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Było to dawno, dawno temu. Na ziemi polskiejjwówczas szumiały 

wielkie bory, pełne zwierza, pełne barci pszczelnych, grzybów i wszel- 

kiego dobra. Zielone równiny przecinały błękitne wstęgi rzek. Najpięk- 
niejszą z nich była Wisła. Nad Wisłą najchętniej osiadał lud tego kraju. 

Dnia jednego płynęli rzeką War i żona jego Sawa. Skąd przybyli- 

nie wiadomo. Może od grodziska Kraka, a może od jeziora Gopła. Pły- 
nęli Wisłą, bo przez bór starodawny przedrzeć się nie podobna. 

Płynęli na mocnej barce, którą War wyciosał ze stuletniego pnia, 
wyrosłego na rodzimej ziemi. Patrzyli gdzieby zbudować sadybę. Przy- 
bili do miejsca, gdzie rzeka była błękitniejsza, niż gdziekolwiek, a brzegi 

jej wysypane złocistym piaskiem. Gdzie okiem rzucić, widać było zieloną 

równinę a dalej szumiący bór. 
— Tu zostaniemy -powiedział War, — Pięknie tu, że piękniej być 

nie może. Rzeka da ryb, a bór zwierzynę, jagody i budulec. 

Pobudowali sadybę mocną, obszerną. Zwierzynę przynosił War 

% boru, a z łyka drzewnego powiązał sieci i poszedł szukać ryb. 
Ale ryb nie było... Kiedy patrzył na rzekę przed zachodem słońca 

zdawała się pełna ryb. Aż się tam kłębiło, srebrzyło, złociło. Ale kiedy 

założył sieci, wyciągnął je puste. Próbował raz, drugi, trzeci, dziesiąty 

i setny-ciągle nic. Markotny był bardzo. Pięknie tu było, cicho i spokoj- 
nie. Pokochał ten zakątek całym sercem. Bór dawał zwierzynę, ale 

Sawa chciała mieć i rybę dla rodziny. Zima przyjdzie niedługo, Sawa 

chce ryby suszyć, żeby mieli co jeść oboje i ich mały syneczek przez 
długie miesiące, gdy lód ściśnie fale rzeki a śnieg zasypie przejścia 
do boru. 

Sawa pomagała mężowi w pracy. Maleństwo owijała w miękką 

skórę, kładła na złotym piasku i szła razem z mężem zakładać i opa- 
trywać sieci. j 

A miało to maleństwo włoski złociste, jak ten piasek przybrzeżny, 
a oczka modre jak fale Wisełki, A nie płakało nigdy. Śmiało się do 

wszystkich, a najbardziej do skowronków, których śpiew głosikiem 
dziecinnym chciało naśladować. Aż raz ten świergot, tę rozmowę skow- 

rończą usłyszała Syrena, która siedziała na brzegu i czesała swe długie 
włosy. Podeszła bliżej, a maleństwo patrzyło na nią ciekawie. Jakby 

matka, ale jakaś inna... Długie włosy, twarz, ręce, a dalej jakby ryba. 

A syrena chciała posłyszeć tę skowrończą rozmowę, przysunęła się 
bliżej... słońce zamigotało w łuskach ogona i posypały się złote iskierki, 
Maleństwo się zaśmiało. 
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I odtąd co dnia, gdy War z Sawą szli do pracy, przychodziła 

Syrena, bawiła się z małym, spiewała i rozmawiała. A Syrena śpiewa 
pięknie, bardzo pięknie. 

Jednego dnia wzięła Syrena dziecko na ręce i popłynęła dalej, gdzie 

pełno było ryb w zatoce. Tam dopiero zaczęło się pluskanie, tam do- 

piero zaczęła się zabawa. 
Gdy wieczorem przyszli War i Sawa — nie znaleźli synaczka w zwy- 

kłym miejscu. Wołali... szukali... aż tu War zobaczył jakis dziwny 

ślad, nie ludzki, nie zwierzęcy. Był to ślad ogona Syreny. Poszli za 
śladem i z dala ujrzeli syrenę i synaczka bawiących się i pluskających 

w przybrzeżnej wodzie. Sawa schwyciła malca na ręce, a War patrzył 

jak urzeczony... tyle ryb. 
A było to miejsce, gdzie dziś jest ulica Rybaki. 
I odtąd nie brakło ryb dla Wara i Sawy. Żyli szczęśliwie długie 

lata i dzieci ich, wnuki, prawnuki i praprawnuki budowały wokoło 

starych rodziców swe chaty... i tak powstała WARSZAWA. 
Z. JESION 

PRZEDMURZE 
(EZIIN CHRZEŚCIJAŃSTWA 
  

Któż z was nie słyszał i nie czytał o Tatarach? 

Kosooki, mongolski koczowniczy naród przybyły z głębi Azji, bitny, 
dziki i groźny. Karmił się surowym mięsem ubijanym pod siodłem, 
pił kobyle mleko, życie całe spędzał w potyczkach i boju. Jedynym 
celem jego była grabież, jedynym uczuciem nienawiść do wszelkiej 
kultury, zwłaszcza kultury zachodniej. 

Zagrażał Europie długo, aż wreszcie ławą całą runął na wschodnie 
rubieże Polski. Polska nie była wtedy mocną. Tatarzy zajęli ziemie 
wschodnie, dotarli do serca Polski, Krakowa, a wreszcie ruszyli na 
Śląsk. Straszliwy pochód dziczy tatarskiej znaczyły krew, pożoga i zglisz- 
cza, a światu chrześcijańskiemu groziła zagłada. 

Wieść straszna dotarła na dwór księcia śląskiego. W młodziutkim 
księciu Henryku, co dzięki swej wielkiej pobożności zyskał przydomek 
Pobożnego, odezwało się serce lwa,  



Dać zginąć najdroższemu państwu, "pozwoli by dzikie herdy bez- 
karnie deptały jego ziemię, by uprowadzały tysiące kobiet, mężczyzn 
i dzieci, by zbrodnicze świę tokradcze ręce zdzierały z wieżyc kościelnych - 
krzy 

Nie, nigdy, przenigdy! 
Prosi młodziutki Da o błogosławieństwo najbliższych, zbiera 

najpiękniejszy kwiat polskiej młodzieży i stawia śmiało czoło niezli- 
czonym zastępom wroga pod Lignicą w XIII wieku, ginąc śmiercią 
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Taki jast we Włoszeć 

bohatera. Po trupach jego i jego towarzyszy prze wróg naprzód, ale 
siły jego stopniowo słabną, a przeczyste bohaterstwo młodzianka spra- 

cnd ocalenia ojczyzny i wiary chrześcijańskiej od zupełnej zagłady. 

dają na wschodnie krańce Polski, przez lata i wieki całe czuwać muszą 
ich mieszkańcy, rycerze kresowi i zagończycy. 

Polska zyskuje chlubne miano „,przedmurza chrześcijaństwa '*. 

Tatarzy po jakimś czasie wycofują się. Nieraz jeszcze potem napa- 
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Mijają lata. Radosne lata potęgi Polski za Piastów i Jagiellonów, 
lata ,,potopu** i bohaterskiej sławy oręża polskiego za Wazów, smutne 
lata upadku za Sasów, wreszcie okres przeszło 100-letniej niewoli i odro- 
dzenia Polski nowej, wykutej w ogniu wojny, okupionej ofiarą krwi 
i mienia setek tysięcy bohaterów. 

Odrodzona Polska z bronią w ręku musi wyrąbywać sobie granice, 
musi wprowadzać ład wewnętrzny i po cegiełce wznosić gmach budowli 
państwowej. 

Widzi to wschodni sąsiad i zgrzyta z wściekłości zębami. Jak chętnie 
rzuciłby się na to młode państwo, z jaką rozkoszą rozniósłby w proch 
z mozołem wznoszone podwaliny jego potęgi! Ale sam musi się wpierw 
uporać ze swoimi obywatelami mieczem, siłą, kaźnią, musi zaprowadzić 
nowy porządek bolszewiekiej władzy. 

A gdy z tą pracą częściowo się uporał, kiedy wyciął miliony swoich 
mieszkańców, kiedy zapełnił więzienia, obozy pracy i przesiedlił setki 
tysięcy ludzi, zwrócił swe łakome i nienawistne oczy na zachód, na 
młode państwo polskie. Odżyła odwieczna nienawiść u azjatyckich 
potomków Dżyngis-chana i Batu-chana, odrodziła się chęć łupu, a prze- 
de wszystkim odżyła nienawiść do kultury Zachodu i chrześcijaństwa. 

Zbierają się w roku 1920 masy dzikiej i krwi chciwej tłuszczy 
i ciągną na Polskę W Polsce bije alarmowy dzwon. Nie na trwogę, 
bo ta obca jest sercom Polaków, lecz na walkę, na obronę! 

Dniem i nocą trwa zaciąg ochotniczy. Jak spod ziemi wyrastają 
szeregi wojska: starszych, zaprawionych w boju żołnierzy, młodych, 
mniej doświadczonych, zapaleńców i tych najmłodszych harcerzyków 
serdecznych, co Bogu i Ojczyźnie chcą służyć. 

Wróg idzie. Zajmuje ziemie wschodnie, sypie mogiłę bohaterom 
polskim pod Zadwórzem, zagraża Lwowowi, nawet Warszawie. Armia 
nasza pod dowództwem Józefa Piłsudskiego bije się mężnie, rozpaczliwie, 
choć jest nieliczna i nie posiada wystarczającej ilości broni ani amunicji. 

Góruje nad dziką hordą męstwem, duchem bojowym i zdecydowaną 
postawą. Ożywia ją pragnenie zwycięstwa i świadomość, ż broni Oj- 

ny i że znowu jest obrońcą zachodniej kultury i wiary praojeów. 
Patrzy na ten nadludzki wysiłek Sędzia yższy, błogosławi 

jego trudom Matka Najświętsza. 
spełnia się „cud zwycięstwa nad Wisłą '*. 

Cofa się wróg w ucieczce, opuszcza ziemie polskie, podpisuje umowę 
w sprawie pokoju i granic na wschodzie. 

Historia się potwarza. Po 25 latach jesteśmy świadkami nowego 
napadu odwiecznego wroga na Polskę. 

Tatarzy XX stulecia, głosząc odłudne hasła swobody i szczęścia 
ludzkości, podejmują tradycję swoich poprzedników. Chcą zniszczyć 
Polskę, zdeptać jej wolność i godność, przeszczepić na jej grunt swoje 
zasady bolszewickie, tak obce Polsce. 

Stoimy wobec tych klęsk narodu i kraju przygotowani na najcięższe 
jeszcze próby. i doświadczenia. Ale mocni hartem ducha i pełni wiary, 
że wreszcie zapanuje triumf Prawdy nad Złem i Przemocą. Że odzy- 
skamy Polskę prawdziwie niepodległą, z Wilnem i Lwowem. 

Janina HOBLER  



O JANKU WEDROWNICZKU 

MARIA KONOPNICKA 

Widzieliście wy pajac 
Niech się panicz zaraq wrć 
Ot, na drogę trzy jabłus 

O, jak miło! O, jak błogo i ż A do tego piękna gru 
W śliczny. ranek iść tak drogą! Wtem gołąbki: — ,,Grochu, grochu 
Lecą płaszki i świegocą: — ,„ Wracaj ty pieszczochu!* 

„Gdzie to, Janku? Gdzie to? Po co? — p Janek wrócić obiechje, 

Janek podparł się pod boki: t Zdjął kapelusz i dziękuje 

„ Idę — mówi — w świat szeroki**, — 

Po pióreczku mu rzuciły : 
s Idź z Bogiem, Janku miły. — 

Tak wesoło i beq szkody 

Zaszedł Janek aż do wody, 
A wtem widzi, stojąc sobie, 
Bocian trzyma rybkę w dziobie, 
Na czerwonej wsparty nodze!   

D Z A L ROZGRYWEK się Janek srodze, 

ęci t powiada: 
© jegomość rybki jada? ZAGADKA 1i 

SAWA DRC ż Ę A 3 Ś ; KŁAM ż 
1 tom ja nie wiedział o tem Może być twym krewnym i może być rzeką. Z Lwowa do niej 
Otwarł bocian dqiób z klekotem... blisko, z Warszawy daleko. 

ŚNI AA, ZABAWA W PARZYSTE I NIEPARZYSTE 
Plusk do wody moja rybka 

Zosia wymyśliła zabawę, którą nazwała: „parzyste i nieparzyste''. 
To jest taka zabawa — tłumaczyła dzieciom -robi się koło, a jed- 

no dziecko staje w środku i rzuca chustkę lub piłkę do kogoś, mówiąc 
ż ; przytem: ,„parzyste'* lub ,,nieparzyste''. No i kto chusteczkę albo piłkę 

Lecz kwielnymi wiedąiesz ślady, złapie, musi prędko powiedzieć coś parzystego lub nieparzystego. 
Między chaty, między sady, — Zabawmy się w to! zawołał Władek. Stanął w środku koła 
Tam, gdzie pani Marcinowa i rzucił piłkę do Danki, mówiąc: 

— Parzyste! 
A Danka rzekła: — Uszy. 
Teraz Danka stanęła w kole i rzuciwszy piłkę do Stacha zawołała: 

eparzyste I! 
Kto ma grosik, ten dostanie. A Namyślił się Stach, bo przecież trzeba wyliczyć coś, co na pewno 

Janek nie miał nic w kieszeni, nie ma pary, w końcu powiedział — Księżyc. 
Bardzo się wszystkim podobała odpowiedź. 
Bawili w to doskonale, wyliczając jako ,,parzyste''*: oczy, nogi, 

ręce. 

ty drogo, wiejska drogo, 
e obłąkasz ty nikogo, 

ękniejsze jabłka chowa 
m 7 marchwią na siraganie! 

Więc się tylko zarumieni... 

1 wtem pani Marcinowa 
Te do niego rzec 3 

„„W świat? Taki ci dzieciuch mały, UŚMIECHNIJ SIĘ 
Żeby wróble go qdziobały?... — Józiu! Przed chwilą na stole leżały cztery jabłka: dwa duże i dwa 

małe. Co się stało, że są tylko te dwa duże? Nie zjadłeś tamtych ? 
— Nie, mamusiu. To te dwa duże jabłka zjadły tamte dwa małe 

i dlatego są takie duże...  



Przyseła jesień w jedno ramo Przyszła lesień w jedno rano 

g tacą słońcem wyzłacaną. z facą słońcem wyzłacaną. 

A ma łacy chmielu wiechy, A na tacy Śliczne astry, 

a pod chmaelem skrzą orzechy a wśród astrów miodu plastry. 

Przyssła Jesień w jedno rano Przyszła jesień w Jedno rano 

3 łacą słońcem wyzłacaną. '. 3 łacą słońcem wyzłacaną. 

A na tacy płotek Krzywy, A ma tacy kłosów wieńce, 

a nad płoikiem ]adtka, śliwy. a w wieńcach kalin Tumieńce. 

Przyszła Jesień w jedno rama 

3 łacą słońcem wyzłacaną 

Po tych z modrej przyszła dali, 

co przez lato pracował. 

M CZERKAWSKA 
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Odbito w Drukarni oo. Franciszkanów w Jerozolimie. Dyrektor o. Franciszek 
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