pieniadze? Wiadomo, jakies 
chamy beda forsa dysponowac, moga nie zrozumiec, ze to 
konieczne, najwazniejsze. . . . 
— Eee, wytlumaczy sie im kijem. . .. a 
— Kiedy wez pan taki Kercelak, Spalony podobno docna, 

Postawia nowe kramy, ale to bedzie do niczego. Kradzione 
poko, rowery, stare ubrania sprzedawac w nowych 
udach — to nie wypada, to juz bedzie nie to. 
Tak, wszystko juz bedzie nie to, nie to. . ż 
— Jednak, panie Antos, do tej innej Warszawy poje- 

dziemy — choc i przez morze. 
— Konieceznie trzeba bedzie morzem ? 
— |]akze inaczej, przecie siedzimy na wyspie! 
— No to nawet okretem. Ale jak pan mysli — moze jaki 

most do tego czasu zbuduja? AŻ 
: Karol Zbyszewski 

Z Marszalkowskiej na Piccadilly 

z Elsdon 
j "Powell opowiada w ksiazce 

przy pomocy ktorej winien 
ilustrowac obowiazki skauta), 

, Przed wielu laty w polnocnej Anglii grasowal okrutny 
morderca. Morderce tego schwytano, skazano i powieszono 
glownie dzieki sprawnosci skautowej pewnego pastuszka. 
PUSZCZANSTWO. — Robert Hindmarsh pasl swoja 

trzode w gorach na wrzosowiskach. Do domu wracal dzika, 
ustronna A wzgorz. Pewnego razu zobaczyl wloczege, 

instruktor 

ktory siedzial na ziemi z wyciagnietymi przed siebie no- 
gami 2 > RA 
OBSERWACJA. — Przechodzac zauwazyl chlopiec jego 

3 a zwlaszcza dziwne gwozdzie w podeszwach. 
BSERWACJA Z UKRYCIA. — Nie zatrzymal sie, aby 

sie gapic, lecz uchwycil wszystko jednym rzutem oka nie 
zwracajac na siebie uwagi tego czlowieka, ktory skutkiem 
tego, uznal go za ZOB chlopca niegodnego uwagi. 

NIOSKOWANIE. — Gdy, uszedl, 5 czy 6 mil od te- 
go miejsca i z sie do swego domu zauwazyl tlum lu- 
dzi zebranych dokola chatki. Mieszkanke tej chatki, stara 
kobiete znaleziono zamordowana. Zgadywano na wszelkie 
sposoby, kto mogl to uczynic, podejrzenia zdawaly sie sku- 
piac dokola malej szajki zlozonej z trzech cyganow, ktorzy 
wloczyli sie w okolicy i rabowali, grozac smiercia emu, 
ktoby sie powazyl zawiadomic wdade o ich przestepstwach. 
« Chlopiec przysłuchujac sie tym opowiadaniom zobaczyl 
nagle dziwne slady stop w malym ogrodku przy chatce; 
znaki, ktore KE. od tych gwozdzi, jakie widzial 
w butach czlowieka na wrzosowiskach. Stad oczywiscie: wy- 
wnioskowal, ze czlowiek ten moze miec cos wspolnego 
z morderstwem, 
RYCERSKOSC, — Duch rycerskosci wzburzył sie w 

chlopcu przeciw mordercy bezbronnej starej kobiety, 
ODWAGA, PANOWANIE NAD SOBA, SZYBKOSC 

" DZIALANIA. — Tak wiec, choc wiedzial ze przyjaciele mor- 
dercy — moga zabic go za udzielenie informacyj, odsunal 
swoje strachy na bok i wystapiwszy, natychmiast zwrocil 
uwage policjanta na slady s w ogrodzie i powiedzial mu, 
gdzie bedzie mogl znalezc czlowieka, ktory to zrobił, jesli 
zaraz tam pojdzie, ż 
ZDROWIE I SILA. — Czlowiek ktory znajdowal sie 

w gorach wsrod wrzosowisk oddalil sie tak daleko od miej- 
sca morderstwa przez nikogo (oprocz malego chlpoca) nie 
RY: ze uwazal sie za bezpiecznego i nie przyszlo mu 
na mysl, ze chlopiec ten bedzie w stanie dojsc tak daleko 

'dziezy”- historie w glównych zarysach 
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stad, na miejsce morderstwa, a potem zaraz powrocic z pQ- 
licja. Z tego powodu nie zastosowal zadnych ostroznosci, 

Ale e: byl silnym, zdrowym goralem i po 
droge szybko i bez trudu, tak ze znalezli tego czlowieka 
i latwo go ujeli, ; 

Czlowiekiem tym byl Willie Winter, wloczega. Przepro- 
wadzono dochodzenie, dowiedziono mu winy i powieszono 
w Newcastle. Potem przeniesiono jego ciało i powieszono 
na szubienicy w poblizu miejsca mordu, jak to bylo podow- 
czas w zwyczaju, a szubienica ta stoi po dzis dzien. 

I pozostalych dwu cyganow, ktorzy byli wspolwinowaj- 
cami, pochwycono, a znalazlszy przy nich przedmioty po- 
chodzace z kradziezy, rowniez wystawiono w Newcastle, 
MIEKKOSC SERCA. — Gdy chlopiec zobaczyl cialo 

mordercy wiszące na szubienicy zrobilo mu sie zal, ze stal 
sie przyczyna smierci czlowieka. 

> OCALENIE ZYCIA. Ale wezwano go do urzednika, kto- 
ry pochwalil go, ze wyswiadczy! swym ziomkom wielka 
przysluge — ocalajac, byc moze, niejednemu z nich zycie — 
rzez uwolnienie swiata od tak niebezpiecznego zbrodniarza. 
OBOWIAZEK. — Mowil on: „Spelniles swoj obowiazek, 

choc bylo to dla ciebie bardzo: niebezpieczne i przykre. 
Ale nie wolno ci na to zwracac uwagi — bylo bowiem obo- 
wiazkiem twoim wzgledem krola niesc pomoc policji w wy- 
konywaniu sprawiedliwosci, obowiazek zas winien byc spel- 
niony zawsze bez wzgledu na to ile mogloby cie to kosz- 
towac, nawet gdyby mialo kosztowac zycie”. 
PRZYKLAD. — W ten sposob chlopiec ten wykonal 

skautowy obowiazek w najdrobniejszych szczegolach, mimo 
ze sie tego nigdy nie uczyl. Wykazal sie znajomoscia pusz- 
czanstwa, obserwacji bez zdradzenia sie, ze sie obserwuje, 
wnioskowania, dal dowod rycerskosci, poczucia obowiazku, 
wytrzymalosci, miekosci serca. 

Nie myslal wcale o tym, ze czynnosc, ktora wykonuje 
z wlasnej swej woli, posluzy kiedys za przyklad dla was, 
innych chlopcowi, i pouczy was jak spelniac macie obowia- 
zek. Winniscie pamietac, ze tak samo wasze postepki moga 
byc zauwazone przez drugich i uzyte jako przyklad. Staraj- 
cie sie wiec dobrze spelniac swoj obowiazek w YE 
wypadku, Lord Baden Powell, 

= Przy Ognisku 
Czuwaj Straznico! W ludzkosci pochodzie, 
Duchy mlodziencze niech ida na przodzie, 
Niech tory bija przed bracmi ciemnymi, 
Niech beda switem i jutrznia tej ziemi, 
l z wyciagnieta ku sloncu prawica! 
Czuwaj Straznico! 

M. Konopnicka. 

Czuwaj jest haslem skautow calego swiata (w doslow- 
nym brzmieniu badz gotow) Baden Powell wyjasnia, to 
powiedzenie: „skaut musi byc zawsze gotow do spel- 
nienia swego obowiazku i stawieniu czola niebezpie- 
czenstwu, jesli zachodzi tego potrzeba, w wypadku nie- 
sienia pomocy bliznim. Sens hasla jest ten, ze skaut musi 
sie przygotowywac zawczasu przez obmyslanie i cwicze- 
nie do dzialania w kazdym wypadku czy naglej potrzebie, 
tak by go nic nie zaskoczyło. Skaut wie dokladnie, co 
ma robic, gdy sie przydarzy cos nieoczekiwanego." 

System zastępowy Baden Powella daje ogromne pole * 
do pracy zarowno w dziedzinie samowychowawczej jak 
i samoksztalcenia, wyrabia samodzielnosc, zaradczosc. 
Wystarczy spojrzec na historie Harcerstwa w Polsce by 
stwierdzic, ze zarowno w czasie niepodleglosci czy oku- 
pacji harcerki i harcerze zrozumieli ciazace na nich obo- 
wiazki (przyjete zrszta dobrowolnie), wywiazujac sie z 
nich z najwieksza dokladnoscia i poswieceniem. Szeregi 
harcerskie wojna uszczuplila, a nastepnie nienormalne 
zycie i przezycia wojenne poczynily duze spustoszenia 
wsrod mlodego pokolenia, Nie zyjemy jeszcze w warun- 
kach takich, jak przed wojna. Wielu traci bezczynnie 
czas, uwazajac, ze skoro tyle przeszli, to nalezy sie im 
zasluzony wypoczynek. Ba, nie brak i takich, co radziby 
medale i ordery otrzymac, a moze awanse i koncesje 
monopolowe i inne synekury. Tymczasem zas, nie mogac 
znalezc dla siebie uznania za przezyte lata w lagrach czy 
obozach (czesto dodaja skromnie „ku chwale Ojczyzny”), 
poswiecaja swoj czas calkowicie przyjemnoscoiom takim 

= S$traznica 
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jak bimber, zapijajac sie do utraty przytomności i wyzy- 3 
wajac sie w ten sposob. |Inni zas znajduja przyjemnosc 
w lajdaczeniu sie, rozpuscie i kartograjstwu. 

*k * Xx 

Jezelibysmy zajrzeli do wielu obozow, to znalezlibysmy 
cale baterie roznorodnego alkoholu, wlasnej fabrykacji. 3 
Nie wiem, czy istnieje taki oboz, gdzieby nie pedzono 
bimbru. Cale dnie sie czesto spedza na pijanstwie, tak 
marnuje sie i karleje duza czesc naszego spoeeczenstwa. 
Niestety, w orgiach pijackich bierze udzial nie tylko 
mlodziez, ale czesto i dzieci. Pija mlodzi i. starzy, kobiety j 
i mezczyzni, cywile i wojskowi, przekraczajac czesto 4 
granice przyzwoitosci. Zdawacby sie moglo, ze szal 4 
uzycia i pijanstwa przeradza sie w rzecz naturalna, a ten, 
co nie pije, bywa nawt za wroga uwazany. Ę sd] 

Za wrotami wiezien czy szpitali znajdziemy ofiary tego 3 
nalogu, ktory tak niewinnie sie zaczyna.  Ulegaja niemu SĄ 
tak inteligenceja, jak i ludzie prosci. 

ARE IE 

Narzekalismy na fraternizacje, na kumanie sie wójsk 
sprzymierzonych z niemkami. Zajrzyjmy na nasze pod-- a 
worko: dzikie malzenstwa, malzenstwa na probe lub zgola. j 
jawny handel cialem. Kobieta staje sie dziwka, prze- "= 
chodzaca z rak do rak. „Promenad-chocolad' — to nie 
tylko w jakims obozie Bergen-Belsen tranzakcja miedzy 
zolnierzami a dziwkami, lecz niestety az nazbyt czesto 
miedzy nasza mlodzieza. zk 

* * * a 

Posluchajmy rozmow o zalatwianiu roznych spraw przęz 
naszych roznych dygnitarzy. Przyjrzyjmy sie jak niejedno- - j 
krotnie bezmyslnie (a moze .niezupelnie bezmyslnie lecz 
ze zlej woli) paraliznje sie najlepsze nawet wysilki. | dzieje 
aa SA ode koo 5 na uroczystosciach, przy 
ieliszkach, ochryplemi glosami pic beda zdrowie. oj--—= 

czyzny, sliniac sie wzajemnie przy opadać pw 
zactecwie beda wzajemnie przyjazn i lojalnosc laj- 
acza. Na TA 

  

* * * 

Wysniona wolnosc, czyz w takich barwach sie nam 
przedstawiala? Czy doroslismy do tego, by byc wolni? 
Niestety, czesto wypadaloby odpowiedziec, ze nie. Sza- Gi 
belka potrzasac, na wielokroc silniejszego ruszyc prze- 
ciwnika — to potrafimy. Gdy niebezpieczenstwo zagraza 
— nawet zjednoczyc sie potrafimy i zlac swe wysilki do 
jednego wspolnego mianownika: dla dobra Sprawy. Lecz 
przezyc dzien dobrze jest jakos trudno. Zreszta sańi- —=- 
wieszcz juz powiedzial, ze trudniej dzien dobrze przezyc 
niz napisac ksiege. j 

a * 46 * e 

W zwiazku z ogolnym obnizeniem poziomu moralnego, 4 
obnizyl sie poziom zycia harcerzy. Nieraz mowiliscie, ze j 
niepodobna isc przeciw pradowi, ze srodowisko Wasze 
dziala zarazajaco na najodporniejsze nawet jednostki. 78 
Lecz czy zgodni bylibysmy z naszym sumieniem, gdy- — 
bysmy tolerowali, a w nastepstwie sami nie wiedzac jak sA 
i kiedy ulegli ogolnej psychozie? - SB 

Nigdy jak dzis potrzeba ludzkosci odrodzenia i nigdy 
moze jak dzis zagadnienia wychowawcze nie wysuwaly sie 
na plan pierwszy. Oczy calego spoeczenstwa z ufnoscia 
patrza na mlode pokolenie, wierzac, ze zlo nie moglo 
jeszcze zdeprawowac calkowicie mlodzienczej duszy. 14 

Pozdrawiajac sie wiec naszym codziennym haslem 5) 
„czuwaj' — wnik nijmy w gleboka tresc tego slowa 
i chciejmy sie zawsze sami siebie spytac, jak czuwamy 
nad soba i jaki przyklad dajemy innym.  „Czuwajcie, 
abyscie nie weszli w pokuszenie" — mowi do nas Chry- 
stus. Patrzac zas na rozprzestrzeniajace sie dookola zlo, 
przypomnijmy sobie slowa poety: > 

  

„Niech was podlosc nie przestrasza, 
Choc dzis podlosc gora wszedzie, 
Z wiary waszej — wola wasza, —. 
Z woli waszej «czyn wasz bedzie!" 
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