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SPOKOJNYM i POWAŻNYM Świętem!
DY zjawia się dzień Czwartego Lipca, mimowoli przycho
G
dzi na myśl kraj ten jakim był po dawne lata, jakim był
wtedy, gdy do tego kraju przybywali pierwsi pionierzy ze
szczytnymi ideałami uczynienia z tej ziemi idealnej krainy,
która byłaby szczęściem dla wszystkich!
Był to dawnymi laty kraj nie tak wyszukany, bez modernizmów, bez szybkości, bez pośpiechu i bez gwałtu życia. Ale
był bliższym natury, był szczerszym i serdeczniejszym.
I święta były innemi.
Miały myśl, miały duszę, były wyobrażeniem czegoś lep
szego w życiu, aniżeli praktycznego oportunizmu.
Czy pamiętacie, wy starsi osadnicy, dawne święta Czwar
tego Lipca?
Małe, schludne, czyste miasteczka, w środku park, w środ
ku parku pomnik któregoś z bohaterów powstania o Niepodle
głość tego kraju. Tłumy wyrostków o czerwonych policzkach,
bosych, przybyłych z dala do parku, by być świadkami uroczy
stości. Tłumy starszych, w słomkowych kapeluszach, z paralosami, otaczających podniesienie, przybrane we flagi amerykań
skie a na balustradzie karafka lemoniady dla mówców.
Parada poprzedzana amatorską kapelą, mówTca przybrany
w żakiet i cylinder, zazwyczaj kongresman. (Dzisiaj kongresmani są wielkimi panami i na uroczystości patriotyczne nie
chadzają — chyba przed samymi wyborami.) Sędzia miejsco
wy odczytywał Deklarację Niepodległości, jeden z najpiękniej
szych dokumentów w historii świata. Dzisiaj te uroczystości
patriotyczne należą do przeszłości. Dziatwa spędza je na za
palaniu ogni sztucznych, bomb, żabek i strzelania prochem,
powodując tysiące nieszczęśliwych wypadków. Starsi wolą spę
dzić dzień na świeżem powietrzu w lasku albo nad jeziorem.
Politykierzy uciekają na ten dzień z miasta i kryją się po letni
skach.
A warto, by dzień ten uroczyście obchodzić. Gdyby nie było
Deklaracji Niepodległości, inaczejby dzisiaj wyglądał ten świat
i wielu z nas by tu nie było. I wielu z nas żyłoby w niewoli dyk
tatorów europejskich.
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FRANCISZEK OLECHNOWICZ

PRRUJDfł O SOUJIGTfłCH ES

(Ciąg dalszy)
Na robocie.
Godzina 3 w nocy. Rozlega się dźwięk
dzwonu, budzącego obóz ze snu. Dyżur
ni przynoszą z suszarni “walenk1” i in.
części ubrania, które przemoczone śnie
giem podczas poprzedniego dnia pracy,
wymagało suszenia. Wśród wrzasków,
wyzwisk i przekleństw przy małym
świetle lampki naftowej grzebią się po
stacie ludzkie w stosach rzuccnej na
podłogę odzieży, szukając swego ubra
nia. Ci, którym się już udało odnaleźć
wszystkie części swej garderoby, biegną
z miską do kuchni po śniadanie. Szybko
się zjada poranny posiłek, bo rychło się
rozlegnie powtórne uderzenie dzwonu,
kiedy trzeba będzie stawać na podwór
ku do apelu. Ktoś na górnej < pryczy
rozlał jakiś płyn. Ciecz spływa na gło
wę i do miski sąsiada z dołu. Znów przeklęstwa, krzyk, bójka. Wspólne nie
szczęście zamiast łączyć ludzi, rozłącza,
budząc złość, wściekłość, nienawiść.
Rozlega się drugie uderzenie
w dzwon. Wszyscy wybiegają z bara
ku. Niektórzy chwytają na podwórku
śnieg w dłonie i nacierają sobie ręce
i twarz. Jest to ranna tualeta więźnia.
Lecz większość tego nie czyni. — Wy
starcza im łaźnia dwa razy na miesiąc.
Na podwórzu przy świetle latarek od
bywa się nocny apel. Wychodzi ze swe
go mieszkania naczelnik obozu.
-—Witajcie, kompanie robocze!
—Zdra! — odpowiadamy chórem
zgodnie.
Następuje rozdawanie narzędzi pra
cy: pił,' siekier, łopat. Ruszamy. Dzie
siętnicy na nartach prowadzą swych
robotników do lasu na miejsce robót.
Za nimi, również na nartach, posuwa
się konwój. Idziemy gęsiego, jeden za
drugim, po wąskiej wydeptanej w śnie
gu ścieżynie. Doganiają nas sanie prze
znaczone do wywozu drzewa. Piechury
ustępują z drogi, waląc się w śnieg po
pas. Sanie przeleciały chyżo, lecz nikt
nie próbował nawet schwycić za nie,
gdyż jazda dla więźniów, z wyjątkiem
woźniców i dziesiętników, jest surowo
wzbroniona.
Szliśmy piechotą na miejsce robót,
odległe nieraz o dziesięć kilometrów,
gdyż położone na przeciwległym krań
cu wyspy.
Staje się coraz widniej. Po szarej pół
nocnej nocy rozpoczyna się również
szary, lecz nieco widniejszy północny
dzień.
Więźniowie zajmują przeznaczony na
wyrąb odcinek lasu. Dzielą się na trój
ki. Każda taka trójka spiera się z inną
o lepsze miejsce, tj. gdzie drzewa rosną
gęściej. Zaczyna się praca. Głosy ludz
kie milkną. Słychać tylko głosy pił i
siekier. Co chwila rozlega się odgłos
walącej się jodły. Na razie trzask tra
cącego równowagę drzewa, potem szum
zahaczających o sąsiednie konary ga
łęzi, wreszcie huk padającej na śnieg
jodły.
Czasem rozlega się krzyk ludzki: to
ktoś nieostrożny nie zdążył w porę usu
nąć się na bok. Drzewo runęło nań,
przygniatając go swym ciężarem....
Robota była akordowa. Na akord na
trójkę dawano do zwalenia — pierw
szej kategorii, silniejszym. 65 drzew,
drugiej zaś kategorii, tj. słabszym — 45,
które następnie trzeba było uciąć do
określonej długości, poobrąbywać gałę
zie, złożyć je na kupę, powycinać oko
liczne, zawadzające dojazdowi sań, po
mniejsze drzewa i krzewy. Spiło wy wać
drzewo należało przy samym pniu, a
ponieważ śnieg dosięgał nieraz piersi
ludzkich, należało śnieg rozkopać i udeptać, by dotrzeć piłą prawie do sa
mej ziemi.
Byli wśród nas ludzie młodzi, zdrowi,
zawodowi drwale. Ci robotę swą wyko
nywali z łatwością. Jednak procent ta
kich robotników był nader znikomy.
Ogromną większość natomiast stanowi
li ludzie, którzy po raz pierwszy w ży
ciu pracowali na robotach leśnych. Do
tych ostatnich należeli przedstawicie
le zawodów inteligenckich, kryminaliś
ci różnego autoramentu, oraz chłopi ukraińscy, którym w ich stepowej oj
czyźnie nie zdarzało się pracować przy
wyrębie lasu.
Ponad siły.
Powrót z robót zaczynał się dość
wcześnie — około godziny 1-ej po po
łudniu. To wracały trójki, składające
się z zawodowych drwali. Przed wej

ściem do baraku musieli okazać do
zorcy przepustkę, stwierdzającą, iż za
dana praca została wykonana. Potem
wracali kolejno inni. Ostatnie trójki
wracały około północy, pozostawało
więc im, po zjedzeniu pozostawionego
dla nich w kuchni obiadu, 2—3 godzi
ny snu — do następnego dnia pracy! Ci,
co nie mogli wykonać zadania na ostat
ni termin, pozostawiani byli w lesie ce
lem ukończenia roboty. Zwykle co
dziennie w lesie pozostawało na noc do
pięciu takich zalegających z robotą tró
jek. Opodal spoczywał dozorca przy
ognisku, do którego jednak więźniowi
nie wolno było się zbliżyć. Z rana przy
noszono mu zmniejszoną rację chleba
(400 g) i musiał kontynuować robotę —
wypełniając już zadanie dnia następ
nego.
Rzecz oczywista, że w takich warun
kach więzień wciąż więcej i więcej
zalegał w robocie, aż w końcu, po paru
spędzonych bez snu w lesie nocach, gdy
już nie miał sił ustać na nogach, odpro
wadzany był do “karceru” (aresztu)—
ażurowej nieopalanej budy, stojącej na
skraju wyspy u samego brzegu morza,
gdzie wiatr hulał poprzez szpary w ścia
nie tak jak i na dworze.
Zaleganie z wykonaniem akordowej
pracy było nie na rękę zarówno dozor
com jak i dziesiętnikom. Dzięki zalega
jącym w pracy musieli dłużej przeby
wać w lesie zarówno jedni jak i drudzy.
Ponadto konwój musiał spędzać w lesie
całą noc u ogniska, pilnując pracują
cych w nocy. Toteż konwój, by przy
naglić opieszałych lub osłabłych z wy
cieńczenia, posługiwał się kolbami ka
rabinów, dziesiętnicy zaś zwyczajnym
kijem zwanym na katordze “drynem.”
Bito bez litości zarówno symulujących
niezdolność do pracy tzw. “fiłonów,”
jak też i upadających pod ciężarem pra
cy, chorych, wycieńczonych. Gdy jeden
z więźniów padł pewnego razu bezsilny
na śnieg i leżał bez ruchu, dozorcy ze
słowami: “no- na taki kawał nas nie
weźmierz!” katowali go dotąd, aż jeden
z nich zauważył:
—Patrzcie — no! Wszak on się nie
rusza.
Istotnie nieszczęśliwy już się nie po
ruszył, gdyż był martwy.
Należy zaznaczyć, że zarówno kon
wój jak i dziesiętnicy składali się rów
nież z więźniów. Ten tryb postępowa
nia miał oczywiście na celu zasłużenie
się przed władzą i uzyskanie pewnych
ulg, względnie zmniejszenie terminu uwięzienia.
“Samoruby”.
W jednej z izb barakowych był tzw.
“okołodok” tj. ambulatorium dla przy
chodzących chorych. W razie pojawie
nia się obłożnie chorych tam też stawia
no tapczany i lokowano nieszczęśników.
Na czele tej instytucji stał “lepkom”, tj.
felczer. Jaka była jego wiedza medycz
na — wyrokować trudno. Medykamen
ty, którymi rozporządzał składały się
z jakichś proszków różowego koloru i
dwóch rodzajów płynów. Były to środki
wewnętrzne. Była też jodyna i jakieś
szmaty, zastępujące bandaże. Codzien
nie przed wyjściem na roboty, po ude
rzeniu pierwszego dzwonu, przed
drzwiami “ambulatorium” stała kolej
ka chorych, pragnących otrzymać zwol
nienie od pracy. Zwolnienie i to na je
den dzień otrzymywało się jedynie przy

stwierdzeniu gorączki — co najmniej
38 stopni. Bóle reumatyczne (dość czę
ste) lub inne choroby, przy których
temperatura była normalna, nie zwal
niały od pracy.
Doprowadzeni do rozpaczy ludzie do
stawali pewnego rodzaju psychozy,
która stawała się epidemiczna. Niezdol
ny do wykonania zadanej mu pracy, a
wiedząc, co mu za to grozi, więzień
w przystępie szału bezsilnej wściekłoś
ci kładł na pniu swą lewą rękę i obcinał
siekierą palce, które rzucał w twarz
dozorcy lub dziesiętnikowi, krzycząc:
“Masz, potrzebne wam moje ręce robo
cze, więc sam czynię siebie niezdolnym
do pracy”. Zdarzały się wypadki, że
szaleńcy odrąbywali całą kiść lewej rę
ki. W lesie przy robocie nie było po
mocy lekarskiej nawet takiej, jaką mie
liśmy w obozie, w barakach. Toteż bro
czący krwią więzień własnymi szmata
mi od swej bielizny przywiązywał ranę
i wracał do obozu.
Ponieważ wracający z lasu winien
posiadać przepustkę, dziesiętnik na cię
żkim klocu drzewa, z którego toporem
ścięto korę, wypisywał przepustkę ołówkiem chemicznym, i ranny, dźwiga
jąc na ramieniu ów kloc-przepustkę
wracał do obozu, mdlejąc z bólu, zmę
czenia i upływu krwi.
Olbrzymia większość owych, jak ich
zwano “samorubów”, ginęła od zaka
żenia.
Strajk.
Dni odpoczynku bywały co drugą nie
dzielę, tj. dwa razy na miesiąc. Lecz
i owa “niedziela odpoczynku” nie była
całkowicie wolna od pracy. W dni od
poczynku bowiem wykonywano robo
ty obozowe, więc: wywożenie na brzeg
morza nagromadzonego na terenie obo
zu śniegu, czyszczenie ustępów itp. By
ły to jednak roboty o wiele lżejsze od
leśnych i przy zgodnym wysiłku
wszystkich kończyły się dość wcześnie.
Lecz oto upłynęła jedna z takich nie
dziel, które bywają wolne od pracy, a
administracja pognała wszystkich na
roboty do lasu. Zaczęło się ciche szem
ranie. Gdy po dwóch tygodniach znów
odgłosem dzwonu zbudzono nas o godz.
3 w nocy i uszykowano na podwórku do
apelu, co oznaczało, że i teraz dnia wol
nego mieć nie będziemy, — po szere
gach przeleciały jakieś tajemnicze
szepty, jakieś porozumienia oczyma, wi
dać było z zachowania się tych maja
czących przy świetle latarek cieniów ja
kąś powziętą już decyzję.
Większość więźniów na wyspie Miah
stanowili kryminaliści — zbóje, zło
dzieje, aferzyści — i tylko zaledwie
czwarta część składała się z tzw. “kaerów”, tj. kontrrewolucjonistów, chło
pów — “kułaków” (zamożniejszych
włościan) i inteligencji.
Strajk został uchwalony przez wię
źniów kryminalnych. Ci ostatni z kontr
rewolucjonistami nie chcieli się liczyć.
Ich była większość, zresztą kryminaliści
nigdy się nie liczą z politycznymi, ma
jąc ich za ludzi pośledniejszego gatun
ku i zowiąc ich w swym języku zło
dziejskim “frajerami”.
Gdy przystąpiono do rozdawania na
rzędzi pracy, głuchy pomruk przeszedł
po szeregach: “Nie pójdziemy!” Nie po
mogły żadne perswacje. Gdy wszyscy
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Ziemianka. W takich to “apartamentach”, w których niema wilgoci tylko w ciągu
pełnego lata—gnieździ się ciągle jeszcze wiele tysięcy sowieckich rodzin robotniczych.
STRONICA 2

solidarnie odmówili wzięcia narzędzi,
rozległa się komenda: “w prawo wzrot!”
i rozkazano ruszać do lasu. Z zło
wróżbnym pomrukiem więźniowie ru
szyli drożyną, wiodącą z obozu na miej
sce robót. W ślad za nami podążały sa
nie, naładowane piłami i toporami. Kil
ku uzbrojonych w karabiny dozorców
zamykało pochód.
W odległości 2 — 3 kilometrów od obozu na skraju lasu kazano nam sta
nąć. Z niepokojem zatrzymaliśmy się,
nie wiedząc, co nam gotują. Już wśród
więźniów politycznych rozpoczęły się
ciche narady, szepty na temat, czyby
nie warto zaniechać oporu. Rozumiano
bowiem dobrze, że w razie rozdmucha
nia sprawy, cała odpowiedzialność spadnie na nich, kontr-rewolucjonistów,
ich będą winili za inicjatywę strajku,
ich będą rozstrzeliwali za stawiany w obozie sprzeciw, kryminaliści zaś będą
traktowani jako bierna masa, która rze
komo uległa agitacji kontr-rewolucyjnej. Ten i ów z politycznych chętnieby
poszedł do pracy, by nie ściągać na sie
bie represyj, lecz wstyd wobec stanow
czej postawy towarzyszy-kryminalistów pchał ich razem z innymi na dro
gę oporu.
Wystąpił kierujący robotami starszy
dziesiętnik i donośnym głosem zawołał:
“Kto pójdzie do pracy — brać narzę
dzia i przechodzić na prawo, kto nie
chce pracować — cofać się w lewo i....
rozbierać się!”
Z pochylonymi głowami, nie śmiąc
podnieść oczu, jeden za drugim wycho
dzili z tłumu więźniowie polityczni, bra
li za siekiery i piły i przechodzili na
prawo. Z pogardliwym skrzywieniem
ust patrzyli na nich spodełba krymina
liści, rzucając z siebie na śnieg kurtki,
spodnie, czapki, obuwie — i stając tylko
w bieliźnie.
Łamistrajki ruszyli dalej do lasu,
zziębnięte zaś postacie złodziei i opryszków dygotały na mrozie, śląc w ślad
za odchodzącymi “frajerami”, którzy
ich zdradzili, przekleństwa i wyzwiska.
Dziwna ironia losu, dziwne przewar
tościowanie walorów! Polityczni łamią
strajk i pokornie idą do pracy, krymi
naliści zaś mężnie obstają przy swoim
do ostatka!
Czy możliwa byłaby podobna sceną
w dawnej katordze carskiej?
W dawnej katordze kontygent więź
niów politycznych składał się z istot
nych aktywnych wrogów istniejącego
ustroju. Tutaj zaś tak zw. “polityczni”
stanowili różnorodną zbieraninę, która
nie walczyła i nawet nigdy nie miała
zamiaru walczyć z ustrojem sowieckim,
trafiła zaś tutaj, na katorgę, tylko jako
należąca dawniej do klasy posiadającej,
którą dziś “zwycięski proletariat” pra
gnie wyniszczyć fizycznie, zsyłając do
więzienia, obozów, na zesłanie.
W dawnej katordze więźniowie poli
tyczni w podobnych warunkach porwa
liby za nagromadzone na saniach sie
kiery i roztrzaskaliby nimi łby swych
ciemięzców — tutaj zaś dłonie niewol
ników pokornie wyciągały się po siekie
ry, by wykonać w lesie swój “akord”,
tak jak w parę dni później też same dło
nie przyjmowały.... 20 kopiejkową
(sic!) nagrodę za ‘wydajną pracę” w ów
dzień krytyczny, nagrodę, wydany
z funduszów GPU....
Wikt.
W owe czasy karmiono nas stosunko
wo nieźle: na śniadanie otrzymywaliś
my miseczkę fasoli, soczewicy, grochu,
kaszy gryczanej lub gęstej zupy z ma
karonem. Takie danie było zwykle okraszone olejem. Na obiad zaś, który
dla wielu zapóźnionych stanowił kola
cję, dawano nam miskę barszczu lub
jakiejś zupy oraz kawałeczek gotowa
nego mięsa solonego, trochę większy od
pudełka zapałek. Chleba (czarnego)
otrzymywaliśmy po kilogramie na oso
bę. Ponadto w obozie był sklepik, gdzie
za własne pieniądze mogliśmy kupować
cukier, herbatę, konserwy, kiełbasę,
śledzie, herbatniki, bułki, papierosy itp.
Pieniędzy za pracę naszą nam nie pła
cono (z wyjątkiem wspomnianych wy
żej 20 kopiejek nagrody za złamanie
strajku), ci więc, którzy nie otrzymy
wali pomocy pieniężnej z domu, musie
li się zadawalać wiktem rządowym,
który — należy to przyznać — głód za
spokoić był w stanie.
(Ciąg dalszy nastąpi)
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ROSYJSKI PODBOJ
BIEGUNA PÓŁNOCNEGO

'T/'' IEDY niedawno pierwszy samoA
lot sowieckiej wyprawy pod/
biegunowej osiadł na olbrzy
miej krze lodu Bieguna Północnego,
a za pierwszym parę dni później trzy
inne, wiadomość o tym spowodowała
radosne celebracje w całej Rosji So
wieckiej.
Sensacyjność tego dokonania nie po
legała na samym dotarciu człowieka do
środka północnej strefy arktycznej. In
ni byli tam wcześniej. Peary dotarł
tam około 30 lat temu wstecz. Byrd,
Amundsen, Nobile i inni latali nad Bie
gunem. Rząd sowiecki nie powziął też
wyprawy w celu dokazania sztuki sa
mego dotarcia do czubka ziemi.
Ostatni lot do Bieguna, gdzie garstka
ludzi pozostała na cały rok, jeżeli się
uda, jest jednym więcej posunięciem
we wspaniałym planie podboju Oceanu
Lodowatego i ujarzmienie go do użytku
ludzi.
To był cel, który pragnie osiągnąć
Rosja przez założenie obozu na Biegu
nie. Obserwacje naukowe przez cały
rok dostarczą wiele tajemnic z tej
“kuchni powietrznej,” gdzie się gotują
burze północne. Ustalą one także, czy
trans-polarna komunikacja powietrzna
z Ameryką przy pomocy samolotów mo
że liczyć na powodzenie przy wyzyska
niu wybrzeży północnej Syberii obsza
rów lodu pod Biegunem.
Na czele śmiałej ekspedycji znajdo
wał się prof. Otto J. Schmidt. Czterech
ludzi, którzy tam pozostali, to Iwan
Papanin, swego czasu dyrektor polar
nej stacji obserwacyjnej na wyspie
Ziemi Józefa Franciszka; Ernest Krenkel, operator radiowy, były członek eks
pedycji Byrda w roku 1930ym do Antarktyku; Pytor Szyrsow, wodo-biolog,
i Eugeniusz Dedorow, magnetolog.
Eskadra z czterech samolotów zło
żona i przygotowana do lotów arktycznych, pozostawiła potrzebny ekwipu
nek, zapasy żywności dla czterech
śmiałków i uczonych.
Wyprawa ta należy niewątpliwie do
ryzykownego przedsięwzięcia, chociaż
by ze względu na znany fakt, iż lody
polarne załamują się bez żadnego
ostrzeżenia i tworzą kry. Uczeni so
wieccy powzięli jednak to ryzyko jako
część dawno przygotowanego planu.
Naj potężniej szym przedsięwzięciem
jest więc podbój Rosyjskiego Arktyku
—długo lekceważonej “Alaski” Starego
Świata.

Samoloty przywiozły ekwipunek i zapasy dla śmiałych uczonych sowieckich, którzy postanowili spędzić pod Bie
gunem cały rok. nie zważając na wielkie ryzyko życia i hazard pozostania w obozie na krze lodowej ... Po
lewej stronie, prof. Otto J. Schmidt, kierownik sensacyjnego lotu rosyjskiego do Bieguna Północnego.

morza najtańszym rodzajem transportacji w świat, odczuwający coraz więk
szy głód drzewa budulcowego i drzewa
na papkę papierową. Byłyby one ideal
nymi drogami do morza, gdyby to mo
rze nie było Oceanem Lodowatym, tra
dycyjnie jedną szeroką wodą na świecie
zabronioną dla okrętów.
Ale nowymi wysiłkami Rosji jest do
cieranie tam z gromadą okrętów han
dlowych i wydostanie się stamtąd w
czasie otwartego sezonu na Oceanie Lo
dowatym, tudzież sprowadzenie tam
kolonistów i zapasów w celu wydosta
nia drzewa budulcowego, rud mineral
nych, oraz innych cennych surowców
i produktów tego kraju.
Ambitne podwaliny, założone do tej
pory, były niedawno opisane przez bez
stronnego obserwatora, H. P. Smolka,
geografa wiedeńskiego, przypadkowo
nie-komunisty, na zebraniu członków
Royal Geographical Survey w Londy
nie.
Dla żeglugi morskiej po wodach pół
nocnych punktem wyjściowym jest
obecnie Murmańsk, port na wybrzeżu
w pobliżu granicy finlandzkiej. Dziw
nie jakoś, Murmańsk, port na wodach
Oceanu Lodowatego, jest jedynym por
tem rosyjskim wolnym tam od lodów
przez cały rok. Podobno odnoga ciep
lejszego prądu powoduje to zjawisko.
Nieco odmiennie od Murmańska
przedstawiają się miasta założone przy
ujściach szerokich rzek, płynących
przez Azję ku północy: nad Qbem, Jenisiejem i Leną. Tam przybywają tyl
ko w sezonie parowce po ładunki drze
wa; znajdują się tam urządzenia prze
ładunkowe i tartaki do obróbki drzewa.
Miasta nazywają się: Nowy Port przy
ujściu Obu, Port Igarka nad rzeką Jenisiejem i Port Tiski nad ujściem Leny.
Z tych trzech osiedli Port Igarka jest
największym. Ludność jego—w przed
stawieniu p. Smolka—dochodzi do 14
tysięcy osób, łącznie z pary tysiącami
dzieci. Około czterech tysięcy miesz

kańców stanowią tak zwani kułacy—
zamożniejsi chłopi rosyjscy, którzy
oparli się płaceniu podatków i sowiec
kiemu programowi kolektywizacji go
spodarstw rolnych.
roszcząc sobie pretensji do zna
NIEjomości
rzeczywistych warunków

z przed kilku laty, kiedy ci kułacy byli
rzekomo traktowani jak najgorzej—
według niektórych źródeł informacyj
nych—p. Smolka uczynił o ich obec
nym położeniu oświadczenie następu
jące:
“Teraz otrzymują oni normalne wy
nagrodzenie za swoją pracę w Igarka,
i powierzchownie mogą być z trudno
ścią odróżnieni od zupełnie wolnych
robotników. Mieszkają też drzwi w
drzwi obok siebie . . .
“Dzieci ich szybko przystosowują się
do nowego otoczenia. Uczęszczają do
szkół razem z dziećmi wolnych robot
ników, a gdy dochodzą do lat 18tu,
obdarzani są pełnymi prawami poli
tycznymi i pozwala się im nawet wstę
pować do organizacji komunistycznych,
co jest pewnym przywilejem w Rosji.
“Samym kułakom są przywracane
prawa cywilne i udzielane są im pasz
porty, jeżeli, po szeregu lat, władze
zadecydują, iż pracowali rzetelnie i wy
kazali zainteresowanie produkcją fa
bryk, a ogólnie dali dowód swej “dekułakazacji.”
Drzewo, oczywiście, nie stanowi wy
łącznego bogactwa i eksportu portów
arktycznych, chociaż stanowi wciąż
główny produkt. W niektórych miej
scach odkryto rudy metalów i przystą
piono do prac kopalnianych, szczegól
nie niklu, ze względu na jego znaczenie
dla olbrzymiego programu zbrojeń so
wieckich. Węgiel znajduje się blisko
powierzchni i wydobywany jest prze
ważnie dla uzupełnienia paliwa okrę
tów, przybywających po ładunki, jak
i łamaczy lodów, otwierających im dro
gę gdy zachodzi potrzeba.

spojrzenie na atlas handlowy
JEDNO
Azji wykaże sposobności, możliwo

ści, zagadnienia i trudności tego pod
boju. Azja rosyjska składa się prze
ważnie z olbrzymiego płaskowzgórza,
raczej stoku pochylonego ku Oceanowi
Lodowatemu. Południowa część składa
się głównie ze stepów i pustyń, zamie
niających się powoli w kierunku pół
nocnym w największe na świecie lasy
dziewicze o wiecznej zieloności (drzewa
iglaste), a te na dalszej mecie znów
przechodzą stopniowo w szare niego
ścinne niskie zarośla arktyczne i trawy
znane jako tundry.
Przez to wszystko, z południa ku pół
nocy, spływa kilka potężnych rzek: Ob,
Jenisiej, Chatanga. Lena, Kołyma i sze
reg innych. Rzeki te mogłyby służyć
jako idealny spław kloców drzewa do
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Widok surowego, nowozbudowanego miasta przez Wuja Sama
Alasce—widok Khibinogorska na półwyspie Kola.
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Żegluga wzdłuż północnego wybrze
ża syberyjskiego przedstawia bardzo
trudne zadanie, gdyż kry lodowe i lody
są zawsze groźnym niebezpieczeństwem
dla statków. Najlepszym rozwiązaniem
tego problemu są samoloty na założo
nych bazach nadbrzeżnych. Kiedy pa
rowiec się zbliża i podaje kierunek
przez radio, stacje lotnicze informują
go o sytuacji lub samoloty zrywają się
w powietrze i wyszukują wolnej drogi
między pływającymi krami.
Znajduje się tam nawet w prospekcie
przemysł turystyczny. Oficjalna so
wiecka agencja prasowa Tass oznajmiła
już o pierwszej turze, rozpoczynającej
się w sezonie z Murmańska, wokoło naj
ciekawszych punktów zainteresowania
•—Nowej Ziemi, kończącej się w drodze
powrotnej w Archangielsku.
O AN Smolka rzucił jeszcze sugestię
dalszej możliwości zużytkowania
drogi północnej. Na wypadek wojny
europejskiej i zabutelko wania Rosji
w jej granicach lądowych, parowce być
może będą mogły przedrze '- się w sezo
nie brzegiem Oceanu Lodowatego ku
Cieśninie Beringa, a stamtąd skierować
się wzdłuż wybrzeży pod flagą amery
kańską i angielską po potrzebne mate
riały do Stanów Zjednoczonych i Ka
nady.
W drodze powrotnej ich ładunki mo
gą być przesłane po jednej z dużych
rzek syberyjskich do Nowosybirska czy
Omska przy Transyberyjskiej Kolei.
Byłaby to prawie całkiem zabezpieczo
na droga przed pociskami armatnimi
i bombami, przynajmniej dla najbar
dziej niezbędnych materiałów jak pew
ne leki i zapasy szpitalne, oraz poszu
kiwane metale.
Jednym z najciekawszych osiągnięć
w sowieckich przygodach w strefie ark
tycznej, uderzającym obcego przyby
sza, jest hodowla warzyw na Dalekiej
Północy. Do tej pory z powodzeniem
osiągnięto tam na otwartym polu ho
dowlę jarzyn sałatkowych jak rzod
kiewka i kapusta i (z mniejszymi re
zultatami) kartofle. Nadto, ze względu
na obecność pokaźnej liczby koni i krów
zachodzi konieczność posiadania odpo
wiednich łąk i siana.
Jednym z przyjaznych czynników dla
roślinności, z czego wielu w innych
stronach nie zdaje sobie sprawy, jest
bardzo długi dzień w lecie w okolicach
arktycznych i pod-arktycznych. Wa
rzywa i trawa na łąkach ma światło
słoneczne przez 24 godziny na dobę
przez większość okresu swego wzrostu.
Naturalnie wszystko też rośnie szybko
i duże.
Czasami specjalne gatunki udają się
w tym klimacie. Kiedy, na przykład,
zasadzono tam w jednej okolicy wielkie
białe rzodkiewki rosyjskie, tak pożą
dane na Północy, wyrosły one w olbrzy
mie liście, wydając bardzo mały, cienki,
wprost znikomy korzeń. Ale genetyści
pracują bezustannie i żywią nadzieję,
że ich wysiłki wyprodukują przy dłu
gim dniu arktycznym rzodkiewki wiel
kości ludzkiej nogi.

DODATEK NA NIEDZIELĘ

SJzirmnk Ztuigzknwy

Sobota. 3-go Lipca, 1937 r.

SZTUKA ’ MUZYKA ’ TEATR
W Bralinie Śpiewają
(Z wędrówki po Wielkopolsce)
Dorocznym szlakiem pieśni — W “salce” — Matka Boska z Pól
ka — Lira jako wotum — Wieś, która ma 800 lat — Śląszczyzna i mazurzenie — Pieśń lubelska na śląskim pograni
czu — Na “racyborską” nutę — Czy wszyscy znamy to
wszystko?

’TSajTELKOPOLSKI Związek
śpiewacki jest właśnie w
okresie dorocznych zawodów
okręgowych. Zjeżdżają się do
prowincjonalnych miasteczek
chóry wiejskie i miejscowe;
każdy ma w repertuarze jedną
lub dwie pieśni konkursowe,
wyznaczone przez “centralę”
w Poznaniu, oraz dowolny utwór, którym może się popisać
przed współdruhami. Komisja
sędziowska zasiada z powagą
w “salce” i sumiennie wysłu
chuje produkcji, po czym
punktuje wykonanie i oblicza
wyniki. Ile to nadziei dla chó
ru trzeciej, najniższej katego
rii! A nuż uzyska tyle punk
tów, że w rezultacie przeniosą
go do drugiej, bardzo już za
szczytnej grupy śpiewaków...
Po południu odprawa dyrygen
tów i uroczyste “Święto Pie
śni” z udziałem wszystkich
chórów, władz miejscowych i
licznych słuchaczy z miastecz
ka, a nie rzadko ze wsi.
W takiej właśnie wsi, tuż
nad granicą niemiecką i ślą
ska, w Bralinie pod Kępnem,
znalazłem się ubiegłej niedzie
li. Okręg kępiński jest w nu
meracji Związku siódmym i
postanowił tego roku urządzić
zawody nie u siebie lecz w ma
łej wiosce. Do zawodów stanę
ło z okolicy 17 chórów i dwa
poza konkursem. Skromnie
obliczając — słyszałem tego
dnia około 600 śpiewaków.

mi: Sroka, Kurzawa, Penerok,
Londa. . . nie ma żadnej wąt
pliwości, przecież to rodowicie
polskie nazwiska śląskie. Bo
też Bralin jest już właściwie
na śląskiej ziemi. Jeszcze na
“początku Polski” Niemcy
mieli nań ochotę, ale wieś wró
ciła do Macierzy. Kto wie, czy
w utrzymaniu polskości nie
zaważył fakt, który opowiada
mi sędziwy ksiądz proboszcz,
że cały rytuał pogrzebowy od
bywa się tu od wieków w pol
skim języku. Niech po wieki
takim pozostanie, jeśli potra
fił przygarnąć do bralińskiej
“gromady” rodaków z okolicy.
Mają tu własną, śląską mo
wę z kilku nalotami “mazu
rzenia”. Mówi nią zasłużony
kierownik szkoły i zarazem
muzyk-amator, taki, co to
jeszcze uczył się chyba w nie
mieckim seminarium harmo
nii, pan Stanisław Kutzner. —
Zbiera on ludowe pieśni z oko
licy; wyręcza w tym profeso
ra Kamieńskiego, który, jak
słyszę, jeszcze tu nie zawitał.
A warto, choćby już z tego są
dząc, co chór mięszany z Bra
lina śpiewał na zawodach. Po
dobno Polskie Radio urządzi
z tej ciekawej wsi transmisję
na całą Polskę w dniu 12 wrze
śnia. Posłuchamy! Otworzono
uroczyście Zjazd; przemowy,
śpiewy, powitania.
Zawody w pełnym toku.
Wszystkie chóry trzeciej ka
tegorii śpiewają tę samą pieśń
z lubelskiego w opracowaniu
Tadeusza Mayznera: — “Oj,

świeci miesiąc, świeci, gwia
zdy pomagają. . . ” Taki też
cytat melodyjki wisi na jednej
z bram triumfalnych przed sa
lą. Jedne zespoły są liczne, pełne, silne; inne maleńkie ale
równie chętne i staranne. Pe
wien zespolik z za Rychtalu
śpiewa tę molową piosenkę ...
w durowej tonacji. Tak im ja
koś w ucho wpadło, spodobało
się i tak śpiewają. A są w nim
dziewczyny, które na tę uro
czystość aż z Niemiec przy
szły. Jakże tu ganić rozmiło
waną w polskim śpiewie gro
madkę, gdy się tak garnie pod
nasze niebo?
Po obiedzie odprawa dyry
gentów, na której delegat
Związku “wygarnia” druhom
swe uwagi. Myślicie, że się urazili? Podziękowali szczerze i
tak serdecznie, jak serdeczne
były “wygarnięcia” — prze
cież jesteśmy wśród swoich.
Po odprawie idzie barwny po
chód na boisko za wieś. Słoń
ce grzeje, wiatr dmie ku za
chodowi ; zaniesie tam, nad
Odrę, dźwięki pieśni, że “...Pol
skę pragniemy silną mieć,
możną, bogatą, szczęśliwą...”
jak w swym hymnie powiada
Stanisław Niewiadomski, któ
ry napisał i muzykę i słowa
“Hymnu młodzieży polskiej”.
W rytmy naszej pieśni
wdziera się gwizd pociągu;
muszę już, niestety, odjeżdżać
do Poznania, ale wciąż patrzę
ku zachodowi i słucham tonów
miejsc owej “racyborskiej”
piosenki. Tęgiem życiem pul
suje nadgraniczna i prawie już
śląska wieś o osiemsetletniej
tradycji. Czy dokładnie znamy
Wielkopolskę, czy wiemy o
niej wszystko?
PIĄTA MIĘDZYNARODO
WA WYSTAWA FILMOWA
Piąta międzynarodowa wy
stawa filmowa odbędzie się w
Wenecji w dniach 20-go do
30-go sierpnia, połączona z
konkursem, wyposażonym w
12 nagród.

Wyjeżdżamy autem z Kę
pna; przez rynek nadgranicz
nego miasteczga raz w raz
przeciągają drabiniaste wozy,
umajone zielenią i pełne śpie
waków. Jedziemy doskonałą
szosą, idącą na zachód w stro
Blondynki Dzierżą Palmę Pierwszeństwa
nę Sycowa (“Gross Wartenberg”); niebo, zasunięte zwa
łem niskich chmur nie zapo
wiada na dziś upału. Przez
okna samochodu widzę daleko
w stronie Ostrzeszowa płowe
pasmo wysokich wzgórz: to
dalszy ciąg Kocich Gór. Mija
my Pólko — każdy wie, że tu
na szczerym polu, w kępie
drzew, drzemie stary kościółek
z cudowną Matką Boską. Cho
dzą do Niej pielgrzymi z dale
ka, aże ze śląska i z Niemiec,
głównie w lipcu, na Matkę Bo
ską Szkaplerzną. Dziś zawie
szą śpiewacy z kępińskiego okręgu pod obrazem własne wo
tum dziękczynne, ufundowane
z groszowych składek: złotą li
rę na srebrnej blasze.
Miga przed nami wysoka
wieża kościoła w Bralinie. To
tu; mijamy powitalną bramę
z hasłem śpiewackim: “Cześć
pieśni”. Bralin, to dziś wieś
gromada. Liczy około dwóch
tysięcy mieszkańców a w ubie
głym roku obchodził . . . 800lecie istnienia. Na podługowatym “rynku” setki druhen i
druhów ze sztandarami i od
znakami. Zaraz pochód ruszy
do kośćioła.
Ślicznie bieli się czworogranna wysoka wieża i czerwony
dach wśród zieleni rozłoży
stych lip. Wokoło cmentarz;
c
czytam nazwiska obywateli
bralińskich: Orszulok, Dłu
Dorothy Jean Sevier ||
gosz, Lewek.- Przed kościołem
pomnik poległych w czasie
Widocznie, że blondynki stale mają więcej adoratorów aniżeli bru
.wojny światowej, wymurowa
ny z polodowcowych granitów. netki lub miedzianowłose, gdyż urocza Dorothy Jean Sevier z Hot Springs,
I tu także tablica z nazwiska Ark., wybraną została królową piękności na uniwersytecie Arkansas.
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Propaganda Polskiego
Filmu w U. S. A.
<CĄ ludzie, którzy z najpeł- Starczewskiemu wiele ma do
niejszym p o ś w ięceniem zawdzięczenia.
pracują dla dobra polskiej ki
Jeszcze na jedno zwrócić
nematografii. Nie cofając się
musimy
uwagę. Powstanie pla
przed żadnymi przeciwnościa
mi, uparcie posuwają się na cówki Starczewskiego, a zwła
przód, zdobywając coraz to no szcza dalszy jej rozwój nie
we pozycje. Do ludzi takich na wątpliwie uzdrowi eksport
naszych filmów na rynek ame
leży Jerzy Starczewski.
rykański, a co najważniejsze
Wszyscy go znamy i wszy ukróci zupełnie na tamtejszym
scy pamiętamy jak był w swo terenie “dziką” poprostu eks
im czasie jednym z popular ploatację wielu starych i nie
niejszych na stołecznym ryn których nowych filmów pol
ku producentów filmowych. — skich, eksploatację niszczącą
Wszyscy pamiętamy filmy je nasze tam możliwości i dezor
go produkcji, a reżyserii Wik ganizującą wszelkie w tej dzie
tora Biegańskiego. — “Za dzinie poważne i solidne poczy
zdrość”, “Otchłań Pokuty” i nania.
“Bożyszcze” — oto tytuły tych
Bogatego rynku amerykań
filmów, wykonanych przez ze skiego stracić dla naszej eks
spół artystyczny “Kino-Stu- pansji filmowej nie możemy.
dio”, którego administracyjne Przeciwnie musimy tam pozy
i handlowe kierownictwo spo cję polskiej produkcji filmo
czywało w ręku J. Starczew wej wielokrotnie wzmocnić. —
skiego. Odlegle to czasy, a je Pamiętać o tym muszą przede
dnak pamiętamy to.
wszystkim nasi producenci w
Starczewski zdała teraz od solidne, pewne i niezawodne
Polski i Warszawy przebywa, ręce Starczewskiego oddając
ale z polską produkcją filmo eksploatację swoich, godnych
wą nadal związany jest serde amerykańskich ekranów, fil
cznymi, nierozerwalnymi węz mów polskich. Pamiętać o tym
łami.
powinni, tym więcej, że pamię
tać
mogą nie z sentymentu
Od 1932 roku przebywa w
Nowym Yorku, prowadząc tam wyłącznie, a raczej przez
eksploatację filmów polskich wzgląd na swój własny dobrze
najpoważniejszych
naszych zrozumiany interes, przez
wytwórni w kinoteatrach, licz wzgląd na prosty rachunek
nie rozsianych na rozległych handlowy, który przy współ
obszarach Stanów Zjednoczo pracy Starczewskiego nie zna
nych Ameryki Północnej i Ka strat, a daje oczywiste i powa
nady. Teraz n. p. Starczewski żne zyski.
eksploatuje na drugiej półkuli
To też przyjazd naszego ro
prawie wszystkie czołowe fil
my produkcji polskiej przed daka do kraju, który nastąpił
ostatniego i ostatniego sezo w czerwcu r. b. niewątpliwie
nu. “Jadzia”, “Trędowata”, wyjaśni ciemne dotychczas w
“Bolek i Lolek”, “Manewry wielu wypadkach momenty
Miłosne”, “Straszny Dwór”,
“Pan Twardowski” i produk eksportu filmów polskich na
cje Biura Filmowego P. A. T., rynek amerykański, momenty
którego posiada generalną na tej “dzikiej” tam ich eksploa
Amerykę reprezentację wę tacji.
aka.
drują po ekranach Ameryki i
Kanady.
O działalności Starczewskie
Chińska Gwiazda
go w Ameryce nieraz już pisa
liśmy na łamach naszego pis
Filmowa
ma. Teraz znów osobę jego
musimy przypomnieć naszym
Czytelnikom, bo Starczewski
pracuje i to pracuje owocnie.
Ostatnio na przykład założył
własną w Nowym Yorku pla
cówkę p. n. “Centrala Eksplo
w
atacji Polskich Filmów w Sta
nach Zjednoczonych A. P. i
Kanadzie”. Placówka ta rozwi
ja się niezwykle pomyślnie, ob
sługując już dziś nietylko ki
na polskie, przez naszych ro
daków zza Oceanu odwiedzane,
ale i kinoteatry amerykańskie,
a wśród nich i wytworne ekra
ny Broadway’u.

Zasługi Starczewskiego dla
propagandy polskiej kinemato
grafii są naprawdę niepowsze
dnie. Nietylko zapoznaje on z
polską produkcją filmową na
szych tam zamieszkałych ro
daków, ale i skutecznie krzewi
propagandę sztuki polskiej
wśród obcych.
To też zarówno narodziny,
jak i pomyślny rozwój nowej
placówki Starczewskiego wi
tamy ze szczerą radością, ży
cząc jej jak największych suk
cesów. Nieoficjalny ambasa
dor Filmii Polskiej, jakim na
gruncie amerykańskim jest
Starczewski, w zupełności na
to zasługuje, życzenia nasze
nie są odosobnione. Stanowią Setsuko Hara, chińska gwiazda
one wyraz nastrojów całej pol filmowa, przybyła do Stanów Zje
skiej branży filmowej, która dnoczonych.

Sobota, 3-go Lipca. 1937 r.
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Cambridge Springs w Historji Armii Polskiej
Napisał F. W. Dziób

(Z Pamiętnika Jubileuszowe
go Kolegium Z. N. P.)
Kolegium Z. N. P. w Cam
bridge Springs, Pa. ma olbrzy
mie zasługi na polu wychowa
nia młodzieży polskiej na wychodztwie. O tym — z okazji
25-cio lecia na pewno będę pi
sać inni w tym pamiętniku.
Ja zaś — korzystając z zapro
szenia Komitetu Redakcyjne
go — chciałbym przypomnieć
społeczeństwu naszemu jedną
wielką zasługę tej pięknej in
stytucji, zasługę, o której —
nie wiem z jakiego powodu —
bardzo mało się mówi a jesz
cze mniej się pisze. A sprawa
jest naprawdę ważna i — ja
ko taka powinna być zapisa
na w historii Kolegium wy
raźnymi głoskami — przeszło
ści na chwałę, przyszłości na
przykład i pożytek. Mam tu na
myśli rolę, jaką Kolegium odegrało przy tworzeniu naj
piękniejszego czynu wychodztwa — Armii Polskiej z Ame
ryki. Nie wszyscy może wie
dzą — i tym właśnie chcę po
wiedzieć, a niektórzy może już
zapomnieli i tym chcę przy
pomnieć, że zaczątki, podwali
ny i podstawy tej Armii two
rzyły się w Cambridge Spring,
przy bardzo wydajnej i owoc
nej w dobre rezultaty pomocy
Kolegium Z. N. P.
W roku 1914-tym, w mie
siącach maju i czerwcu, w Ko
legium w Cambridge Springs
miał miejsce pierwszy na wię
kszą skalę sokoli Kurs Woj
skowy, przy udziale przeszło
60-ciu uczestników z całej Ameryki. Instruktorami na kur
sie byli: Witold Rylski, ów
czesny naczelnik Sokolstwa a
zarazem kierownik kursu, póź
niejszy pułkownik Armii Pol
skiej — umarł po wojnie w
Ameryce; Jan Bartmański,
późniejszy pułkownik Armii
Polskiej, zginął w akcji w woj
nie z bolszewikami; Stanisław
Flaczkiewicz, komendant so
kolich Drużyn Wojskowych o

kręgu new - yorskiego — nie
wiem co się później z nim sta
ło. Wszyscy trzej oficerowie
armii austrackiej. To też kurs
przez nich prowadzony był
wojskowym w całym tego sło
wa znaczeniu. Studenci Kole
gium w owym czasie zapewne
pamiętają te musztry, ćwicze
nia karabinami, manewry noc
ne, ostre strzelanie, kopanie
rowów strzeleckich, alarmy
nocne i inne podobne historie
wojskowe. Niektórym się one
podobały i zaszczepiały w nich
ducha wojskowego inni mieli
wątpliwości czy to się kiedy
i na co przyda. Jak później okazało się, ci ostatni byli w
błędzie, a z pierwszych wielu
poszło na wojnę w przekona
niu, że w ten sposób pomogą
Polsce w odzyskaniu niepodle
głości.
To była techniczna strona
kursu, na którą Kolegium ja
ko takie — pozatem że nam
udzieliło prawdziwie polskiej
gościnności — nie miało wpły
wu. Ale zbawienny wpływ Ko
legium okazał się gdzie indziej.
Ówczesnym Rektorem Kole
gium był czcigodny prof. Ro
muald Piątkowski. Wszyscy
jego b. uczniowie wiedzą jaki
wpływ ten idealny wychowaw
ca wywierał na wszystkich z
którymi się zetknął. Wpływo
wi temu nie oparli się również
i uczestnicy Kursu Wojskowe
go. Odczyty, pogadanki, oso
biste rozmowy, a szczególnie
te sławne wspólne zebrania w
sali teatralnej, gdzie — razem
z wszystkimi — słuchaliśmy
cudownych pieśni polskich,
śpiewanych przez wspaniały i
niezwykły chór, składający się
prawie ze wszystkich studen
tów i gdzie z ust łubianego
przez wszystkich Rektora sły
szeliśmy tyle pięknych nauk,
rad, wskazówek życiowych, a
przede wszystkim zachęty do
usilnej, szczerej i bezintere
sownej służby Sprawie Polkiej. Wpływ ten gruntował
w nas przekonania, że Kurs
Wojskowy nie jest bawieniem

się w żołnierzy, ale jest robo
tą poważną, której celem —
walka o wolność Polski. Nic
też dziwnego, że uczestnicy
Kursu, wróciwszy do swych
stron, stali się pełnymi zapału
propagatorami Drużyn Woj
skowych, które później były
zaczątkiem — Armii Polskiej
z Ameryki.
To było w roku 1914-tym,
nie długo przed wybuchem
wojny światowej. W r. 1917
kiedy stało się już możliwem
tworzenie wychodźczego czy
nu zbrojnego, Cambridge
Springs zapisało się już zupeł
nie wyraźnie jako kolebka Ammii Polskiej z Ameryki. So
kolstwo Polskie w Ameryce,
orientując się dobrze w sytu
acji, zrozumiało, że nadszedł
już właściwy moment. Posta
nowiono rozganizować szkołę
Wojskową, której celem mia
ło być przysposobienie kadr
oficerskich dla przyszłej Ar
mii Polskiej z Ameryki.
I znowu wybrano — Cam
bridge Springs. Ale nie miał
to być tylko kurs jak w roku
1914-tym, ale Szkoła Wojsko
wa, obejmująca wszystko, co
wiedzieć i umieć powinien
przyszły oficer i podoficer Ar
mii Polskiej. Mnie, jako ów
czesnemu naczelnikowi Sokol
stwa a zarazem komendanto
wi Szkoły, przypadł w udziale
zaszczyt i trud — zorganizo
wania Szkoły. Zaszczyt wielki,
ale i trud nie mały. Trzeba by
ło kręcić bicze z piasku. Nie
było wystarczających fundu
szów, nie było instruktorów,
dostatecznego' pomieszczenia.
Było tylko dużo zapału i wia
ra w powodzenie dobrej spra
wy. Uczniowie dopisali, mimo
że przyjeżdżali przeważnie na
własny koszt utrzymania na
czas pobytu w Szkole.
Na pomieszczenie Szkoły i
uczniów wynajęliśmy hotel
Turner, tuż u stóp kolegialne
go Akropolu. Oficjalne otwar
cie Szkoły nastąpiło w dniu 19
marca, 1917 roku. Uczniów
zgłosiło się na początek prze
szło stu. A tu ani dostateczne

go umeblowania, ani przyborów', ani zaprowiantowania, ani opału, ani wielu innych rze
czy wprost niezbędnych. Po
ratunek, jak w dym, walę do
Kolegium, do przezacnego za
rządcy p. M. B. Stęczyńskiego.
Wysłuchał, pokiwał głową, rę
ce do góry podniósł w podziwie
nad lekkomyślnością ludzką,
która z niczego chce tworzyć
wielkie rzeczy, trochę mi nawymyślał, ale odrazu spostrze
głem, że sprawie jest przy
chylny i pomoże, co tylko bę
dzie w jego mocy. I tak się
też stało. Znalazły się i pościel
i meble i kredyt na prowianty,
na opał, na oświetlenie. Z bie
giem czasu, gdy tworzenie Ar
mii stało się już faktem, kło
poty powiększyły się pięcio
krotnie, bo liczba uczniów do
szła do blisko pięćset. Niestru
dzony p. Stęczyński na wszy
stko znalazł sposób. Brakło
miejsca w hotelu Turner, umieszczono uczniów w budyn
ku kolegialnym. Kuchnia oka
zała się za mała, odstąpiono
nam kuchnię kolegialną, pral
nię i inne urządzenia — wszy
stko oddano na użytek Szkoły
Wojskowej. W spieszeniu nam
z pomocą dzielnie sekundował
p. Stęczyńskiemu sekretarz p.
Bobrzecki, późniejszy oficer
Armii Polskiej, za -waleczność
odznaczony krzyżem Yirtuti
Militari.
Za przykładem rozumiejące
go tak dobrze polski obywatel
ski obowiązek Zarządcy po
szedł również Fakultet. Przy
byli oficerowie i podoficerowie
Armii Polskiej z Ameryki musieli posiąść potrzebne wiado
mości wiedzy ogólnej, wiado
mości im było brak nie z ich
winy, ale z powodu warunków
i okoliczności w jakich wyro
śli. A więc tu zrodzonych, sła
bych w języku polskim, uczył
prof. Popiel, który również wy
kładał historię i literaturę pol
ską ; rysunków, terenoznaw
stwa, topografii uczył prof. E.
Kruszka; historii polskiej pro
fesor E. Dolewczyński; geo

Franklin Delano Roosevelt Jr. — Ethel Du Pont

a
pH!

grafii i języka angielskiego
prof. W. Dybowski; sztuki pię
knego pisania prof. Asenko.
Ówczesny student Kolegium p.
Edward Albin był oficjalnym
tłumaczem Szkoły i jej kores
pondentem do pism angiel
skich.
Wszyscy wymienieni po
magali Szkole Wojskowej czę
sto z wielkiem poświęceniem
i dużym trudem, bo—wiado
mo—wśród naszych uczniów
był rozmaity materiał, a nie
którzy — jak mawiał zacny
prof. Popiel — “za długo mie
li swój umysł na wakacjach”.
Mimo ciężkiej pracy profeso
rowie jednak nie narzekali, bo
wiedzieli, że pracują dla do
brej sprawy. To też wszyscy
uczniowie “Szkoły Podchorą
żych” z wdzięcznością zawsze
wspominali Cambridge
Springs. Dało ono im bowiem
takie podstawy w późniejszej
służbie wojskowej, że górowa
li nad innymi, często nad za
wodowymi oficerami i podofi
cerami armii, a ogólnie byli uważani za najlepszych instru
ktorów wojskowych. Zawdzię
czali to nietylko wiadomo
ściom wojskowym, ale w du
żej mierze i wiadomościom
wiedzy ogólnej, jakie nabyli
od profesorów Kolegium
Związkowego.
Nic więc dziwnego, że o
Cambridge Springs wiele mó
wiono i w okopach w Szampa
nii i w poszczególnych obo
zach we Francji i Polsce i na
Ukrainie. A zawsze jaknajlepiej, z wdzięcznością, mile, a
często rzewnie wspomniając
czas tam spędzony, poszczegól
nych ludzi, rozmaite zdarzenia
i wypadki.
Jak więc widzimy Kolegium
Z. N. P. było ważnym czynni
kiem przy tworzeniu Armii
Polskiej z Ameryki, bo pomo
gło do wyszkolenia około pięć
set oficerów i podoficerów,
którzy później stanęli na cze
le 30-tu tysięcy ochotników,
jakich Polonia Amerykańska
posłała do walki o wolność
Polski.

Ostatni Żyd
Odchodzi...
Pisma liberalne czeskie no
tują w łzawym tonie dymisję,
jaką otrzymał kapelmistrz
berlińskiej Staatsoper, Leon
Blech. Był on ostatnim ży
dem, jaki ostał się po hitle
rowskim przewrocie w perso
nelu tej opery. Zawdzięczał to
zarówno osobistej protekcji
Hermana Goeringa, jak wzglę
dom artystycznym, był bo
wiem bardzo dobrym kapelmi
strzem, jak wreszcie długolet
niej służbie, pracował bowiem
na tym stanowisku 31 lat, od
r. 1906. Usunięcie go umoty
wowano ostatecznie “przekro
czeniem granicy wieku”. W ostatnich latach nie dawano rm|
już dyrygować oper niemiec*
kich. Prowadził tylko obce,,
w tym i czeskie.
---------------------------

Poe Na Ekranie
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| Christ P. K. church, Wilmington, PeiJ

|The^Re^^^dk»tt Peabody-j

Do najwybitniejszych ślubów zawartych w miesiącu czerwcu naleiy ślub Franklina D. Rooseveita, syna prezydenta Stanów Zjednoczo
nych z panną Ethel Du Pont, córką E. Du Ponfa z Wilmington, Del.
Jako miejsce ceremonii ślubnej młoda para wybrała kościół “Christ

F. E.” Przyjęcie gości po ślubie zaaranżowane zostało w domu rodzi
ców panny młodej “Owl’s Nest” w Greenville, w pobliżu Wilmington.
Zaszczyt połączenia oblubieńców przypadł ks. Endicott Peabody, kie
rownikowi szkoły Groton.
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Jest rzeczą zdumiewający
że Edgar Allan Poe musiat
czekać tak długo na “zekranowanie”. W Hollywood re
żyser Nick Grinde zaczyna na
kręcać jedną z jego fantasty
cznych opowieści, której tytuł
jest jeszcze trzymany w ta
jemnicy, aby potem zrobił
większe wrażenie. Można tyl
ko się dorozumieć, że odnoś
na nowela ma za tło inkwizy
cję hiszpańską — może więc
to być albo “Studnia i waha
dło”, albo “Ucieczka”.
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WYSTAWY W PARYŻU

PRASIE ostatnio, uka
W
zało się mnóstwo arty
kułów i notatek, poświęconych
Wystawie paryskiej — “expo”
(exposition) — jak nazywają
ją w skrócie nad Sekwaną. W
pokłosiu tem sporo było spo
strzeżeń trafnych — nie bra
kowało jednak i zdań dykto
wanych poprostu żółcią, uprze
dzeniami politycznymi, a na
wet i wyraźną niechęcią, skie
rowaną li tylko ku rządom
Frontu Ludowego — podczas
gdy Wystawa, przygotowana
wysiłkiem rządów p. Doumergue’a i p. Lavala, a zrealizo
wana już w znacznej części obecnie, stanowi bez najmniej
szej wątpliwości dorobek
wspólnych zamierzeń całej
Francji współczesnej, bez róż
nicy tej czy owej etykietki
partyjnej.
Jeżeli chodzi o sąd bezstron
ny, to okres rządów czerwo
nych zaważył raczej ujemnie
na całokształcie tego olbrzy
miego przedsięwzięcia kultu
ralnego i opóźnił jego ostatecz
ne skrystalizowanie,- ale nie
wpłynął bynajmniej ani na
plany, ani na kierunek ogól
ny — za jednym chyba wy
jątkiem: oto, być może, gdy
by na czele gabinetu stał p.
Andrzej Tardieu — to nie bra
kowałoby zapewne w “wiosce
francuskiej” kościoła i dzwon
nicy, tych niezbędnych szcze
gółów całości. Trudno jednak
twierdzić, że byłoby tak z całą
pewnością, gdyż różnych “proboszczożerców” — mangeurs
des cures — pełno było zawsze
we Francji i zaznaczałaby się
w każdym wypadku ich fanatyczna “antydzwonnicowa”
tendencja.
W imię bezstronności musimy tu wspomnieć o pewnych
naiwnych wybrykach niektó
rych pism polskich, życzących
niedwuznacznie, by Wystawę
spotkało jak najczarniejsze
niepowodzenie, by jak naj
mniej turystów polskich zna
lazło się w jej murach — i by
w ten sposób rząd Leona Bluina spotkała gorzka nauczka!
To nastawienie partyjne jest
niezdrowe. Pomijając przysło
wie, które mówi, że “dłużej”
klasztora, aniżeli przeora” —
chodzi tu przede wszystkiem
o sprzymierzoną z nami od
wieków Francję, niezależnie
od tego, czy na jej czele stoi
prawicowiec czy socjalista.
Wszakże tak niedawno jeszcze
mówiono ze złośliwym uśmie
chem w Warszawie, że we
wrześniu zeszłego roku “sprze
dano za dwa miliardy Polskę
Blumowi”. Przeraźliwa krót
kowzroczność, brak kurtuazji
—a równolegle z tem zamknię
cie oczu na wymowny fakt
współpracy obu Sztabów Głów
nych, polskiego i francuskie
go, w obliczu niebezpieczeństw
dziejowych.
Trudno tu, na marginesie
Wystawy, powstrzymać się od
sformułowania pewnych za
sadniczych rysów, charaktery
zujących żywotność Francji.
Jest bowiem coś uderzającego
w zestawieniu mobilizacji
1914 roku i tego olbrzymiego
chaosu, który obserwowaliśmy
jeszcze kilka tygodni temu w
Paryżu.
Dwa monumentalne gma
chy — Nowe Trocadero i Pa
łac Sztuki — zostaną i staną
się niewątpliwie chlubą archi
tektury Paryża. Już to samo
stanowi dorobek poważny, tem
poważniejszy, że perspektywa
głównej osi Wystawy — od
Wyższej Szkoły Wojskowej do

"EXPO ”, JAK NAZYWANA JEST W SKRÓCIE ROBI
JEDNAK WIELKIE WRAŻENIE NA WIDZACH
kolumny Pokoju jest napraw
dę wspaniała.
Najelementarniejsza uczci
wość każę nam stwierdzić, że
tak jest istotnie. Wystawa się
naprawdę udała. Nawet efekt
chybiony otwrarcia jej w nader
niekorzystnych warunkach nie
obniżył walorów całości.
Zapewne lepiejby było, gdy
by na cześć Prezydenta Repu
bliki nie zdejmowano na 24
godziny rusztowań, poto, by
wznieść je ponownie — lepiej
by było, gdyby nie zasłaniano
na gwałt parkanami rozkopa
nych terenów i zwałów gruzu
i śmiecia. Lepiejby było, gdy
by pan Lebrun mógł dotrzeć
wszędzie samochodem, czy pie
szo i nie był zmuszony do udawania weneckiego doży,
płynącego na benzy nowym
Bucentaurze srebrną wstęgą
Sekwany, jedyną drogą goto
wą, i to gotową od zamierz
chłych czasów.
\
Ale pomimo tego okazałość
była rzetelna, efekt prawdzi
wy, i ani śladu tego rzekome
go “upokorzenia”, o którem
rozpisywały się ni w pięć, ni
w dziewięć pisma opozycji, wi
dzące jedynie dziury na całem.
Rzecz prosta, byłoby lepiej,
gdyby pan Blum nie zapowia
dał, że “Wystawa będzie zwy
cięstwem Frontu Ludowego
nad faszyzmem” i gdyby wła
śnie faszystowska Italia nie
dowiodła czynem, że pracuje
prędzej i sprawniej. Byłoby
lepiej, gdyby zjeżdżający się
już cudzoziemcy nie zaczynali
zwiedzania od pawilonów ob
cych, jedynych, które były
wykończone na czas. Dawało
to chwilowo wrażenie, że Fran
cja nie pokazuje nic, prócz roz
planowania terenu i że prym
dzierżą obcy. Ten jednak, kto
umie patrzeć rzetelniej i dalej
nie powinien się zrażać niedo
ciągnięciami chwili. Lepiej
jest odłożyć na przyszłość o-

NAPISAŁ

EDWARD LIGOCKI

stateczny sąd o całości, a ogra
niczyć się narazie do omówie
nia tego wszystkiego, co już
z r e a lizowane zostało i co
przedstawia dorobek poważny,
ciekawy, a chwilami nawet
imponujący.
Pawilon niemiecki, szlachet
ny w linii, okazały, naprawdę
kolosalny z zewnątrz, zdumie
wa wewnątrz jakąś jedno
stronnością i jakby ubóstwem,
czy jałowością. Przemysł? Te
chnika? Zapewne. Ale Niem
cy są przecież wielkim naro
dem. Wnętrze pawilonu nie- ,
mieckiego jest naprawdę wy
razem wtłoczenia życia w je
dno obowiązujące wszystkich
koryto, przypominające jednotorowość jednokierunkowej ulicy. Jest coś symbolicznego
w tym wielkim gmachu, obie
cującym zdaleka mnóstwo
wrażeń i objawień, a dającego
w końcu rewelację jakiegoś
wyjałowienia gleby — czegoś,
co widzi się na zagonie, wła
ściciel którego nie dba o płodozmian, a sieje rok rocznie
bez najmniejszej dbałości o
prawa przyrody, to samo, i
znów to sarno..™
Gdy wchodzi się do wnętrza
niemieckiego pawilonu, uderza
przede wszystkiem jedno: styl
wilhelmowski. To samo widy
waliśmy już przed wojną w
Berlinie, Monachium, czy Lip
sku. Później dopiero widz za
uważa przestronność gmachu
i śmiałość jego kompozycji,
przekształconej jednak dzięki
niezbyt szczęśliwej dekoracji
wnętrza, w jakieś ogromne
teatralne foyer, do którego
wtargnęła na wielką skalę obliczona reklama przemysłu, i
tylko przemysłu.
Poza tem — przeraźliwa pu
stka, i wiszące pod stropami
wrażenie zakneblowania indy
widualizmu ludzkiego i prze

Premier Belgijski—Gościem w Białym Domu
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Premier belgijski Paul Van Zeeland i jego żona, zostali przyjęci przez
prezydenta Roosevelta w Białym Domu. Po wizycie goście i prezydent od
byli przejażdżkę po rzece Potomac.
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kształcenia człowieka w ma
szynę — w taką maszynę, jak
ten artysta-szklarz, który po
środku olbrzymiej hali od ra
na do nocy dmucha w swe rur
ki, grzeje je nad ogniem i bez
końca lepi kunsztowne pingwi
ny, kobry i flakoniki.... Czyż
w kraju tym był kiedyś Sturm
und Drang, Goethe, Novalis,
Wagner? Być może, ale to
wszystko było tak dawno — i
zda się już niepowrotnie umar
ło w cieniu olbrzymiego pur
purowego sztandaru ze swa
styką....
A naprzeciwko łopoce drugi
czerwony sztandar. Dwa pa
wilony — niemiecki i sowiecki
usadowiły się oko w oko, twarz
w twarz, przedzielone jasną,
słońca pełną połacią Warszaw
skiego placu. Przez plac ten,
o symbolicznej nazwie, idzie,
mówiąc współczesnym języ
kiem “oś” druga — od kolum
ny Pokoju do Wyższej Szkoły
wojennej — oś równie sym
boliczna, krzyżująca się wła
śnie na placu Warszawskim z
osią Berlin-Moskwa.
Pawilon sowiecki widać ze
wszystkich stron — a najwy
mowniej bodaj z głębi olbrzy
miej hali niemieckiego gma
chu.
Nad propagandowym bu
dynkiem moskiewskim — któ
ry żadnym innym zresztą ce
lom nie służy — ciąży brutal
na, niezharmonizowana, zbyt
wielka w stosunku do rozmia
rów gmachu grupa z chromo
wanego żelaza, przedstawiają
ca mężczyznę i kobietę z mło
tem i sierpem we wzniesionem
ręku. Rzeźba ta przygniata
swym ciężarem całość archi
tektoniczną, tę całość, która
wyglądała doskonale w pro
jekcie, miała lekkość i polot, a
w zrealizowaniu stała się
czemś krzykliwem, niezręcznem i będącem mimowolnym
symbolem ucisku, miażdżące
go swą podwalinę.
Wnętrze jest poprawne, ale
jak bardzo charakterystycz
ne ! Lenin i Stalin, Stalin i Le
nin, w malarstwie, rzeźbie,
fotografii, druku, cytacie,
chwalbie, reklamie, propagan
dzie, recepcie zbawienia ludz
kości, przykładzie, kulcie i
czerwonej ewangelii.
We wnękach wielkie obrazy
propagandowe, posągi, grupy,
marionetki, projekty dekoracyj teatralnych. Stalin i Le
nin, Lenin i Stalin. Jest w tym
budynku coś z kina, coś z bezbożniczego zboru, coś z cer
kiewnego fanatyzmu i z mau
zoleum zamrożonego “Iljicza.”
Mnóstwo bibuły, plakatów,
wykresów, cała gama kun
sztownych pomysłów pokor
nie orzącej biurokracji — i ja
kaś jeszcze bardziej w oczy bijąca jałowość, aniżeli w pawi
lonie niemieckim.
Mimowoli nasuwa się pyta
nie — czy w ten właśnie, a nie
inny sposób odbija się tota
lizm państwowy, wydźwignięcie państwa na ołtarz bez mi
łości i Boga?
A teraz — kilka szczegó
łów. Oto w jednej z pierw
szych sal stoi zdezelowany na
wygląd, polakierowany świe
żo na kolor purpurowy trak
tor, olbrzymi potwór, ciężki
jak nieszczęście, i dający wra
żenie, że nietylko sam nicby
nie pociągnął, ale że trzebaby

dobrej lokomotywy, by ruszyć
mamuta z miejsca.
Dalej, podstarnia sowiecianka reklamuje buty moskiew
skie — 6 rubli, 6 franków pa
ra. Buty wprawdzie pod psem,
ale tanie.
— Rzecz dziwna — mruczy
stojący obok mnie dzienni
karz japoński. — Jak u nich
wszystko potaniało! Miesiąc
temu w Moskwie sprzedawali
po 120 rubli. A gdyby tak dla
kawału zamówić u nich mi
lion par?
Stajemy przed wielkiem ma
lowidłem : Lenin, wzywający
obywateli na polski front w
roku 1920. Tłumy, sztandary,
napisy propagandowe. Warto
je tu zacytować:
SMIERT’ POLSKIM PA
NAM!
DAŁOJ POLSKICH ZACHWATCZIKOW, NASILNIKOW I UGIETATIELEJ!
PRÓCZ’ S DOROGI POL
SKICH BIELO GWARDISTOW!
DA ZDRAWSTWUJET RABOCZIJ MOŁOT, KOTORYJ
RAZDROBIT SPIESIWUJU
GOLOWI BIEŁOMU POLSKOMU ORŁUJakiś nieznajomy, obrzuca
jący wszystko trochę ironicznem spojrzeniem, widzi, że no
tuję te napisy. Podchodzi, uchyla kapelusza:
— Czy byłby pan łaskaw
przetłumaczyć mi te napisy ?
Słucha, uśmiecha się.
— Z tem zmiażdżeniem
głowy białego dumnego orła
polskiego, to było jednak tro
chę gorzej. Czyżby już zapo
mniały nieboraczki, że wzięły
dobrze w skórę od Polski ?
Uwaga ta wprawia nas kil
ku, Polaków, w jeszcze lepszy
humor. Niema dotąd fotogra
fii tego obrazu na sprzedaż.
Próbujemy zrobić zdjęcie pod
światło sami. Niestety, złe wa
runki. Na nic.
By zakończyć cykl, idziemy
zobaczyć, co dało trzecie pań
stwo o zasadach totalistycznych — Italia. Ale pawilon
włoski wprowadza nas w
olśnienie. Jest przecudowny.
Tchnie kulturą dwóch tysięcy
lat. Nie sposób przejść — po
patrzyć — napisać — trzeba
wrócić, spędzić tam dzień, dwa
czy trzy, i dopiero wtedy do
strzec profil całości....
Z wrażeniem tego zachwytu
wiąże się jakiś głuchy żal. Oto
przed godziną, przechodzili
śmy obok rusztowań i gruzów,
z których—jako 34-ty z kolei,
ma podobno wyróść na dzień
14 czerwca pawilon polski.
Ale o nim czas jeszcze wspo
minać. Poczekajmy, zobaczy
my, by z jak największą bez
stronnością i życzliwością go
osądzić....

ZNALAZŁ, CZEGO SZUKAŁ.
On: — Od dwudziestu mi
nut nie powiedziała pani ani
jednego słowa.
Ona: — A no, nie miałam
nic do powiedzenia.
On: — Czy pani zawsze nie
mówi nic wtedy, kiedy pani
nie ma nic do powiedzenia ?
— Ona: — Naturalnie.
On: — W takim razie, czy
nie zechciałaby pani wyjść za
mnie zamąż?
JUŻ BYŁA PEWNA
Przyjaciółka I.: — Powiedz
mi, moja droga, jak wygląda
łam podczas ślubu? Czy bar
dzo zdenerwowana?
Przyjaciółka II.: — Z po
czątku ogromnie, ale uspoko
iłaś się zaraz, gdy twój mąż
powiedział “tak”.

Sobota. 3-go Lipca, 1937 r.
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ipAMIĘTAM doskonale —
JŁ zapijał się nałogowo, zna
jomi go opuścili... ciało jego
było chore, strawione nawskóś
alkoholem i cierpieniami, a
śmierć czychała na niego...
Za dnia kryła się ona po ką
tach... a wieczorami siadywa
ła milczkiem u węzgłowia Lo
ża jego — a siedziała długo,
bardzo długo... Była spokojną,
cierpliwą, natrętną, a uprzy
krzoną aż do rozpaczy...
Gdy tylko pierwszy błysk
zorzy zajaśniał, wysuwał z
pod kołdry bladą, wymęczoną
twarz, a chociaż w pokoju
było pusto — on jednak nie
wierzył tej zwodnej ciszy,
której inni ludzie dowierzają
— śledził przenikliwie po kon
tach, nagłym ruchem oglądał
się poza siebie — a potym
wsparty na łokciach, pochła
niał wzrokiem ginącą w oczach, szarą pomrokę odcho
dzącej nocy...
Wówczas często spostrzegał
to, czego inni nie widzą —
kołysanie się jakiegoś olbrzy
miego, nieforemnego cielska—
które budziło w nim dreszcze...
Gdy widmo odchodziło, w tej
chwili opuszczał go lęk — aż
do następnej nocy...
Nawiedzały go niezwykle
straszne sny...
Raz miał sen, w którym za
śmiał się — lecz to nie był
śmiech, a raczej krzyk, coś
jakby stłumiony płacz — aż
strasznie było słuchać tego
dźwięku... Zdawało się, że
gdzieś wT bezdennej otchłani—
śmieje się i płacze na prze
miany dusza ludzka — w ciele
bezwładnym, sztywnym — jak
u trupa...
W mglistą świadomość jego
— stopniowo zaczęły się wci
skać pierwsze odgłosy budzą
cego się dnia — cały nieu
chwytny chaos, splątanych z
sobą dźwięków, wstającego z
wypoczynku miasta Warsza
wy.
Wówczas — przedstawiała
mu się jasno — świadomość,
że znów nowy dzień się zaczął,
że w krótce będzie musiał
wstać, by rozpocząć walkę ży
ciową — bez wiary w zwycię
stwo . . .
A może i trzeba żyć . . .
Odwracał się plecami do
światła, przykrywał głowę koł
drą szczelnie, ażeby najmniej
szy promień, nie mógł się prze
dostać w zmęczone jego oczy.
Wciągał nogi pod samą brodę,
i . . . tak leżał długo — bojąc
się najmniejszego poruszenia
lub szelestu . . .
Ciało jego było zimne jak
lód . . .
Modlił się jednak do niezna
nego — bóstwa, by nie nadcho
dził dzień, by mógł zawsze tak
leżeć nieruchomo — nie odczu
wając potrzeby myślenia.
Nieraz, starał się wmówić
w siebie, że noc jeszcze trwa.
Najgoręcej jednak pragnął, by
ktoś cicho i niewidzialnie —
przyłożył mu rewolwer do
skroni i jednym przyciśnię
ciem cyngla, zakończył jego
katusze . . .
Dzień wstawał wołający do
życia — cały świat zaczynał
pracować, ruszać się i . . . my
śleć — a on pogrążony w ja
kieś błota i bagna, i wiry błęd
nie podlatującego światła . . .
Po kątach, śmierć się na
niego czai — ze wszystkich
stron dzień się wdziera, ze
swym intensywnym nawoły
waniem do życia, do działania,
w imię jakiejś idei, do walki o

byt — co wszystko razem
sprawia mu niewymowne mę
ki .. .
Drżąc na całym ciele, czeka
tak w nieznośnej trwodze, nad
słuchując czy czasem do niego,
albo po niego nie przyjdą —
a jednak, może na całym świę
cie nie było nikogo, ktoby
miał do niego lub po niego
przyjść.
Miał on niegdyś żonę, ale
mu “wzięła i umarła” — tak
się wyrażał. Niegdyś miał sio
stry i braci, a jeszcze dawniej
—zamglone wspomnienie o tej,
którą nazywał matką. Wszys
cy oni pomarli, a jeśli kto żyje to tak zagubiony w szero
kim świecie, jak gdyby już
nie żył . . .
I on sam wie o tym, że
wkrótce umrze . . .
Gdy dzisiaj ze swego łoża
będzie wstawał, nogi jego bę
dą się uginać i trząść, a ręce
ruszać się niepewnie, dziwnie
— może to już śmierć będzie...
Ale zanim ona przyjdzie,
trzeba żyć, a dla człowieka bez
zdrowia, pieniędzy i woli —
to jest okropnie męczące —
więc znów ogarnia go rozpacz!
Zrzuca precz kołdrę, zała
muje ręce i wyda je z siebie
przeciągłe jęki, jak gdyby po
chodziły one z tysiąca cierpią
cych piersi, i niby po brzegi
nalane męką nie do zniesienia.
życzył sobie jedynie nadej
ścia nocy. — Począł ściskać
kurczowo zęby i starał się
tłumić w sobie wciąż nasuwa
jące się myśli, że w przeszłości
jego życia — było błoto, upa
dek moralny i rozpacz — a ta
sama rozpacz, pozostawała mu
na przyszłość.
Przyszła noc jak każda jej
poprzedniczka, opasała ciem
nością dalekie pola, rozsiadła
się nad zastygłymi w strachu
samotnymi gałęziami drzew,
tych — które pierwsze chwy
tają blaski wschodzącego słoń
ca. Ludzie walczą z nią sztucz
nym światłem, ale ona prze
potężna, opasała owe sztuczne
światła, czarnym pierścieniem,
napełniła serca ludzkie swym
mrokiem — a w wielu z tych
serc, pogasiła słabo tlejące się
iskry . . .
On — nie mógł usnąć, stu
liwszy się w kłębek, krył się
przed zimnem i nocą, i płakał
— bez bólu, bez wysiłku — jak
płaczą dzieci, których serce
czyste i bez grzeszne jest. Sam
siebie żałował — i zdawało mu
się, że żałuje wraz wszystkich
ludzi i całe biedne życie ludz
kie . . .
W uczuciu tym kryła się ta
jemnicza i głęboka radość . • .
Wyobrażał sobie dziecko —
dopiero urodzone, i zdawało
mu się, że to on sam się uro
dził na nowe życie, a życie to
swoje — odtąd ukocha i . . .
żyć będzie moralnie—to spra
wiało mu taką radość, że za
śmiał się, potrząsnął okrycie
nad sobą, i spytał się siebie
przez łzy:
— Czego ja płaczę
Nie znalazłszy odpowiedzi,
dodał:
— Tak sobie ...
Tyle głębi myśli było w tym
krótkim powiedzeniu, że no
wa fala łez rozkołysała roz
bitą pierś człowieka, którego
życie było tak bardzo samotne
i smutne.
Jak zawsze — u węzgłowia
jego zasiadła szara drapieżna
śmierć i czekała — naprzy
krzenie, spokojnie i cierpliwie.
Stanisław Czuwara.
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'Gilotyna

używana była w

Polsce

300 LAT PRZED FRANCUSKĄ REWOLUC)ą\\

PRZESZŁOŚCI POLSKICH MIAST —PILZNO

Theodore Roosevelt, były więc jako symbol potężniejsze nakielskiego w r. 1467 za po,
prezydent Stanów Zjednoczo go nad słabszymi występuje mocą gilotyny, na tle murów
nych, znany był ze swej niemal równocześnie z pierw zamku i domów rynku kali
sprawności w strzelaniu i za szymi historycznymi datami. skiego. Gilotyna ta na trzy
miłowaniu dla natury. W roku Dopiero wiek XII i XIII — o- wieki z okładem wyprzedza gi
1909 stał on na czele wypra - kres dzielnicowego rozbicia lotynę Rewolucji Francuskiej.
wy w głąb Afryki celem zdo Polski po śmierci Bolesława
W przywileju opata Micha
bycia jak najwięcej okazów Krzywoustego (1138 r.) do
dla muzeów amerykańskich. T. starcza nam pewnych wzorów ła, wydanym w Tyńcu r. 1328
Roosevelt pisał, że w przygo orła tego okresu czy to na pie jest powiedziane że pozwolił
towaniach do tej wyprawy po częciach, czy na rzeźbionych niejakiemu Ursowi na założe
między książkami które zabrał zabytkach nagrobkowych. Cie nie sołtysostwa Pilzna na pra
ze sobą W celu czytania wr wol kawe przytem, że książęta ślą wie średzkim. W r. 1354 Ka
nych chwilach, znajdywały się scy używają przeważnie orła zimierz W. wydał przywilej na
dzieła Henryka Sienkiewicza, czarnego, nierzadki również utworzenie tu miasta, na ta
kim prawie niemieckim, jakim
a to: Potop, Pan Michał, Krzy był i czerwony.
Ciekawym zabytkiem w ko się rządzi Kraków. Zabytkami
żacy i Ogniem i Mieczem.
W zamierzchłych czasach ściele Św.. Mikołaja w Kaliszu przeszłości są: starożytny ko
podbojów plemiennych i po są stalle drewniane rzeźbione, ściół parafialny nieznanej
czątkach tworzenia prymity na których jedna z płasko erekcji, oraz kościół pod we
wu polskiej państwowości, o- rzeźb przedstawia ścięcie Wło zwaniem Św. Ducha, wzniesio
rzeł jako symbol książęcy, a dka z Domaborzyc, kasztelana ny przez Jagiełłę w r. 1403.

TRUJĄCE LISTY
już po północy. Sta
BYŁO
łem na przystanku, czeka

jąc na nocny tramwaj.
W sąsiedniej bramie żegna
ła się jakaś para. Spletli się w
gorącym uścisku, nie zwraca
jąc na nic uwagi. Niewiasta
od czasu do czasu wyciągała
rękę i naciskała dzwonek przy
bramie. Ale dozorca nie otwie
rał.
— Spójrz pan jak się ko
chają! -— mrugnął do mnie,
stojący również na przystan
ku jegomość w cyklistówce.—
Ma facet rację.
Popatrzał z pobłażliwym uśmiechem na ściskającą się
parę i pokręcił głową.
— Swoją drogą — mruknął
— trzaby było faceta trochę
odstawić, żeby przestygł. Do
zorca może trunkowy i ma
twardy sen. A z takiego dłu
giego żegnania nieszczęście
może wymknąć.
Iii. Z miłości jeszcze nikt nie
umarł.
Nieznajomy w cyklistówce
spojrzał na mnie melancholij
nie i westchnął ciężko;
— Nie mów pan tak. Bywa
ją wypadki. Mnie samemu się
raz zdarzyło.
STRONICA 7.

— że pan umarł z miłości ?
—- Ja nie. Ale ta, co ją ko
chałem...
Pokiwał głową i westchnął
jeszcze smętniej niż przed
tym.
— Wandzia się nazywała—
zaczął opowiadanie. — Pozna
łem ją przy obławie. Razem
nas koło dworca przytrzymali.
Bo ja, uważasz pan, wódką
handluję.
Spodobała mi się od pierw
szego spojrzenia. Jak nas pro
wadzili do mamra, to nic, tyl
ko przez całą drogę o miłości
gadaliśmy.
Mnie nazajutrz puścili. A ją
przytrzymali. Podobno za to,
że gościowi portfel rąbnęła.
Jakiem się dowiedział, że
moja miłość siedzi, odrazu się
zakrzątnąłem koło aprowiza
cji. Regularnie co tydzień wałówkie musiała dostać.
Miłość to mnie tak gryzła,
mówię panu, że wytrzymać nie
mogłem. A tu ani widzenia nie
dają, ani listów nie pozwolą pi
sać, żebym się z jej świadka
mi nie zwąchał.
Człowiek jestem z więzien
nym życiem obyty i na wszyst
ko mam sposób.

--------------Uważasz pan, na malutkich
papierkach pisałem różne wy
rażenia miłosne, potem zwija
łem w trąbkę i przez małą
dziurkę wtykałem w kiełbasę.
Takim sposobem Wandzia
miała co zjeść i pociechę mia
ła dla serca.
Aż raz po trzech miesią
cach przychodzę i ciemno mnie
się zrobiło przed oczyma...
Z więzienia trumnę wynoszą,
a w trumnie moja Wandzia.
Lecę jak wariat do naczelni
ka... Ludzie kochane! Moj’a
Wandzia nie żyje! Kto ją
skrzywdził! Z czego umarła!
Dopiero mnie naczelnik po
wiedział, że z miłości...
— Jakiś facet — powiada
— listy jej miłosne w kiełba
sie przysyłał. Ona wszystkie
zeżarła i się tą farbą od ołów
ka struła... Początkowo sami
nie wiedzieli co jej jest. Dopie
ro sekcje zrobili i 16 miło
snych listów w jej żołądku
znaleźli.
Rozumiesz pan?... Listami
miłosnymi kobietę zabiłem.
A pan powiada, że z miłości
nikt nie umiera.
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Jak Wygląda Kraina Filmów o 4-ej Rano
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Gdy spaceruje się w nocy po Hollywood, można się niejednokrotnie nastraszyć.
Rzucone nagle światło z reflektora wzbudzi w umyśle waszym rozmaite fantazje.
-

' ,
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T T y IĘKSZOŚĆ prac połączonych
I A / z produkcją filmów jest wyV V
konywana w nocy, lecz to
nie oznacza że artyści filmo
wi nie są zatrudnieni w ciągu dnia. Stu
dio nigdy nie śpi.
Wogóle całe produkowanie obrazów
jest podzielone na szychty. Każda faza
jest podzielona na szychty. Stolarnia
naprzykład jest czynną przez 24 godzi
ny. Robotnicy podzieleni na szychty
pracują przez całe dnie i noce budując,
malując, przybijając tapety. Laborato
rium również pracuje przez całą noc
wywołując filmy.
Od zmroku aż do rana w departa
mencie nazwanym “Operations” przy
telefonie siedzi jeden pracownik. Otrzy
muje on wszystkie telefony i przez całą
noc jest bardzo zajęty. Co dwie godziny
otrzymuje on raporty powietrzne z ca
łego kraju. W razie złych wiadomości,
może on natychmiast zawiadomić kom
panie o nich. Gdy pewna grupa arty
stów nagle dowiaduje się, że brak jest
jej dwóch pistoletów, pracownik pra
cujący w tym oddziale postara się, że
pistolety znajdą się w miejscu przeznaczonem.

Gdyby naprzykład ktoś was zaprosił
byście o godzinie 4-tej rano urządzili
turę po przez studia w Hollywood? Możebyście nie bardzo chcieli pójść lecz
w końcu poszlibyście. •

.<
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kostiumami, które Norma Shearer bę
dzie nosiła w filmie p. t. “Marie
Antoinette.”

•

*

Nie można nigdy powiedzieć kto bę
dzie pracował w studium przez całą
noc. Jedno małe wydarzenie może spo
wodować zatrudnienie przez całą noc
dla wielu grup. Naprzykład pewnego
dnia o godz. 7-ej wieczorem, jeden z dy
rektorów decyduje, że on chce żeby

“ .

Jeżeli chcecie zobaczyć początek dnia w studium,
musicie wstać wcześnie. Ten reporter zrobił to
poświęcenie i dowiedział się wiele ciekawych
rzeczy o przyzwyczajeniach naszych gwiazd
i wogóle o produkcji filmowej.

'7

Kay Francis zaraz zrana mówi,
że ma nadzieję, że żadni goście
nie przybędą do studia.

v
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Jeanette Mac Donald o godzinie 10-tej
pije filiżankę rosołu.

wszystkie sceny były przepisane.
Weźmy naprzykład takie studia, w któ
rych produkowane są pożary, wojny,
powstania, rewolucje, — w tych stu
diach nic nie jest odkładane do jutro,
co może być wykończone dziś wieczo
rem.

Jeżeli cierpicie na halucynację le
piej nie chodźcie. Wszędzie dookoła
w wąskich uliczkach i w ciemnych za
ułkach zobaczycie duże szare budynki,
które wydawać się będą jak duże prze
śladujące was bariery. Tu i ówdzie re
flektor rzuca żółte światło na dużą ścia
nę konkretową, a to robi wrażenie że
okna patrzą się na was jakby na nie
proszonego gościa.

W takim wypadku autorzy, pisarze
scenariuszów, dyrektorzy i tychże se
kretarze zostają na konferencji, a ta
konferencja trwa tak długo dopóki ich
cel nie został osiągnięty. Jeżeli nowe
sceny potrzebują nowych mebli, no
wych kostiumów, nowych ensemblów,
— i nieco większą liczbę artystów tak
zwanych “extras”, wszystko to musi
być wykończone wieczorami, w nocy
lub nad ranem tak żeby można było
rankiem przystąpić do nakręcania
obrazu.

Drzwi nr. 12, wiodące na scenę są
otwarte. Wewnątrz pracuje 20 stola
rzy. Przygotowują oni olbrzymi teatr
na nowy film p. t. “Broadway Melody
of 1938”. Za sześć godzin Eleonora Po
well będzie tu tańczyła. Całe trzecie
piętro w budynku, w którym wyrabia
ne są garderoby jest przy pracy. Krawczynie pracują przez dzień i noc nad

A PORANEK w Hollywood jest bardzo wczesny. O godz. 5-tej studio
jest już na nogach. W tym czasie nocne
szychty idą do domu, a przybywa małą
armia Stróży. Najsamprzód nakręcają
oni ciepłą parę w garderobach prze
znaczonych dla gwiazd, w biurach dy
rektorów i urzędników i w głównym
budynku. W tym samym czasie po

przez bramy przechodzą asystenci za
trudnieni w departamencie charakte
ryzacji. Trzeba przygotować przybory
kosmetyczne, a o ile w obrazie tym wy
stępują większe tłumy tak zwanych
“extras”, trzeba stoliki używane do
charakteryzacji należycie oświetlić.
O godzinie 5:50 przybywają panny za
trudnione przy charakteryzacji i robie
niu fryzur.
O godz. 6-ej rano przybywają asy
stent dyrektora, menażer produkcji i
dyrektor artystyczny. W kilka minut
później przybywają tak zwani “proper
ty men,” którzy przeglądają swe listy
i przygotowują potrzebne do nakręca
nia filmów najrozmaitsze przybory.

O godz. ’6:30 przybywają elektrycy i
zaraz zabierają się do pracy. O godzinie
7-ej przybywa oddział robotników,
którego zadaniem jest rozmieszczenie
mebli. Jeżeli dany garnitur był używa
ny dnia poprzedniego przeprowadzone
jest ponowne czekowanie przy pomocy
fotografii aby zobaczyć czy wszystkie
szczegóły są takie same jak w poprze
dnich scenach.

Robotnicy sceniczni przybywają o
godz. 8-ej i przystępują do pracy przy

STRONICA 8

mikrofonach i przy rozmieszczeniu
ekwipunku technicznego. Pół godziny
później przybywają operatorzy dźwię
kowi. Próbują oni maszyny rekordowe
i muszą dopatrzeć by były one zaopa
trzone w filmy. W kilka minut później
przybywa główny fotograf, który baczy
by efekty świetlne były odpowiednie.
O godz. 8:30 przybywają zastępy tak
zwanych extras, które są przesłuchi
wane przez asystenta dyrektora. O go
dzinie 9-ej, kiedy to przybywa dyrektor
i gwiazdy sceniczne wszystko już jest
gotowe do nakręcania filmów i zazwy
czaj w 15 minut później rozpoczyna się
nakręcanie.
Lf TO powiedział że artystki filmowe
*są biedne, gdyż muszą wstawać
tak wcześnie? Godzina dziewiąta nie
jest jeszcze tak źle. Lecz trzeba pamię
tać, że aby być ubraną i przygotowaną
do pracy na godzinę 9-tą, gwiazda musi
wstać kilka godzin wcześniej. Ona mu
si wstać pomiędzy 5-tą i 7-mą.

Gdy się je widzi gdy przybywają
wczesnym rankiem do studia, bez śnia
dania, nie wyspane, nie upudrowane i
napół ubrane — wówczas człek dziwuje
się i pyta sam siebie co jest dobrego

Spóźnione gwiazdy idąc do pracy
Wcale nie ubierają się. Idą one do
studia w bieliźnie, na którą mają
zarzucony płaszcz.

W tein tak rannem wstawaniu. Gdy
przybywają one do studia rano nie wy
gadają tak, jak później je widzimy na
obrazach. Dużo można dowiedzieć się
o naszych gwiazdach od fryzjerek, od
charakteryzatorów i innych, którzy sty
kają się z niemi wczesnym rankiem.
Greta Garbo jest najbardziej punktu
alną z artystów zatrudnionych przez
M- G. M. Wstaje ona regularnie o 6-ej,
a o kwadrans po siódmej zajeżdża do
studia samochodem kierowanym przez
jej szofera. Wówczas idzie ona do gar
deroby i przygotowuje się do filmu.

O ile jesteście w tern zainteresowa
ni, to można wam powiedzieć że Greta
Garbo nie ma fałszywych brwi. W jej

garderobie je ona zawsze śniadanie, a
później o godzinie 10-ej gdy już jest na
scenie pije kawę. W tym samym czasie
Jeanette Mac Donald pije filiżankę ro
sołu, a Joan Crawford zamawia sobie
szklankę mleka.
aureen

O’Sullivan ma odwa

M gę. Ona wstaje o godz. 6-ej rano
i wszystko jedno czy pogoda czy deszcz
kąpie się w falach Pacyfiku. Je ona
śniadanie w domu razem ze swym mę
żem i przybywa do studia o godz. 8-ej.
Una Merkel, która zazwyczaj sypia
w pyjamach jej męża, wstaje o 7-ej
i pije kawę i sok pomarańczowy. O go
dzinie 7:45 ona jest już w buduarze.
Najsamprzód robi dwie rzeczy. I to
zawsze z jednakową precyzją i zawsze
w jednakowym porządku. Najsamprzód
myje sobie oczy, a później płucze gar
dło. Una nigdy nie jest smutna ani też
kapryśna z rana.

Lilian Rosine, popularny charakteryzator w studiach M. G. M. powiada
że dziewczyny, które wyglądają naj
świeżej z rana są te, które mają piegi, —

a więc Joan Crawford, Maureen O’Sul
livan i Myrna Loy.

Panna Loy używa bardzo mało cha
rakteryzacji na scenie. Za wyjątkiem
pomadki, którą ona przykrywa piegi,
wygląda ona na scenie zupełnie tak sa
mo, jak w życiu codziennem. I powia
da ona, że to wstyd, że ona jest zmuszo
na przykrywać piegi kremami.
Luise Rainer lubi dużo mówić o j*j
zdrowiu. Kay .Francis zawsze ma na
dzieję że do studia nie przybędą w od
wiedziny żadni goście. Eleanor Powell
mówi dużo o jej nowych krokach ta
necznych i stale przerywa pracę charakteryzatorów i pokazuje nowe
“steps”, których się ostatnio nauczyła.

Z”'1 DY się nieco spóźnią, nasze gwiazdy sceniczne bardzo często wca
le, nie ubierają się, przybywają do
studia w spodniej bieliźnie,, na którą
jest narzucony płaszcz. Na takie oka
zje, w garderobie każdej gwiazdy za
wsze wisi jeden kostium, tak aby wie
czorem mogły one opuścić studio bez
krępowania się. Gdy mowa o rannem
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wstawaniu mężczyźni biją na głowę
wszystkie nasze żeńskie gwiazdy. Więk
szość mężczyzn jak Gary Cooper nie używa wcale żadnych kremów i pomad.
Inni, dajmy nato jak Errol Flynn nacie
rają tylko cieniutko trochę tłustej po
madki, a więc mężczyźni mogą spać o
jedną godzinę dłużej.
Wyjątkiem jest Robert Taylor. Wsta
je on codziennie o godzinie 5:30 i przed
śniadaniem jeździ konno. Bing Crosby
wstaje o tej samej godzinie. Zanim uda
się do pracy, gra zazwyczaj w tenisa
ze swą żoną. Spencer Tracy musi wstać
wcześniej bo on mieszka w oddale
niu o jakie 60 mil od studia. Jack Banny
także wstaje wcześniej bo on je dwa
śniadania.

Fred Mac Murray jest szczerym, to
też zawsze jest gotów przyznać że on
jest w kiepskim humorze gdy przyby
wa rano do pracy. Biedak nie lubi wsta
wać wcześnie. To u niego jest wrodzo
ne. I nikt nie zwraca na niego żadnej
uwagi, aż do godziny 10-ej, bo tego
czasu on jest w kiepskim humorze.

DODATEK NA NIEDZIELĘ
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Dla Naszych Najmilszych
Przyjemna Zabawa

ZWYCIĘZCA
Wszyscy chłopcy wiedzieli o
tern, że Franka nikt w biegu
nie zwycięży. To też gdy do
wiedziano się w klasie o zawo
dach międzyszkolnych, byli
przekonani, że piękny puchar
zdobędzie Franek dla ich szko
ły.
—Franek, pamiętaj, że mu
sisz wygrać!
—Franek, nie zrób nam za
wodu !
A Franek tylko się uśmie
chał i odpowiadał:
—Jakoś to będzie—ale w du
szy powtarzał sobie: muszę
wygrać. W dzień zawodów
wszyscy zgromadzili się na bo
isku; koledzy udzielali Fran
kowi ostatnich rad.
Wreszcie chłopcy stanęli na
starcie.
Huknął strzał....
Ruszyli.
Wybiegli ze stadionu, ponie
waż trasa prowadziła przez uli
ce miasta. Wkrótce wszyscy
zginęli za najbliższym zakrę
tem. Franek biegł na przedzie.
Zawodnicy biegli ulicami,
wzdłuż których stało pełno lu
dzi.
Franek biegł pierwszy; nie
znać na nim było zmęczenia,
choć już połowę trasy przebyli.
Nagle na skrzyżowaniu ulic
poczęto wołać:
—Konie, spłoszone konie!
Uciekać!
Jakaś mała dziewczynka
chciała przebiec ulicę, lecz no
ga się jej pośliznęła i upadła.
Właśnie przebiegał obok pier
wszy zawodnik—Franek. Uj
rzawszy niebezpiecz e ń s t w o
skoczył do dziewczynki, chwy
cił ją i zaniósł do pobladłej z
przerażenia matki.
Konie przebiegły pędem....
Chłopiec przekonawszy się,
że dziewczynce nie stało się
nic złego, pobiegł dalej żegna
ny wdzięcznym spojrzeniem i
podziwem ludzi, stojących na
chodniku.
Trwało to wszystko zaledwie
kilkadziesiąt sekund, lecz wy
starczyło, by inni zawodnicy
zdążyli znacznie się oddalić.
Franek nie zrezygnował z
walki. Zwiększył tempo,
zmniejszając odległość dzielą
cą go od innych. Czy tylko zdo
ła ją wyrównać?
—Muszę, muszę—powtarza
sobie uparcie. Wszak tam cze
kają na niego nauczyciele i ko
ledzy.
Za chwilę chłopcy wybiegali
na boisko. Jeden, drugi, trze
ci, czwarty a Franka niema. A
więc zawiódł, nie zdobędzie
pierwszego miejsca.

Jadą Mazury

—O! Wpada Franek!
Biegnie uśmiechnięty, z
głową podniesioną.
—Prędzej, prędzej !—woła
ją koledzy.
Franek zwiększa krok. Ale
właśnie w tej chwili ktoś in
ny przerywa taśmę. Franek
tego nie widzi. Mija jeszcze
kogoś i przebiega metę.
żal mu trochę, że nie wygrał
biegu, lecz jednocześnie czuje
w sercu radość ze spełnionego
czynu. Tylko chłopcy z jego
klasy nie mogą mu przebaczyć
zawodu.
Przepadł puchar. Taki pięk
ny, błyszczący, trzeba czekać
cały rok do następnych zawo
dów.
Dopiero, gdy wieść o czynie
Franka rozbiegła się po sta
dionie, inaczej zaczęto patrzeć
na niego. Zrozumieli chłopcy,
że czyn Franka był prawdzi
wym zwycięstwem, a szkole
całej przynosi zaszczyt nie
mniejszy, niż zdobycie pucha
ru.
Nauczycie le winszowali
Frankowi zwycięstwa.... a
chłopcy ściskali jego dłoń i
mówili: na przyszły rok pu
char będzie nasz!

DLA NAUKI
I ROZRYWKI
ŁAMIGŁÓWKA

Na miejsce krzyżyków i
kresek wpisać litery wyrazów
o następującym znaczeniu: 1.
część alfabetu; 2. inaczej samolubstwo; 3. cząstka wody;
4. smaczne owoc; 5. mieszkań
cy Rosji; 6. służą do łowienia
ryb; 7. inaczej strach; 8. po
ra roku; 9. nazwa małych obrońców Lwowa.
Litery wpisane na miejsce
krzyżyków dadzą wyraz, jaki
oznacza rzecz, którą dzieci nie
chcą zażywać, kiedy są( chore.
Rozwiązanie z poprzedniego
tygodnia: Polska; Ameryka;
Newark; tydzień; armata;
Dunajec; Emilia; urodzaj; so
bota; znaczek.
Wyraz początkowy: Pan Ta
deusz.

Hej, z góry, góry
Jadą Mazury,
Jadą, śpiewają
Z bata trzaskają.
Boże kochany !
Jakie biczyska!
Szumią sukmany,
Gorsecik błyska.
A chusteczka
W kwiateczki ,
U Kasieńki
Dzieweczki.
Mazurskim laskiem,
Mazurskim piaskiem
Jadą ci, jadą
Z śpiewem i trzaskiem.
Jadą, jadą
Hej, z góry,
Zadzierżyste
Mazury!
Moje parobeczki
Niech wam Bóg da zdrowie,
Dokąd tak jedziecie?
Może który powie ?
Do Warszawy
Jedziemy
Piękną Kasię
Wieziemy.
Bo w Warszawie, wiecie,
Pięknych wstążek wiele,
Kupi sobie je Kasia
Na swoje wesele.

WAKACJE
Głośno zadzwonił ostatni raz
Wesoły, szkolny dzwonek:
— Do domu czas! Do domu
czas!
Nie będę więcej budzić was!
Już lekcje skończone!
Z ławki na ziemię zeszyt spadł,
Zatańczył na podłodze:
— Bardzo się cieszę, bardzom
rad! „
Jutro mnie czeka inny świat,
Do szkoły nie przychodzę!
Pod ławką jedna teczka
W bok, trąciła drugą teczkę:
— Ja też skończyłam szkolny
rok!
Już znudził mi się w ławce
mrok,
Chodź ze mną na wycieczkę!
Śpioch dzwonek j uż się do snu
kładzie,
Zmęczony od gorąca.
Dobrze mu będzie spać w szu
fladzie
I o uczniowskiej śnić groma
dzie
Przez dwa i pół miesiąca.
A zeszyt w kąt rzucony kędyś
Do końca zapisany,
Gorzko wspomina swoje błędy
I z atramentu plamy.

Szukajcie a Znajdziecie
1

■
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Tutaj widzicie dwa obrazki, przedstawiające
strasznego tygrysa i łagodne króliki. Na pierwszym
obrazku są ukryci dwaj myśliwi, którzy chcą go upo-

lować. Na drugim obrazku schował się właściciel
królików. Czy potraficie znaleść myśliwych i właści
ciela królików? Szukajcie.
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Dzieci lubią bardzo skakać przez sznur; jest to miła rozrywka, lec*
trzeba mieć w niej umiarkowanie, gdyż zbyt długie skakanie może barda*
źle odbić się na zdrowiu.

DZIEWCZYNKA I HARCERZ
Obrazek w jednym akcie.
(Dziewczynka wychodzi z
bramy domu, smutna i staje
bezradnie. Harcerz przecho
dząc, spostrzega ją i zatrzy
muje się.)
Harcerz.
Cożeś tak smutna, moja mała?
Dziewczynka.
Chciałam pieniędzy od tej pani
(wskazując na okno domu)
Mama bieliznę szyła dla niej,
A pani jutro przyjść kazała....
Harcerz.
Więc przyjdziesz jutro, z tej
przyczyny
Nie trzeba robić kwaśnej
miny,
Przecież do jutra niedaleko.
Dziewczynka.
Tak, ale miałam iść po mleko
I miałam przynieść trochę
chleba,
Nic w domu niema, a żyć
trzeba.
Harcerz.
Nic w domu niema ?
Dziewczynka.
Tak, ja sama
Mogę nic nie jeść, ale mama....
Mama się tak napracowała,
Przez noc calutką dzisiaj szyła.
Harcerz (zdejmując plecak).
Zaraz, poczekaj moja mała,
Widzę, że jesteś dobra, miła....
Więc za nim ruszę w dalszą
drogę
To ci w potrzebie twej pomogę.
Dziewczynka.
Dziękuję ci, mój dobry panie!
Harcerz (podaje jej bułkę)
Masz, przedewszystkiem zjedz
śniadanie.
Dziewczynka (wahając się)
Tak, ale mama?....
Harcerz.
O, i dla mamy
Coś w tym plecaku poszuka
my!
Dziewczynka.
Dziękuję! Więc zjeść?
Harcerz.
Nie inaczej.
Dziewczynka.
A kto ty jesteś, dobry panie?
Harcerz.
Ja jestem harcerz.
Dziewczynka.
Co to znaczy?
Harcerz.
Nie wiesz? Posłuchaj więc,
kochanie:
Harcerz, to taki chłopak
młody,
Co znosi trud i niewygody,
Co się złym losom nie da zgiąć,
Nie lęka się piorunów, burzy,

Ojczyźnie swojej wiernie
służy,
Nie umie kłamać ani kląć,
Zawsze go ludzka nędza wzro
szy,
Wytęża wzrok, wytęża słuch,
Pomaga innym z całej dusz%
Bo hasłem jego jest: Czuj
duch!
Dziewczynka.
Ach, jak mnie to raduje
szczerze,
że tu na świecie są harcerze!
A czy ich dużo?
Harcerz.
Pełno wszędzie.
Dziewczynka.
To teraz wszystkim dobrze
będzie ?
Harcerz.
Masz tu kwoderka.
Dziewczynka.
Za nic w świecie nie przyjmę....
Harcerz.
Jutro oddasz przecie.
Dziewczynka.
Więc dobrze.
(Bierze od niego pieniądz).
Harcerz.
Zaraz zanieś mamie.
Więc wiesz, kto harcerz ?
Dziewczynka.
Doskonale!
Taki, co nie kinie i nie kłamie.
Harcerz.
W przyjaźni będzie wierny
stale
(Podaje jej rękę)
Więc przyszłej kłaniam się
harcerce,
A harcerz wtedy jest coś wart,
Kiedy ma w sobie męstwo,
hart,
Kiedy ma siłę....
Dziewczynka.
I ma serce.
Harcerz (zawiesza plecak i od
chodząc mówi)
Zawsze go ludzka nędza wzru
szy,
Wytęża wzrok, wytęża słuch.
Pomaga innym z całej duszy,
Bo hasłem jego jest “Czuj
duch!”.
(Odchodzi, dziewczynka pa
trzy za nim, zasłona spada—
koniec.)
MĄDRE PRZYSŁOWIA

Gdy każdy przed swym do
mem omiecie, będzie czysto na
całym świecie.
Lepiej mieć stu przyjaciół,
niż jednego wroga.
Czytanie i pisanie — za ma
jątek stanie.

Szienntk Ztuiązkniuy -— -
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* Lilijka z Zaułka *
AH! — CO ZA STRASZNE
NUDY! — NIEMA Z KIM
SIĘ BAWIĆ, NIE MA CO
ROBIĆ, JEŻELI SIĘ CO
NIE STANIE, TO
ZWARIUJĘ!—

w
GDYBYM MIAŁA
10 CENTÓW, TOBYM POSZŁA DO
KINA

DOBRZE, JUŻ IDĘ!

TA KOBIETA MYŚLI
WIDOCZNIE, ŻE TRUDNIĘ
SIĘ PRZEWOZEM
MEBLI

SŁUCHAJ DZIEWCZĘ,
IDŻ DO GROSERNI
I PRZYNIEŚ MI TO
WSZYSTKO CO ZAMÓ
WIŁAM, A JAK PRZYJ
DZIESZ, TO DOSTANIESZ
COŚ W NAGRODĘ!

AH, TO DOPIERO CIĘŻAR,
PIĘĆ BLOKÓW, CZY
WYTRZYMAM? — ALE
ODPOCZNĘ SOBIE
//'
W TEATRZE,
s' Kz
JAK PRZYJDĘ!
A/

POCĘ, JESZCZE

DZIĘKI CI DZIECKO, TU MASZ
CENTA ZA FATYGĘ. — CO MA
ŁA GRZECZNA DZIEWCZYNKA
MÓWI, GDY DOSTAJE CENTA
OD STARSZEJ PANI?

OH? ! ! — PANI,
JA JESTEM
ZA GRZECZNA
ABY CI TO
POWIEDZIEĆ

Historyczny Cylinder
Słynny historyk i pierwszy
prezydent republiki francus
kiej Adolf Thiers (1797-1877)
odbywał w młodości studia w
mieście Aix (południowa Frań
cja).
Będąc wówczas młodzień
cem dwudziestoletnim, zako
chał się w pewnej młodej i pię
knej Prowansalce. Wymienio
ne zostały wzajemne przysię
gi miłosne, poczem przyszła
kolej na zaręczyny. Niebawem

jednak Thiers opuścił Aix i
wyjechał do Paryża.
Wkrótce potem poczęły do
chodzić go słuchy, że wybrana
jego odbiera bardzo chętnie
hołdy również i od innych mło
dzieńców; jednocześnie wy
miana listów między nim a je
go narzeczoną odsłoniła w cha
rakterze tej ostatniej pewne
ujemne cechy charakteru, któ
re wcale nie przypadły Thiersowi do gustu. Coraz rzadziej
tedy odpisywał na listy swej

dawnej ukochanej i wkońcu
przestał odpowiadać zupełnie.
W końcu zjawił się w Paryżu
jako “obrońca czci” swej córki,
obrażony .ojciec, aby z całym
temperamentem prawdziwego
Prowansalczyka zażądać od
niedoszłego zięcia wyboru mię
dzy córką a pojedynkiem na
pistolety.
— Zgoda! — odparł z zim
ną krwią Thiers. — Wolę już
raczej spędzić kilka minut w
obliczu broni której nie znam,
aniżeli całe życie z kobietą,
którą znam aż nadto dobrze.
Pojedynek odbył się rzeczy
wiście. Pierwszy strzał dany
stronica
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przez Thiersa skierowany był
w powietrze. Niedoszły teść
traktował sprawę poważniej,
celował głowę swego przeci
wnika. Thiers był małego
wzrostu i stale nosił bardzo
wysoki cylinder. To też kula
przebiła tylko nakrycie głowy.
Thiers zdjął cylinder, obej
rzał go spokojnie, poczem z
równym spokojem włożył go
z powrotem na głowę. Następ
nie wystrzelił w myśl przepi
sów po raz drugi -— również
w powietrze.
Rozwścieczony Prowansalczyk wycelował po raz drugi,
tak jak poprzednio w głowę —

i znów trafił w wysoki cylin
der przeciwnika, tym razem
tuż nad rondem.
Przyszły prezydent republi
ki francuskiej zdjąwszy swój
dwukrotnie przestrzelony cy
linder, oddalił się z miną zwy
cięzcy. Swemu “zbawcy” wy
znaczył zaszczytne miejsce
nad swoim łóżkiem.

Pojedynek ten oraz “histo
ryczny cylinder” dały Francu
zom sposobność do ułożenia
następującego dowcipu: “Gdy
by nasz Thiers nie był taki
mały — nie stałby się nigdy
takim wielkim”.
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HUMOR -> ŻART ^SATYRA
WYBÓR ZAWODU
— Przyszłam do pana Felka
względem fachowej porady....
— Mów pani Dzięcioł bez
krępacji, wiadomo, że jestem
wytworniak względem tak
zwanej płci.
— Faktycznie. Przychodzę
niby z tym, że synek za mie
siąc kończy edukację i nie
wiem względem jakiego zawo
du go skierować....
— A co synuś kończy ?
— Rok domu poprawczego
dla małoletnich pętaków.
— Za co niewinnie cierpiał ?
— Oj, faktycznie, że niewin
nie! Nawet jeszcze nie zdążył
podwalić tej stówy, jak go na
schodach przykaraulili!
— To pierwszy raz ?
— Pan Feluś z mamra tylko
na zdrowotne urlopy wychodzi,
a taki jeszcze zielony frajer!
Za pierwszy raz by rok dali?
Trzeci raz go już przymkli!
— A pani z urlopami pyska
nie rozpuszczaj, bo salonow’e
życie świadome znam, ale swo
ją drogą oko mogę pani na fio
letowo zrobić, jak się zdener
wuję.... Więc teraz chodzi o
zawód ?
— Właśnie nie wiem, co zro
bić z nim!
— Ciężko z młodziakiem. Na
szopenfeld, widać, za mało
zdolny, jak go trzeci raz łapią
w młodem wieku. Także samo
na kopertę, albo carskie bry
lanty też smykałkie trzeba
mieć....
— Możeby na kasiarza?
—Od razu widać, że pani
nie masz fachowego wykształ

cenia. Właśnie na kasiarza
trzeba być zmyślny i mieć
techniczne edukacje....
— Synek był na mechanicz
nej praktyce przez rok....
— Za mało! Znałem takie
go, co był skończonem inży
nierem i podkop z ferajną pod
bank uskuteczniał. Dwa ty
godnie orał, jak koń, a potem
się okazało, że kierunek stracił
i do wędliniarni się podkopał.
Zgniwał się chłop, kiełbasy na
walił i na brzucho się rozcho
rował, nie licząc, co mu feraj
na na miejscu po mordzie na
kładła za omyłkie. Inny zno
wu fachowiec acetylenem
przez całą noc drzwi od dy
skretny ubikacji otwierał, bo
mu się z kasą pancerną pomy
liło.
— Tak, bez smykałki nic w
zawodzie nie zrobi. A co byś
pan radził ?
— Daj go pani do banku.
— Ii, pan Feluś sobie śmichy-chichy z bidnej Wdowy od
stawia !
— Jak rany! Sama pani wi
dzisz, że chłopak do uczciwej
pracy zdolności nima, więc
trzeba mu życie obłatwić. Daj
go pani na woźnego, powoli
chłopak dojdzie do stanowiska
derektora i spokojnie może so
bie żyć z defraudacji....
— Może i dobrze pan ra
dzisz....
— Się wi. Każden jeden mo
że uczciwą pracą na życie za
robić, tylko trzeba cierpliwo
ści....

UŁAMKI

KŁOPOTLIWE

Młodzi małżonkowie siedzą
w eleganckiej restauracji. —
W pewnej chwili przechodzi
obok przystojna dama, która
trąca młodego żonkosia i uśmiecha się poufale.
— Kto to był, Jasiu? — py
ta żona marszcząc czoło.
— Ach, kochanie, daj mi
spokój — mówi mąż gorzko się
krzywiąc — już będę miał do
syć kłopotu z wyjaśnieniem
jej, kto ty jesteś...

U RZEŹBIARZA
SPRYCIARZ

Żebrak: Może litościwa oso
ba ma dla mnie jaką drobno
stkę?
— żałuję mocno, ale sam
nie mam nic.
— Taak? Przecież przed
chwilą był tu listonosz pie
niężny . . .

— Tatusiu, ja też chciałbym
mieć takiego konika jak ten
pan.
— Wynoś się smarkaczu,
czy nie widzisz, że ten pan
pozuje tylko do modelu po
mnika, jaki wyrzeźbiłem?!

POMYSŁOWY URZĘDNIK

— Zwalniał się pan już z
różnych powodów: pomagał
pan żonie przy przeprowadzce,
miał pan pogrzeb teściowej,
ostatnio zaś z racji choroby
dziecka! O co teraz chodzi?
Żenię się, panie dyrektorze.

W RESTAURACJI

SKRUPULAT

— Piękny motocykl! Ukra
dziony?
— Nie, kupiony za 2,000 zło
tych!
— A te 2,000 złotych?
— Ukradzione!

POCZĄTEK

Bogaty młodzieniec ożenił
się, wbrew zakazowi rodziców,
ze skromną aktorką.
— Jak zawiadomisz o ślubie
rodzinę? — pyta go jeden z
przyjaciół.
— Najpierw ją zawiadomię,
że umarłem, a potem powoli
wyjawię całą prawdę.

POMOCNICA DOMOWA

— Jak się to dzieje, Kasiu,
że Kasia nigdy nic nie robi,
jak wchodzę do pokoju?
— To wszystko dlatego, że
wielmożna pani zawsze nosi
gumowe podeszwy.

PRĘDKI

— Pisze pan wolno! Rachu
je pan jeszcze wolniej! Czy
pan wogóle coś prędko robi?
— Owszem — odpowiada
pracownik.
— Co?
— Bardzo prędko się mę
czę!
OMYŁKA

Pewien fabrykant szyldów
kazał swemu, stale urżniętemu
pomocnikowi przymocować na
sklepie z losami na loterię
szyld z napisem: “Szukasz
Szczęścia? Wstąp na chwilę”.
Pomocnik wykonał sumien
nie polecenie, ale przez pomył
kę przymocował szyld na skle
pie sąsiednim.
I za chwilę przechodnie ze
zdumieniem oglądali zakład
pogrzebowy, ozdobiony zachę
cającym napisem: “Szukasz
szczęścia? Wstąp na chwilę”!

NERWY?

ZROZUMIAŁ

Gość (w restauracji): —
Dlaczego ten pies przez cały
czas obiadu siedzi koło mnie?
Kelner: — Pan dostał ta
lerz, na którym on zwykle
jada.

W OBORZE

— Postanowiłeś zatem wy
rzec się alkoholu ?
— Tak i kupiłem już nawet
scyzoryk bez korkociągu.

— Jak się panu podoba no
wa koleżanka?
— Strasznie nerwowa. Led
wo siądzie przy maszynie, już
się bierze do pisania.

Sierżant wykłada żołnie
rzom: A więc, gdy który z
was stoi na straży jakiegoś
objektu i widzi zbliżającą się
jakąś podejrzaną osobę powi
nien zawołać trzykrotnie: —
“Stój, albo strzelam!” Kuter
noga powtóż to.
— Gdybym stał na straży
i widział kogo, tobym krzyk
nął: “Trzykrotnie stój albo
strzelam!”
—Żle! Nie rozumiecie mnie!
Macie krzyknąć tylko jedynie
stój ale trzy razy po sobie.
— Wykrzyknąłbym panie
sierżancie: “jedynie stój, ale
trzy razu po sobie!”

ODWAŻNY

— Czy nigdy nie byłeś od
miennego zdania, aniżeli two
ja żona? — Bardzo często nawet. Tyl
ko ona o tym nic nie wie.

Gospodarz czeka na zjawie
nie się cielęcia, ale, że sprawa
przeciąga się, więc jest znie
cierpliwiony. Widząc to, sąsiad
mówi do niego:
— Mnie się zdaje, że ta two
ja krowa nie chce się ocielić.
Bo gdy się obejrzy i zobaczy
ciebie, wydaje się jej, że się
już ocieliła.

W WOJSKU

— Mojżesz Pomeranc, jaka
jest największa kara w woj
sku?
Kara?... Aha... już wiem...
Karabin*

SZKOCI

W pewnym piśmie szkockim
ukazało się następujące ogło
szenie :
“Inwalida bez prawej nogi
szuka partnera, któremu brak
lewej nogi, w celu wspólnego
zakupowania butów, skarpe
tek, kaloszy i getrów. Numei*
obuwia 39’’.

— Gdy od całości odejmę
czwartą część, to ile mi zosta
nie? — pyta nauczyciel.
Ogólne milczenie.
Nauczyciel wyjmuje brzo
skwinię z kieszeni i ciągnie
dalej.
— Patrzcie dzieci, dzielę tę
brzoskwinię na cztery części,
zjadam jedną część, potym
drugą, potym trzecią, na ko
niec czwartą. Cóż mi zostanie?
Uczniowie, patrząc ze smut
kiem na znikający ostatni ka
wałek brzoskwini.
— Zostanie pestka panie
profesorze.

A WIĘC
W hotelu zjawia się gość,
pijany do ostateczności, wy
najmując pokój i, kładąc się
do łóżka mówi:
— O jedenastej rano trzeba
mnie obudzić.
— Już jest jedenasta.
— A no, to budź pan, budź
pan już.
INTELIGENTNY

— Mój syn stracił pięć kilo
po operacji ślepej kiszki.
Nigdy nie przypuszczałbym,
że ona aż tyle waży.
STRONICA 12

ŻEBY NIE TA BUŁKA
Była późna noc. Bar “Pod
gazem” był jeszcze czynny, a
przed barem stała dorożka z
drzemiącym dorożkarzem na
koźle.
— Dzień dobry panu, panie
koń! — zwrócił się do doroż
karza mocno wstawiony jego
mość.
— Panie koń ? — odparł do
rożkarz. — To mów pan do
tamtego.
I wskazał batem swego ru
maka.
— Widzisz pan — odpowie
dział pijany jegomość—z tam
tym frajerem ja wcale mówić
nie chcę. Świnia i tyle.
— No, powiedz pan sam, pa
nie koń, czy to nie Świnia ? Stoi
bez spodni, odwrócił się do
mnie tyłem i jeszcze ogonem
macha.
— Nie jestem koń, tylko
dorożkarz.
— A, przepraszam bardzo,
panie dryndziarz, ale mi się
w oczach dwoi. Zdawało mi się,
że masz pan cztery nogi.
— Powiedz mi pan wobec
tego, co mam czynić, bo chcę
koniecznie być “Pod gazem”.
— Już pan jest pod gazem!
— Ale ja chcę być w barze
“Pod gazem”.
— Bar jest tuż koło pana.
— Gdzie?
— A, tutaj!
— No, dobra. Dziękuję pa
nu, panie koń. To jest — tfu,
przepraszam — chciałem po
wiedzieć “panie dzieliworek”.
Wstawiony jegomość wszedł
do baru i zbliżył się do mężczy
zny w średnim wieku, sączą
cego samotnie piwko przy sto
liku.
— Przepraszam najmocniej
— rzekł przybysz. — Kwitek

się nazywam. Czy pan Kowal ?
— Nie.
— No to nie trzeba — od
parł pan Kwitek i rozsiadł się
wygodnie.
— Pan pije piwko?
— Jak pan widzi — odparł
piwosz.
— Pij pan sobie na zdrowie
— rzekł pan Kwitek. — Cu
dem pana tu znalazłem. Gdy
by nie ten koń, co tam drze
mie na ulicy, byłbym nie tra
fił. To jest nie koń, chciałem
powiedzieć, tyklo sałata.
— Kto?
— Sałata, nie rozumie pan ?
Dzieliworek!
— Bardzo mądry koń, po
wiadam panu, tylko Świnia.
Stał bez spodni, odwrócił się
do mnie tyłem i ogonem ma
chał.
A po drugie zdawało mi się,
że ma cztery nogi, a miał tyl
ko dwie.
— Kto?
— Koń. To jest, chciałem
powiedzieć, dryndziarz! Ale
powiedz mi pan, jakim sposo
bem ten dryndziarz machał ogonem? Nie mogę tego zrozu
mieć.
— Ja też nie.
— No widzisz pan. Czy pan
się przypadkiem nie nazywa
Kowal ?
— Nie.
— To poco ja z panem tyle
czasu gadam? Ja Kowala szu
kam.
Pan Kwitek podniósł się.
— Wstawiłem się, psiakość
— rzekł. — Ale nie wódką.
Wypiłem dwadzieścia trzy
kieliszki, a potem zjadłem buł
kę. I tą bułką się tak urżną
łem!
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Dlaczego Francja Chce Znieść Swe

Kolonie Karne 'ŻYWYCH TRUPÓW"
i.

jest wyspą należącą do
Anglii. Nie mogą na niej znaleźć
TRINIDAD
przytułku więźniowie. Lecz nie zwraca

s ./ ».*

ich ona władzom francuskim. Jedynie
pociągnięci są pod oskarżanie o włóczę
gostwo. Lecz wtedy przychodzi im z po
mocą dobroczynność. Reprezentanci
Stowarzyszenia Howarda, wysłańcy
Armii Zbawienia, zajmą się nieszczęśli
wymi. Jeżeli potrzeba, znajdzie się na
wet dla nich nowa łódź. Sklepy złożą
dla nich daninę i po wypoczynku, wy
prawiają ich dalej, już w daleko lep
szych warunkach. Pierwszy najgorszy
etap przezwyciężony. Następny to Ve
nezuela.
Dlaczego Venezuela? Myśl cofa się
do czasów nieodżałowanego Juan Vin
cente Gomeza, dyktatora z tych czasów,
kiedy w Venezueli brak było robotni-

Pięciu zbiegów z Wyspy Diabelskiej, którzy dostali się morzem do Trinidad
i wypoczywają na wywróconej łodzi. Więźniowie, którzy się dostaną do
Trinidad, mogą tam pozostać przez pewien czas, a potem muszą ruszać dalej.

GŁĘBI swoich drżących
serc i smutkiem wypeł
nionych mózgów, 5,000 wię
źniów karnej kolonii fran
cuskiej marzy o czemś, co fantastycznie
nazywa “La Belle” — coś pięknego.
“La Belle” nie jest piękną dziewczy
ną. “La Belle” nie jest również bogac
twem, albo pozycją. “La Belle” to zwy
kła ucieczka. Ucieczka z więzienia, lecz
przeważnie ucieczka beznadziejna.
Ucieczka jedynie z śmiercią płonącego
przed-piekła, karnej kolonii.
Aby uciec, niema wielkich trudności,
a nawet wcale ich niema. Administra
cja “bagne” zamknie oczy. Strażnicy,
czy klucznicy — pozwolą zbiedz. Tajnie
zbierane są fundusze na “La Belle”,
gdyż nie jest ona tania. Więźniowie
setkami uciekają corocznie. Dużo
jednak z nich powraca, lub przyłapa
nych zostanie. Najwięcej jednak ginie.
Trzy są wielkie drogi, prowadzące do
wolności z tego centralnego więzienia,
jakim jest St. Laurent. Jedna z nich
prowadzi przez rzękę Maroni, a potem
lądem, wprost w głębie nieprzebytych
dżungli. Rzeka Maroni rozdziela dwie
Guiany—francuską i duńską. Może być,
źe więzień o zdrowym, wytrzymałym
sercu przezwycięży trudności i dosta
nie się do duńskich portów, lub do an
gielskiej Guiany na północno-zachodzie,
a może nawet dotrze do Venezueli, poza
Orinoco.
Najtrudniejszą rzeczą w tej przepra
wie, jest dżungla. Dzikie bestie czyhają
na życie podróżnika. Gady niebezpiecz
ne, nawet niewielkie, zabijają jednym
dotknięciem swego żądła do bosej sto
py. Brak żywności. Zato febra jest
zawsze. A i dzikie szczepy napawają
obawą.
Ucieczka przez tę ziemię trądem ziejącą, jest jedną z najokrutniejszych.
Nagi człowiek, może brnąć przez całą
noc, aby się wreszcie rano znaleźć w
tym samym miejscu z którego wyszedł.
Błądził on do okoła jak skazowka zega
ra, co zresztą jest prawem natury. W tej
dżungli, człowiek wciąż zatacza koło.
Po 10-ciu najwyżej dniach takiej po
dróży “bagne”, wydaje się niebem, dla
wyczerpanego, głodnego, trzęsącego się
od żółtej febry, — błądzącego w ciem
nych borach rozbitka. Oddałby on sie
bie dobrowolnie z powrotem w ręce
straży, z największą radością. Mrok
tych ponurych drzew, oraz groza wro
gów, jakich mnóstwo czyha ze wszyst
kich stron na człowieka — to za dużo
nawet na najwytrzymalsze nerwy. Tru

W

dno, bardzo trudno dla zbiega znaleźć
drogę w tej dżungli do wymarzonej
“La Belle”.
I inne drogi nie są łatwe. Na ogół za
ledwie jeden na dziesięciu, potrafi zna
leźć wyjście. Reszta ginie. Giną z pra
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Wielu wybiera dro
gę przez morze, ale
też i wielu ginie w
tej drodze. Mapa
wskazuje tę drogę,
jako jedną z najlep
szych.

south

Najniebezpieczniej
szą jest droga przez
gąszcze
nadbrzeżne
rzeki Maroni, pełnej
aligatorów, w dżungli
francuskiej Guiany

w połowie ukryta w trzcinach. Tą
dzią mają oni popłynąć do pobliskiego
oceanu. W gąszczu zarośli oczekuje je
dyny “marynarz” — czasem chińczyk,
najczęściej jeden z czarnych tubylców,
lub wogóle jakieś indywidium, żyjące
RUGA droga wymaga pomocy, to w niezgodzie z prawem. W łodzi tej,
znaczy pieniędzy. Handlarz nad znajduje się niewielki zapas żywności,
jaki ów marynarz potrafił zrobić. Ło
brzeżny, szmugler, płynący w swej
“tapouille” wzdłuż równika do Brazy dzią tą, po uiszczeniu zapłaty, popłyną
lii, może podjąć rozbitka, rzuconego na więźniowie w dół rzeki. Przez kilka dni,
łaskę fal oceanu w swej łupince z orze ukryją się w trzcinach nadbrzeżnych,
cha, daleko od ujścia, gdzie rzeka aby zmylić pogoń motorówki, któraby
Maroni wlewa swoje wody do Atlan za nimi została wysłaną. Potem wyru
tyku. On zawiezie rozbitka do Para lub szają na morze, aby się dostać do Trini
czasem dalej. Sprawa jest trudna, ale, dad. Na morzu zacznie się piekło cier
gdy uciekinier posiada znajomość jakie pień. Pragnienie, febra, głód i najstrasz
niejszy upał, który zwala z nóg najsil
go fachu, może być przyjęty.
i zawsze jest zapowiedzią bu
Trzecim takim wielkim traktem niejszych
rzy
na
oceanie.
wyzwoleńczym — jest ten, który pro
wadzi do Venezueli, na Trinidad. Jest to
Spokojni mieszkańcy Trinidadu,
normalna droga niedużych okrętów, po przechadzając się po wybrzeżu mor
nieważ jest to zwykły kurs handlowy. skim, często napotykają samotną łódź,
Na podstawie prawa—czas od piątej którą wiatry przypędzą do brzegu. Cza
wieczorem, do piątej rano, należy do sem w tej z pootłukanemi o skały boka
więźnia. Podzwrotnikowa noc, zaczyna mi łodzi, znajdują się tylko szkielety.
się punktualnie o godzinie 6-tej.
Czasami znajdują się żywi, również wy
Zaraz, gdy tylko ziemię okryje zmrok, glądający jak szkielety. Często tych
grupa więźni dąży do nadbrzeżnej wios uda się jeszcze przywrócić do życia i uki. Straży zupełnie z tej strony niema. ratować. Wypoczną przez kilka dni lub
Widocznie “obrobiona”.
tygodni i ruszą dalej. Trinidad jest ra
U brzegu wielkiej rzeki, miotana fa jem dla tych, którzy uciekli z piekła
lami, uwiązana jest niewielka łódź, karnej kolonii w Cayenne.

gnienia, z głodu, wyczerpania, gorącz
ki, stają się pastwą rekinów, aby co się
często zdarza — po wielu trudach wró
cić i potem znów zacząć na nowo.
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ków z powodu odkrycia oleju. Kandy
daci do pracy, chętnie wówczas byli
witani.
Dziś warunki są inne. Venezuela nie
przyjmuje więcej uciekinierów z fran
cuskiej Guiany. Policja wyprawia ich
z powrotem.
Może być, że wiadomość ta nie doszła
jeszcze na wybrzeża Maroni, że Vene
zuela już nie jest tą krainą, w której
można było znaleźć — tak jak znalazł
fabułą legendy okolony Dr. Bougras —
wolność i dobrobyt.
Lekarz ten z Marsylii, skazany był na
“bagne” za zamordowanie swego dłu
goletniego przyjaciela. Uciekł on do
Venezueli.
Niedługo potem dowiedziano się we
Francji, o ucieczce lekarza. Co dziw
niejsze, przyszły wieści, że został on za
mianowany jako lekarz do chorego sta
rego dyktatora Gomeza. Stał się on
wpływowym człowiekiem. Jego pro
fesja w Caracas, dała mu możność
życia.
Prawda w Caracas jest doskonała
szkoła medyczna, bez pozwolenia której
nie wolno praktykować medycyny.
Dr. Bougras przytulił się jednak na
niewielkiej wysepce, na której nieźle
mu się powodziło. Pomimo lat, dr. Bou
gras żyje w pamięci więźniów karnej
kolonii, jako ten, który wygrał wielki
los na loterii życia i zdobył “La Belle”
tę pełną iluzji, a zarazem i fatalizmu
“La Belle” — zwącą Się wolnością.

r
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Życie w Stolicy Polski—Warszawie
Widziane Nie Oczyma Turystyr Ale Miesz
kańca — Oszczędność — Taksówki— Cyganie
Wybierają Króla
Warszawa, w czerwcu. —
Warszawa, jak zresztą każ
da stolica, ma to do siebie, że
człowiek pokręci się po uli
cach i nie wiadomo jak i gdzie,
wyda parę złotych. Tramwaj
raz i drugi, przejazd autobu
sem, pół czarnej w kawiarni,
odświeżenie suchego języka lo
dami, czy szklanką lemonia
dy i wracasz, człecze, do do
mu z bardziej pustym portfe
lem. Takie już jest życie
mieszkańca stolicy, miasta
bardzo rozległego, w dodatku
miasta, w którym eonaj mniej
połowę interesów załatwia się.
w kawiarni, albo barze. No, i
pieniążki płyną, płyną...
Wszystko ma jednak swoje
granice. Warszawiacy zorien
towali się, że nadszedł czas, by
oszczędzać, a w każdym razie,
by zastanowić się przed wyda
niem każdej złotówki. A że to
taka przywara ludzka robić11
oszczędności i ograniczać wy

datki od małych rzeczy poczy
nając, więc n.p. kupuje się
paczkę “Egipskich” i przera
bia je na krótsze papierosy w
gilzach, panie znów chodzą
rzadziej do salonów kosme
tycznych, panowie zaś golą się
odtąd w domu. I krzyczy się,
że automaty telefoniczne są za
drogie (rozmowa 20 gr.), że
tramwaje winny potanieć, że
czas już, by przejazdy taksów
kami potaniały, bo są drogie, a
zresztą potanienie taryfy
przyczyni się do wyparcia na
reszcie dorożek konnych.
Trudno statystycznie stwier
dzić, jak bardzo te oszczędno
ści dotknęły fryzjerów, sklepy
z papierosami i t. d., ale pewne
jest, że odczuły to taksówki.
Zwłaszcza od chwili, kiedy ukazały się małe “Fiaty”, po
bierające zamiast złotówki tyl
ko 70 groszy za pierwszy kilo
metr.

Kto Powiedział Że Kobieta Jest Niezbada na ?

Najnowszym przykładem bystro
ści umysłu i pomysłowości człowie
ka, jest ‘przejrzysta kobieta”, dzie
ło 20 łat badań i pracy uczonych,
artystów i lekarzy, zatrudnionych
przez Muzeum Hygieny w Dreźnie,
Niemcy.
Obecnie naturalnej wielkości fi-*
gura. zrobiona z materiału, znane
go jako “cellhorn”, znajduje się na
wystawie Great Lakes w Cleveland,
O. Na figurze tej dostrzegalny jest
każdy organ, nawet najdelikatniej
sza żyłka systemu cyrkulacyjnego.
Skonstruowanie owej ‘przejrzystej
kobiety” kosztowało $20,000.
W jaki sposób zrobiono tą figurę?
Pierwszą czynnością było zdjęcie
fotograficzne wszystkich organów;
następnie negatywy zostały prze
niesione na siatkę w celu ich po
większenia, poczem je odrysowano.
Posługując się tymi rysunkami, ja
ko wzorami, rzeźbiarze wykonali
poszczególne części.
Nad pracą tą czuwali lekarze, by

każdy organ, arteria i żyła były
naukowo akuratne pod względem
koloru, wielkości i wymiaru.
Kiedy już poszczególne sekcje
zostały skonstruowane z cellhorn’u,
wykonano model całej figury z plastru paryskiego, z tego zaś modelu
znowu zrobiono skórę, na jaką użyto materiał “cellhom” .
Sztuczna ta skóra została następ
nie pocięta na małe kawałki by
można nią jak najdokładniej po
kryć wszystkie sekcje. I tak po
wstała owa “przejrzysta kobieta”.
Przez odpowiedni, nader skom
plikowany system świetlny, wbu
dowany w figurze, każdy we
wnętrzny organ jest kolejno oświetlany, wobec czegc cała figura
przedstawia się w naturalnych ko
lorach. Kiedy kolejno każdy organ
zostaje oświetlany, równocześnie
automatycznie ukazuje się nazwa
jego na szkalnych tablicach, umo
cowanych na podstawie, na jakiej
owa figura jest umieszczona.

Gdy ktoś poczuje uderzenie
“po kieszeni” zaczyna się za
stanawiać dlaczego. Podobnie
postąpił związek właścicieli
taksówek i na walnym zebra
niu uchwalił obniżkę obecnej
taryfy, bardzo zbliżoną do ta
ryfy “Fiacików”. A więc przy
przejeździć jednej lub dwu osób 70 gr. za pierwszy kilo
metr i po 40 gr. za każdy na
stępny, przy większej zaś ilo
ści pasażerów 80 groszy za
pierwszy kilometr i 50 gr. za
następny. Taryfa nocna też
będzie obniżona, mianowicie
bez względu na ilość pasaże
rów 80 gr. za pierwszy kilo
metr i 50 gr. za dalsze.
Jak widzimy, obniżka jest
bardzo poważna, wynosi bo
wiem 30%. Teraz przeprowa
dza się przeróbkę liczników i
już wkrótce będziemy jeździli
tanio. Może nawet taniej niż to
zapowiada taryfa, bo już poja
wiły się pogłoski, że tanie do
tychczas i tak poszukiwane
“pchełki” jeszcze bardziej ob
niżą taryfę do 35 gr. za kilo
metr. Gdyby za tą obniżką do
szło w parze wycofanie wszyst
kich taksówek marki “Griszo”
(gruchot), przynoś z ą c y c h
wstyd naszej stolicy i grożą
cych na gorszych brukach. . .
rozsypaniem się—no, to wów
czas możnaby mówić o na
prawdę -wielkim postępie. A
gdyby tak jeszcze potanienie
taksówek przyczyniło się do
wyparcia dorożek konnych. . .
Ale nie ma obawy! Ktoby
wówczas woził żydów w nie
dzielę po Alejach Ujazdow
skich ?

Jamboree Skautów Amerykańskich

'U

Owfi

Do Washington, D. C. zjechało sic przeszło 30,000 skautów, nietylko
amerykańskich, ale i zagranicznych, by brać udział w jamboree. Roz
mieszczeni zostali w namiotach, wzniesionych obok kapitolu. Fotografia
powyższa przedstawia oddział skautów z Mc Keesport, Pa.

WIĘZIENIE MILCZENIA.
I ZAPOMNIENIA
Jak Wygląda Wyspa Alcatraz, Miejsce Zesłań Zbrodniarzy
Amerykańskich

San Francisco
W POBLIŻU
sterczy wysoko ponad

wodą niewielka, skalista wy
sepka Alcatraz. Tutaj znajdu
je się osławione więzienie dla
niepoprawnych zbrodniarzy,
unieszkodliwionych do końca
życia. Nie stosuje się tam tor
tur średniowiecznych, a prze
cież więzienie w Alcatraz jest
najokropniejszą torturą i naj
bardziej wyrafinowaną karą,
jaką umysł ludzki zdołał wy
myślić w odwecie przeciwko
burzycielom porządku społecz
nego. Alcatraz jest regulowa
nym z precyzją zegarkową
Zastrzegam się, że następna piekłem dantejskim.
wiadomość jest pogłoską, ePrawem w Alcatraz jest
chem, biegnącym ulicami sto
milczenie
licy, od ust do ust, od ucha do
Nie
ma
nadziei wy
ucha. Ale gdyby się sprawdzi dobycia się.żadnej
życie
w Alcatraz
ła, miałaby Warszawa wielką
jest mechaniczną bezmyślno
i niecodzienną sensację!
ścią. Z okien więźniowie wi
Oto cyganie przygotowują dzieć mogą tętno życia. Pra
się do wyboru i koronacji wie namacalnie blisko, zale
“króla”, któryby objął rządy dwie w odległości półtora kilo
po zmarłym niedawno Mete- metra widać przepiękną zato
iaszu Kwieku. W barakach cy kę w San Francisco, białe ża
gańskich przy ulicy Dworskiej glowce, palmy. . . W obrębie
toczą się narady i czyni się wałów utwierdzonego więzie
gorączkowe przygotowania. — nia w Alcatraz nie ma żadnej
Najpoważniejszym kandyda roślinności, wszystko ma tam
tem jest Rudolf Kwiek, teść techniczną celowość krzesła
poprzedniego władcy cyganów. elektrycznego.
Jest tak pewien wyboru, że —
Jeżeli Alcatraz ma coś fan
podobno — udzielił ostatnio tastycznego, to są to jego u“audiencji” dziennikarzom za rządzenia obronne przeciwko
granicznym i zapoznał ich napadom z zewnątrz i ucieczką
z programem uroczystości ko z wewnątrz. Baszty więzienia
ronacyjnych.
najeżone są armatami, które
Jeżeli tylko władze policyj udaremniają wszelkie zbliża
ne dadzą pozwolenie, elekcja nie się do wyspy. Przeciwko
odbędzie się wkrótce w stolicy samolotom są tam działa zeni
przy udziale publiczności, ale towe.
— oczywiście za opłatą. Nie
Przeloty nad Alcatraz są
zwykła ceremonia odbyłaby bezwzględnie zakazane. Nocą
się na jednym, z boisk sporto świecą reflektory.
wych z udziałem kilkuset cy
Lokatorami więzienia Alca
ganów z całej Europy. Podczas traz są groźni bandyci jak zna
elekcji przygrywać mają do ny Al Capone, Kelly, Alvin
borowe zespoły cyganów.
Karpis, Collier i inni. Bandom
Obecnie 16 mężów zaufania ich mogłoby się pewnego dnia
dokonuje wyboru kolegium przyśnić otwarcie wrót wię
elekcyjnego, składającego się ziennych. Dowody niesłycha
ze 150 członków’, których za nej zuchwałości i technicznych
daniem będzie powołać nowe zdolności złożyły one niejedno
go “króla”. Rudolf Kwiek jest krotnie przy błyskawicznych
pewien, że jemu przypadnie napadach na banki i rozbija
najwyższa godność cygańska, niu trezorów pancernych. Ale
choć prawo do kandydowania Alcatraz jest cudem technicz
mają Janos Kwiek, Bazyli nym i twierdzą nie do zdoby
Kwiek i Kazimierz, syn zmar cia. Tak samo ucieczka wię
źniów jest niemożliwa. Naj
łego Mateiasza.
bardziej
skomplikowane urzą
Nie wiadomo, jak władze
dzenia
sygnałowe
anonsują
ustosunkują się do prośby cy
najdrobniejszą
nieregularność.
ganów, mieszkańcy stolicy na
tomiast chętnie widzieliby tak Każdy punkt terenu więzien
niezwykłą sensację w swych nego znajduje się pod obstrza
murach. Frekwencja na boi łem karabinów maszynowych.
sku elekcyjnym byłaby muro Dyscyplina jest nieubłaganie
surowa
wana. A przecież jeszcze ten i
ów przejechałby się pociągiem
Więźniom nie wolno rozma
popularnym do Warszawy, by wiać ze sobą po za krótkim
le przyjrzeć się niecodziennym czasem rekreacyjnym. A prze
wyborom i posłuchać oryginal cież udało się raz pewnemu
nej nareszcie muzyki cygań więźniowi wydostać się po za
mury więzienia. Radość jego
skiej.
,
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była bardzo krótka. Po kilku
minutach padł on trupem w
ogniu kilku karabinów maszy
nowych.
Wizyty zasadniczo są za
bronione. W razach wyjątko
wych, gdy więzień prowadzi
się wzorowo, pozwala się żo
nie lub matce więźnia raz po
raz na odwiedziny. Goście są
oczywiście także pod dozorem
uzbrojonych dozorców. Ukryty
reflektor elektryczny zdradza
natychmiast, czy mają przy
sobie jakie przedmioty meta
lowe, choćby to był tylko scy
zoryk lub pilniczek. Pokój
przyjęć przedzielony jest ścia
ną z płyt pancernych, zaopa
trzoną w okrągłe okienko z
grubego szkła. Rozmowa od
bywa się telefonicznie.
Do regularnych gości nale
ży żona Al Capone’a. Zarzą
dza ona zdobytym w krwa
wych napadach majątkiem
swego męża i — pomnaża go.
Tajemniczy protektorzy uchronili łup Al Capone’a od
konfiskaty. W krótkich roz
mowach małżonkowie mówią
o — interesach giełdowych. Al
Capone jest znienawidzony
przez współwięźniów. Nie mo
gą oni mu darować, że kiedyś
drżeli przed nim. Rok temu je
den z więźniów napadł na nie
go w pralni i zadał mu noży
cami kilka ran w plecy.
Stosuje się trzy stopnie kar
za niesubordynację, izolacja w
celi, pozbawienie zezwolenia
na czytanie i zajęcia, wreszcie
umieszczenie w celi dniem i
nocą jasno oświetlonej. Jest
jeszcze czwarty stopień, piw
nica. Przypomina ona torturę
średniowieczną, stosowaną w
sposób niesłychanie rafinowa
ny. Piwnica jest cała z betonu
i nie posiada najdrobniejszego
mebla. Posadzka jest jej po
chyła. Przez sufit można
wpuszczać wodę. Zależnie od
stopnia kary napuszcza się
mniej lub więcej wody. Zrazu
tylko tyle, że górna część po
sadzki pozostaje suchą. Podłuższym pobycie w piwnicy
nawet najbardziej zatwardzia
ły penitent kruszeje.
Najdotkliwszym cierpieniem
moralnym więźniów w Alcat
raz jest uczucie, że są zapom
niani, że są niczym. Dawniej
byli głośnymi bohaterami, ga
zety rozpisywały się o nich
szeroko, bano się ich. Mieszka
li oni w pałacach na Florydzie,
bywali w klubach itd. Dzisiaj
są bez nazwiska.
Al Capone jest na 20 lat
numer 18-ty. Zapomniani ak
torzy.
Nazywają Alcatraz Cayen
ne amerykańskim. Porównanie
to kuleje. Gayenne jest w po
równaniu z Alcatraz wyspą
nadziei.
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Szteitnik Zuit^zknmy

Pół Tysiąca Lat Temu Urodził Się Wit Stwosz
Ten Genialny malarz, rzeźbiarz rotgisarz sztycharz
i architekt-inżynier był Polakiem — Spotwarzony
i odarty ze sławy przez Niemców, umarł w nędzy
wśród wrogów naszego narodu
>

Dla Dziennika Związkowego opracował Robert F. Lessel.
Nie wszyscy niósł się na Spiż, w okolice
polscy publi Bardiowa, tam się ożenił, i
cyści jeszcze potym na stałe osiadł w Kra
lat temu kil kowie, gdzie urodził się Wit.
kanaście zga
Ojciec jego oddał go do na
dzali się na je
dno,—Że Wit uki “pozłotnictwa” do jednej
Stwosz był ze szkół, jakie w początkach
Polakiem, po XV-go wieku założył w Kra
mimo, że ten kowie Henryk Parler i inni
genialny arty artyści o wybitnych cechach
Robert F. Lessel sta pochodził sztycharstwa
francuskiego,
z polskiej ro których do Polski sprowadził
dziny. Niektórzy utrzymywa król Kazimierz Wielki.
li, że Stwosz przybył do Pol
Tam uczył się i wzorował na
ski z Norynbergii, inni, że był
rzeźbach
szkoły francuskiej
to zniemczony Polak.
Wit Stwosz.
Jako dowód tych twierdzeń,
miały im służyć niemieckie
Urodził się w Krakowie w
kroniki o dziełach Stwosza, z roku 1438-mym, jak świadczy
czasów gdy Niemcy jeszcze u- o tym ówczesny kronikarz
ważali go za swego, i że jego Neudoerffer, który oglądał
arcydzieła umieszczono w ba wspaniałe dzieła tego artysty,
warskiej Ruhmeshalli.
wykonane w Krakowie, i po
Ale znaleźli się wśród na tem w Norynberdze, gdzie uszego narodu tacy, którzy tej marł w roku 1523. Wit Stwosz
sprawie poświęcili wiele czasu pozostawał i tworzył swoje
i pieniędzy, wydając dużo dzieł arcydzieła w Krakowie do 33
o Stwoszu i jego arcydziełach, roku życia. Do Norynbergii
i w zupełności obalili twier pierwszy raz przeniósł się w
dzenia i argumenty słabych roku 1475-tym, jak twierdzi
na duchu, którzy powtarzali za kronikarz Neudoerffer, który
Niemcami, że Stwosz nie był był przyjacielem Stwosza.
Polakiem.
W Norynbergii nie znalazł
Ród Stwoszów pochodził z on zadowolenia ale same trud
polskiego Śląska, ze wsi 01- ności, to też w dwa lata póź
brachcice. Ojciec Wita prze niej — w roku 1477-ym przy

ż.

Boner przekupujący sędziego — fragment z rzeźby
“Sędzia Niesprawiedliwy”

jechał do Polski i pozostał do
roku 1486-go. A ponieważ w
tym okresie czasu miały się
Zmienić stosunki i wrarunki w
Norynbergii, jak twierdzili
wysłannicy rady miejskiej te
go miasta którzy zwrócili się
do Wita Stwosza z prośbą, ażeby przyjechał z powrotem,
dając Stwoszowi kilka więk
szych zamówień, jak wykona
nie sarkofagu dla trumny pa
trona Norynbergii św. Sebalda. Niestety, bo i tym razem
ten genialny artysta zawiódł
się na uczciwości Niemców.
Wykonał on rysunek i drew
niany rzeźbiony projekt na
wzór krakowskich sarkofagów
za co rada miejska wyraziła
mu uznanie i obiecała poważną
sumę jako wynagrodzenie, lecz
później projekt ten oddano
do odlewu z bronzu Niemcowi,
Piotrowi Vischerowi, którego
ówcześni niemieccy “uczeni”
ogłosili twórcą sarkofagu.

Niemieccy partacze nie umieli dorównać w sztuce Po
lakowi, więc postanowili znie
sławić go i zniszczyć material
nie. Sposobność do tego zna
leźli Niemcy, gdy Wit Stwosz
zażądał od rady miejskiej na
leżnej mu sumy trzech tysięcy
złotych za wykonane prace.
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Spiżowy Posąg Króla Artura

Oskarżono Stwosza o sfał pis na tabliczce wyraźnie ob
szowanie podpisu niejakiego jaśnia kto wykonał posąg w
Bonera, partacza rzeźbiarskie bronzie, a także dodał od sie
go, na wekslu i wytoczono mu bie — że oryginał znajduje się
proces. Oskarżenie było fał w Berlinie.
szywe, jak dowodził Stwosz,
objaśnienia — że posąg
lecz niemieccy sędziowie uzna tenNawykonał
Polak —
li go winnym i potępili przez Wit Stwosz, p.artysta
P.
odpowiedział
wypalenie znamienia skazane — "I never heard of him.”
go za zbrodnię na prawym po
liczku.
Niemcy nie tylko fałszywie
napiętnowali go, ale prawie że
Po haniebnym wyroku w r. wszystkie najcelniejsze jego
1503-cim, Stwosz usuwa się w dzieła przywłaszczyli sobie.
zacisze i pospiesznie pracuje
Skwapliwie zacierali mono
nad wykonaniem rzeźby z ty
tułem “Sędzia Niesprawiedli gramy tego artysty na arcy
wy”, dokładnie odzwierciadla- dziełach, a gdy zatrzeć nie mo
jącą fałszywe oskarżenie prze gli, to uszkodzili w miejscu
ciw niemu i podstęp nieuczci gdzie był monogram lub lite
wych Niemców. Rzeźba ta po ry M. (e) F. (ecit) W. (ittus)
dziś dzień znajduje się w mu S. (twosz).
zeum w Norynbergii, lecz
I w Polsce znaleźli się tacy,
Niemcy udają, że nie wiedzą którzy
wierzyli w fałsze nie
jej znaczenia i kto jest wyko mieckie i fałsze te głoszono
nawcą tego dzieła.
jako niezaprzeczoną prawdę.
Podobnie miała się sprawa
Zaprzeczyli tym fałszom
ze spiżowymi posągami na wybitni literaci polscy, histo
grób cesarza Maksymiliana w rycy, malarze, architekci i in
Insbruku. Dokument histo ni.
ryczny, — dzisiaj w rękach
Za obalenie tych mylnych
polskich — stwierdza, że pojęć
o Wicie Stwoszu należy
Stwosz po kilku latach bez się uznanie
literatowi-publicyczynności powraca na pole pra ści Ludwikowi
Stasiakowi, ma
cy. W roku 1514-ym wykonu larzowi Aleksandrowi
Lesseje modele spiżowych postaci i rowi, historykowi p. Łępkowodlewa je w bronzie. Niemiec skiemu, profesorowi St. Ku
cy “uczeni” przypisują wyko
którzy rzucili wiele
nanie wszystkich posągów kil trzebie,
światła
w
tej sprawie i dobit
ku innym ale nie Stwoszowi, nie udowodnili,
że Wit Stwosz,
nawet polskiej księżniczki — Polak, był twórcą
wielkich ar
Cymbarki Mazowieckiej.
cydzieł, znajdujących się dzi
O posągu angielskiego kró siaj w muzeach i kościołach w
Austrii i w Polsce,
la Artura Dziennik Związko Niemczech,
w kościele Mariackim, w ka
wy pisał kilka lat temu, gdy tedrze na Wawelu, w innych
gipsowy odlew był wystawio kościołach i w podziemiach w
ny w oddziale rzeźb w Chica- kryptach katedry wawelskiej.
goskim Instytucie Sztuki. Na Znajdziemy tam portret kró
la Łokietka wykuty w kamie
odlewie widniała tabliczka z niu
na sarkofagu—mauzuleum
objaśnieniem, że posąg spiżo królów — Kazimierza Wielkie
wy wykonał Piotr Vischer.
go i Władysława Jagiełły z
portretem — Tryptyk Bóg Oj
Zapytany w tej materii p. P. ciec i Chrystus na krzyżu na
kustosz oddziału rzeźb Insty Wawelu — Posąg Chrystusa
tutu sztuki powiedział, że na- w Wielkim Ogrojcu — Dwaj
STRONICA
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apostołowie — Św. Piotr w
Wielkim Ogrojcu — Zaśnięcie
Bogarodzicy — wspaniały oł
tarz w kościele Mariackim i
Wielki Krucyfiks tamże —
mauzuleum króla Kazimierza
Jagiellończyka na Wawelu —
spiżowy portret Piotra Salo
mona w kościele Mariackim—
spiżowy portret Piotra Kmity
na Wawelu i piękna Predella
w ołtarzu kościoła Mariackie
go.
Predella w głównym ołta
rzu w kościele w Salzburgu
przedstawia drzewo wyrasta
jące z piersi Jessego, i posta
cie na gałęziach, zaś predella
krakowska nie jest w zupełnej
całości, bo brakuje głównych
figur Najśw. Panny i Jessego.
Ugrupowania odmienne, ale
każdy zauważy, że obie prede
lle robiła ręka ta sama. Pre
dellę krakowską wykonał
Stwosz gdy stale mieszkał w
Krakowie, czyli, że jest wcze
śniejszą od salzburskiej.
Pomimo zabiegów i usilnych
starań Niemców o zatarcie śla
dów polskiego artysty, geniusz
Wita Stwosza promieniuje na
dzisiejsze pokolenia. Wraz z
nim promieniuje geniusz i
drugiego wielkiego Polaka,
którego Niemcy chcieli nam
ukraść — Mikołaja Koperni
ka, wielkiego astronoma, uro
dzonego w roku 1473-cim, a
więc w tym okresie, w którym
żył i pracował Wit Stwosz.
Ponieważ Kopernik urodził
się w Toruniu, a tą połać kra
ju zabrali Polsce Krzyżacy,
Kopernika ochrzczono “Niem
cem”.
Ci dwaj wielcy w narodzie
naszym — jeden co sztuką
piękna podbijał serca uczciwe,
drugi — że tak się wyrażę, —
co kazał słońcu stać, a ziemi
obracać się dookoła, przyświe
cać będą naszym pokoleniom
i pokoleniom innych, tych,
którzy żądni będą wiedzy, —
jak dwa Wielkie Słońca Pol
skie!

DODATEK NA NIEDZIELĘ

Sobota. 3-go Lipca, 1937 r.
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Ah! Ci Ludzie!

ZERWAŁAM SIE TAKŁ
NAGLE Z ŁÓŻKA. ŻE
TERAZ NIE MOGĘ
I SIE ZATRZYMAĆ PANIE
POLICJANCIE I ''tga

MOŻE

STÓŁ DLA
DWOJGA.
PROSZĘ

NARESZCIE
DOWIEMY
SIR. -

NA PAPIER KAPŁA KROPLA
ATRAMENTU, DORYSOWAŁEM
< GŁÓWKĘ I WIDZICIE, W TEN j
CN
SPOSÓB ROBI SIE >>
NN modele nowychZ<
Za-NCk kapeluSZYI

mógłby
STÓŁ
SIE
DLA
PÓŁTORA UCZESAĆ
JAK TU
BYŁBY
PRZY
ODPOWIE_ DNIEJSZY CHODZI!

SPIS
POTRAW
JEST PO
FRANCUSKU.
ALE CENY SĄ
ZAPEWNE PO
ANGIELSKU .—

r NIC DZIWNE
GO, ŻE NIE WIDZISZ PANA
MŁODEGO,
BO
POŚLUBIAM
C Z Ł O W I EKA
N IE W I D ZIAL”7 NEGO1

NIE SPIESZ
się, ZA KOLACJE JA
C-V/ DZIŚ
PŁACE |

’ DOBRZE
SPROSZĘ
PANA!

KIM

JEST

Jefferson Machamer

WYLEJ ZE ZBIOR
NIKA GAZOLINOWEGO TAK OKOŁO
9 GALONÓW
GAZOLINY!
,

SŁUCHAJ CÓRKO, KUPIŁEM
DWA FOTELE, SOFĘ, DWA
KRZESŁA I JEDNĄ ŁAWECZKE DO TEGO POKOJU,
CZY MUSISZ WOBEC
TEGO TAM SIEDZIEć?

HMM-

Rysuje_______________ _

TA

DZIEWCZY

CO TY MASZ PŁACIĆ?!
JA NA TO POZWOLIĆ
NIE MOGĘ, COS PO
DOBNEGO MI SIE JESZ
CZE NIGDY NIE PRZY
DARZYŁO — WOGÓLE
TO
JEST
PIERWSZA
DZIEWCZYNA, ABY COŚ
PODOBNEGO
POWIEDZIAŁA!

NA.
“MOŻE”,
BO

NIEMA
NIC

PEWNEGO

I
r
J

HALLO,
KTO,
JAKI
NUMER?

W RESTAURACJI

— Czy pan jest gospoda
rzem tego lokalu ?
—Tak.
—Wobec tego proszę o przy
niesienie papieru, pióra, atra
mentu.
— Cóż się stało? Czy ja
kieś nieszczęście?
— Zamówiłem jedzenie pół
torej godziny temu i chcę spi
sać testament, zanim tu umrę
z głodu.

Na POCZCIE
Poste restante. Pawełek do
chodzi do okienka.
— Czy jest dla mnie list?
— A pod jaką cyfrą?
— “Niecierpiący zwłoki”.
— Owszem, list leży już od
siedmiu tygodni!
SŁUSZNA UWAGA
— Bój się Boga, jeździsz,
jak wariat! Gotów jesteś wy
wołać katastrofę.
— No, to co na tern stra
cisz? Przecież to mój samo
chód ...

WEDLE ROZKAZU

Pan Lampka i pan Bombka
wstępują do handelku na ko
lację.
— Jest ryba? — pyta pan
Lampka.
— Do usług.
— Proszę dla mnie porcję.
— Dla mnie też, tylko żeby
nie śmierdziała! — dysponuje
p. Bombka.
Kelner, zamawiając: Dwa
razy ryba, jedna ma nie śmier
dzieć!

—W 98?
—NIE — TO
I JEST
47581

PAN MA ZŁY NUMER I W DODATKU
MOJE IMIĘ JEST SYLWIA—
- - - (V
/\
S-Y-L-W-T-A,
7—]
PAN LEI

ZAMUROWANY

Przed słupem reklamowym
stoi “zawiany” jegomość i wo
dzi rękami po plakatach. Ob
szedłszy słup dookoła, krzy
czy: — Ludzie ratujcie. Za
murowali mnie.
RÓŻNICA

On: — Ta aleja jest fatalnie
oświetlona.
Ona: — Gdyśmy nie byli
jeszcze po ślubie, to wydawa
ła ci się zawsze zbyt jasno
oświetlona...

TO NIE ZARAŹLIWE

Mała Krysia opowiada na
uczycielce o nowym braciszku.
— Pani przyjedzie zobaczyć
mojego braciszka?
— Chętnie — odpowiada na
uczycielka — poczekam tylko
aż mamusia Twoja będzie
zdrowsza.
Dlaczego? Nie ma pani cze
go się obawiać, to przecie nie
jest zaraźliwe.

fflz lennik Ziutazkowu
BFz
Nr. 154, Rok XXX (Vol. XXX).
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OFIARA STRAJKU. Gdy pikie
tujący strajkierzy starli sie z poli
cja w Youngstown, O. przed sta
lownia Republic, jeden ze strajkierów. Jan Bogowicz został za
bity. Rannych strajkierów policja
przewoziła trokami do szpitala.
(Acme)
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Z BERLINA DO W’ARSZAWY. W tym malutkim
aeroplaniku, zaopatrzonym w dwu-taktowy motor,
Fritz Auferman przeleciał z Berlina do Warszawy,
używając na tej przestrzeni 320 mil 7 galonów
gazoliny.
(Acme)

-PORT WODNY W POLSCE. Z
roku na rok rośnie sport wodny w
Polsce. Oto przystań yachtów ża
glowych na Wiśle pod Warszawa.
(światowid)

PIĘKNO POLSKICH KOŚCIO
ŁÓW' W' AMERYCE. W'ieża nowego
kościoła polskiego, św. Kazimierza,
w Hammond. Ind., gdzie probosz
czem jest ks. Hogiński.
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KONKURSY HIPPICZNE W' POLSCE. Oto otwar
cie międzynarodowych konkursów hippicznych w
Warszawie. Grupa polska otworzyła defilade.
(światowid)
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DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 3-00 LIPCA
—,
STARE TRADYCJE. W teatrze Łazienkowskim na
wolnem powietrzu, a właściwie wśród jego
malowniczych ruin, wznowiono operę Moniuszki
“Yerbum Mobile”.
(światowid)

»r
WYSTAWA OBRAZÓW NA WOL
NEM POWIETRZU.
Uczniowie
Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie urządzili wystawę swych
obrazów na wolnem powietrzu
przy bramie Floriańskiej, sprzeda
jąc swe dzieła turystom, wzoreir
swych kolegów z nad Sekwany.
(światowid)

WIEŻA RATUSZOWA W KRAKOWIE, wraz z wi
dokiem na Sukiennice na przedzie, oświetlona
W nocy.
(światowid)

NAJNOWSZE PAJAMAS, Jean
Patou, rysownik mód kobiecych,
podał wzór najnowszych pajamas
damskich, zrobionych z tweed
płótna.
(Acme)

‘

i

■L
‘ t >!■
* tR
i $
TYP POLSKIEGO FARMERA. Oto typowy polski
farmer Kogut, z Dancy we Wisconsinie (24 mile
na północ od Stevens Point)
(Foto: Henryk)

WANDALE. Gdy mąż pani J. R. Nowak w Canton,
O., był na pikiecie przed fabryką Republic, w której
wybuchł strajk, wandale wtargnęli do domu Nowa
ków i zniszczyli wnętrze.
(Acme)

NOWY CZŁONEK AKADEMII
LITERATURY. Kornel Makuszyń
ski. znakomity powieścio pisarz i
poeta polski, zamianowany człon
kiem Akademii Literatury Pol
skiej.
(światowid)

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 3-00 LIPCA (JULY 3rd), 1937 R

Wawelu
BOŻE CIAŁO NA KURPIACH.
Mało stosunkowo znane są wiej
skie stroje wieśniacze Kurpiów.
Oto zdjęcie fotograficzne z proce
sji Bożego Ciała w Myszyńcu, na
Kurpiach.
(Światowid)

JEDNA Z PRZYWÓDCZYŃ STUDENTÓW POLSKICH W CHICA
GO. Czesława Niewińska, 2328 No. Spaulding, pianistka i tancerka,
zamiłowana w polskich tańcach, uczennica kolegium Mundelein, jest
sekretarką chicagoskiej Rady Stowarzyszenia Polskich Studentów,
które odbędzie swój zjazd w hotelu LaSalle dnia 2, 3 i 4 lipca.
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WESELE HACZOWSKIE. Nietylko stroje krakowskie są charakte
rystyczne dla polskiej wsi. Odmian
strojów wieśniaczych jest w Pol
sce dużo. Oto stroje wieśniaków
w Haczowskiem.
(Światowid)
Krypta znajduje się pod wieżą Srebrnych Dzwonów przy katedrze
wawelskiej. Oto wejście do krypty.
(Światowid)

* j

WĄŻ MORSKI. Ale nie ten
straszny, nieznany kryjący
się w głębinach, ale swawol
ne przedstawicielki płci pięk
nej, zabawiające się w węża
morskiego na plaży w Long
Beach. Cal.
(Acme)

POLAK ŻOKEJEM. L. Balaski. żokej prowadzący ko
nia Dawn Play wygrał pier
wszą nagrodę i $31,000 na
American Derby w Washing
ton Parku w Chicago.
(Acme)

Wnętrze krypty, w której złożona
będzie trumna ze zwłokami mar
szałka. Brama kuta artystycznie
w godła państwowe i herb mar
szałka.
(Światowid)

DZIENNIK ZWIĄZKOWY (ZGODA), SOBOTA, 3-00 LIPCA (JULY 3rd), 1937 R.
“DNI KRAKOWA" odbyły się w
roku bieżącym wśród poważnych
uroczystości. Tłumy publiczności
ciągnęły naturalnie do “Wesołego
Miasteczka”, odpowiadającego na
szemu "Riverview”.
(światowid)
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(1279-1288)
Pokonał księcia ruskiego Lwa pod Goślicami, potem walczy zwycięsko z Litwinami.
jego panowania i plądrują Małopolskę.

Tatarzy znowu najeżdżają

GIN
A Su par fine Blend
ot Real Sloe Berries

ŚWIĘTO NARODOWE W WARSZAWIE rozpoczęto
paleniem na placu Marszałka Piłsudskiego stosu
przez młodzież harcerską i przysposobienia woj
skowego.
(światowid)

Spróbujcie Te
Chłodzące Trunki

Monastery Sloe Gin
FIZZ lub RICKEY
Produkt firmy

NATIONAL CORDIAL CO., Chicago
M. F. Struzyński i Syn, właśc.
Do nabycia w składach likierów
i tawernach

Wnętrze krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów, przygotowywanej dla pomieszczenia sarkofagu Mar
szałka Piłsudskiego, które spowodowało zatarg pomiędzy rządem polskim a arcybiskupem krakow
skim ks. Sapiehą, który polecił przenieść sarkofag do krypty, nie pytając nikogo o zgodę ani o zezwo
lenie,
(światowid)

Artystyczna brama, wiodąca do
krypty Marszałka Piłsudskiego.

(światowid)

