Spuścił ·okno.

MICHAEL ERDOEDI.

bietę.

Tylko zdalekal
I.
Sfo.ne·czny ranek. Za;pa,ch świerków .. Ze
wzgórz powiew:.l lekki. wiatr. Stodki, chtodny zefirek. B!Qkit inieb:a ·czysty i ipromj.enny,
Cisza woko!o.
Wielka symfonia
wszechQ)ytu
- Co za por.ane'k... cudo;wny majowy
poranek„. Odczuwasz go?
- I ·daima u naszego boku„.
- Której nie znamy.„
- K·ohiet.a„. T:ak.„.
·Zamilkli. Obaj mężczyźni wezbranemi
piersiami wchlaniali wi·osnę, myśląc o iko·
biecie, :któ.rej ·niema.„ której illigdy nie byIo„„ kitórej ni.gdy nie b ędz:ie„.
- Tylko tęskn·ofa za nią. Tylfoo tęsknoi
ta.„.
Zapaich świeżej trawy wfoną1ł im w
twarz. Kamienne kos·tki .perornu b!ysz·czaty jak 'tafla lusrt:rzana w proini·e.nia·ch s·lońca.
Dzwonek syg1nałowy rozległ się. Z 0 ddali widać j.uż był·o dym zbliżaijącego się po1

,Musnął

Jas,ne loki.
!Pa,ni sobie życzy„. mo.gę jej
ustąpić mofo mi·ejsce„. Tu .będzie .pr.awdopodo1bnie zaciszniej ...
- Nie, dz.ięku1ę.„
Odmowa 'podnie-cita go joeszcze bar-dziej.
Wp:i-dt w gniew. Tak ;pragną! z·oba•czyć
ją, ws·tającą ze swego mi·eisca i s.i:ad.adącą
·po przedwnej str.anie!
Ciekawy był }ej p·o·stad ... jej ruchów.„
:Z nie.nawiśdą patrza.f 1rn pled, przykrywają:.
cy ~ej nogi i ·kolana.
.- Gzy pani zimno?
iKo·biefa., 1przerażoina., zadrżała i jakby

-

Jeżeli

chcąc sj.ę uchronić 10id

uatar.c,zywoś-ci

oego

•nog:i 1ple<lem jesz.cze s2Jcze1n:iej.
- P.ewnie jes·t 'ha·r.d.zo lekko ub~ana zauwa1ży.l w duchu.

1

1

w

Pnciąg mszył:

ł spragnionym· wzrokiem szU1ka1l jej sp.oirzenia. Zajrzeli S-O·bie .w ,oczy.

n.

Nie .mógł się je1 napatrzeć. Jego spragni·omy, :ognisty wz·rnk przywar! do .kobie.ty.
Nigdy jeszcz.e nie doz.nawal taki·eg.o silnego
uczucia •tęskitwty. Co t·o jest? S1kąd takie
pragnie.nie? Owładnęłio .nim ·całkowicie .. .
Dostait zawrotu gJ.owy.„ Serce biJ'.o gt.o,śno .. .
Ani· na chwilę nie odwraca! ocz,u od kobi·e-

ty.
Na trzeciej sfa·cj.i z.ostałi sami
Sięgną! po parośnkę:
- rPami potwoH?
-Kobieta. ·podnfosła nań wzrok:
-

iProszę.

Zap-alit ipapiern·sa. Prz.edzial w je<linei
1 chwilł: napelnH się dymem.
- t1Yloże .·6two1rzyć -o:lrn-o?·
- !Mnie ws:zystko jedno.. .'
Nic zachę.caJa;ceg.o · w tej 1odp-0wie1dz·i. -""'.
Prnebija·ł ·w in:iej naiwet ll)ewien ·odcień nudy
i ·ohoff ętno.śd
~edaktor:

Klemens

Orchulskł.

-

Jadę

z

-

Ależ

ja nie

- iNic

panią

mo·źe

W Je·dne.j chwili z;aszta w kolbiec.ie
dziwna pr:zemiana.
uśmiech

!Przyjazny

Przymus

znikł

Nie mógł
istoczenia.

rozjjaśnil

jakaś

. jej twarz.

tego· naglcgo prze-

.z,abronić.„.

1

my

IV.
Palące

promienie jesi·enncgio sł·oń.ca zalewa•ty id.z.iki<em winc.1n obrośniętą werandę.
snują·c się p.o ·czerwieni i :z.foc:ie liści.
Dwaj męż,czyźni siedzi eli paląc cygara
pod 1·óżnobarwnym balda·chimem. Ciierpki
.za·pach przekwitu przenikał PO·w:iertrne.
~No, i?
- IPrzedewszystkiem nie wysiadfem w
Szo1lnok. Ciekawość mię 1palUa, kit.o Jes·t ta
Jc.obirefa, jaka ta,jemnica ją ota.c.za, dhczego
ni.e chce, 1bym jej itowar:zy.szyl? Zaczęła
się de1nerwować...
.Chwyd1e.m jej ręce ..
P·ooal·o·walem ją ... · ·I wówczas„.
- I wów1czas ,co?
- Pled .zsumvt się z :kolan i fodow.ate zi-

Rok III.

ŁÓDŹ, dnia 19 września 1925 roku.

Bogu na eh

Nr. 38,

ałęl

1

1

111110 1pr.:tejęfo mię nawskrnś.

Nieszczęśliwa

kobieta mi:ala prntezy„.
iDrugi•ego rnężczy.znę nie zask·o·czyl taiki
obrót rzeczy. Spokojnie .pal.Lr cygar,o.

- Go dalej?
. .:.___ Koniec!
Wysiadłem na -nas 1tępnej
stacji i poje-clrn1lem wste·cz do 1Buda.pcsztu.„
IA. tak pięknie się z:ac.zęlo·!
Dr1ug,i .zwbil pr·zeczący ruch ręką.
- Wszys1tiko jedno. Powi.n.ieneś był
wys.iąść w Szeln·ok, gdyiby nawet miaila nog! Afrodyty„. We wszy:Stki.ch naszyich pla'"
nach na dr·od.ze życia jest taka staicja, na.
kMrej trzeba :koniec:znie wysiąść.· Nie w
tern s edno sprawy, że :kobi·efa •byfa w da,nym wypacLk.u kaleką. Każda kobieta jest
nią.„ po drug;iej stronie Szelnoku. W:ie-rzaj
mi.

jakaś

tajemnka unosi.fa się wokotr0 jej postaci... ni·ep.rzenik-nio.na ,zagadka„.
.Wogóle

·chcę!

mi pani

1

zupelnic.

zrd•zumieć

dale]!

_Spojr.zafa nań prz.e.r:ażo1nym wz·r.oikiem.
ZbJa.dta jak ·plótno.
- Ja sobie •tego inie życz,ę. Czy pan
mie 'l"O:zumię? Ja ni e chcę! Poprzestań
na wspomnieniu w ~e.go ·oibe-cnem stadju:m„. Nas.ze drogi rozchodza s,ię.„ Jeżell
p:an pragnie aibyi111 za.chowała gio. w ży.czli
wej pamięci... .pan wysiądzie w SzoJnok„.
Ja proszę.„ błagam .. „ ·nied1 pan wysiąd·zie
w Swlnoik ...

·otuliła

- ,Musi mioeć fa.dn·e 1no·gi - snuł dalej
1SWe myśli - za·okrągfonie koilan ff e ·zctra·dza.„ najdoskonalsza symetrJa.„ Ach, mój
Bo:he„. gdybym mógł je wbae:zyć ·cho.ć do
.k;oste:k„. na jedna s·ekJUndę tyLfoo ...
- ,Czy pani .jedzie .fo Budapes.ztu?
- Nie.
dągu.
- !Przepraszam„. jeżeli się pani napr:zy- Nigdy bowiem ·nie jest dobr.a, ta, któkrzam ... za nk na świec.ie .nie d1dalbym się
rąśmy znaleźli... iT:ak, proszę dę, .nigdy ta
nie jest dolbil"ą... właściwą... Wildzisz, że . je.i naprzykrzać ...
mieszkam łu na wsi sam, sam jeden„. bez
· - Pan mi się .wcale nie naprzyikr.za ...
Jrnlbie·ty.„ hez miłości... Bo po oo? Co w
Może pan jc·dzi·e do Budapesz tu?
niej widzimy pięknego i dobreg.o, t·o wy- Tak.. Nazywam się Daniel forg.acz,
• twór naszeJ lfanta1zji jedynie„. Mam dosyć
malarz.
kobiety„. Trzeba się jej ,tylko zd.aleka
Po.dali sobie ręce.
przyglądać„. tylko z.daleka.„
- W takim rnzie pa,n się przesiada ·w
Slychać już byfo rt:mkot podągu.
Sz·olnc:k„ ..
- Ale ina to trzeba, r:ze~z ,naturalna, •z•e- Tak. A pani?
starzeć się '11ie·co.. wj~, mtodz:i, nie możecie
Ja jadę dalej„„.
tego zrozumieć. Ale gdy wytrzeźwi-eiecie ...
Kiedy znów .przyje,dzi·esz?
- Szkoda. Jakby to byfo przyjemnie
n1_zem do Buda.pesztu.„.
•
. .
- .Może
Jes.ie11i....
Pożegnali się.

- Towarzyszę pami da.lej.
- Nie! Do1kąd? Za ni.c na świecie!

.świeży wJatr 0rwiail ko-

·m.
· Na pią·tiej s.taieji już pocaJ.o.waJ ~ą w rękę ..
k-obiieca rą1 czka ·-oddała mu 1uścisk.
- iNigdy się· już ni:e zobaczymy...
- Nie·ch pani teg·o nie mówi... Obraża
mi,ę pani~ fak o mnie s~dząc„. Nie szukałem
przyg:ody;.„ lPr.zysięgam„ ..

Strząsnąwszy

poipj.óf ,z -cy.gara,

dodał:

- Trzeba je 1tylko zdaleka i0bserw9wać„. tylko ~dafoka ...
Ttum. Jotsaw.

C:ie·pła1

Roześmiała s:ię.

.- lPo co przysięgać? To· :zupełnie
niepotrzehne. Nie.eh :pan s,ię uspoikiooi. Ja
rada d•estem z :pr.zyg-0dy. W S:zdnok mzst:aniemy ·się.„. i ni•g,dy wi.ęce~„.~ .
1

Odbito w drukarni: „Kurjera

L6uldeao~~.

Projekt nadbudowy wieży katedrafo.ej, · opra~owany przeż architekta. Kabana. Robota zapoczątkowana już
od dwóch tygodni, dzięki niestrudzonym :zab_iegom: ks. - kan. Szaniawskiego, który z ramienia J. E. księdza
biskupa ·Tymienieckiego łącznie z Komitetem podjął akcję nadbudowy.

W uroczy m

zakątku

Oliwy .

~J~
~l~

~I~
~l~

„.

lf

Z Ligi Morsk iej i Rzecz nej.
~

~--

••

Jr
Łodzianie, członkowie L. M. lłz. 1 na wycieczce nad Bałtykiem.

Szmid t„

G1 upa oficerów plutonu marynarskiego L. M. i Rz. w

Łodzi.

z

dowódcą

p.

inż. Krzyżanowskim pośrodku.

„ .•••
k?Iarskl. ml~trz Ło.dzi z Hoffmanem, znakomitym trenerem
mem1eck1m \Berlin) zaangażowanym. przez S . s . „ Umon na
.
t orze w H elenowie
.

I

I „Bobuś" używa dobrodziejstw ostatnich cieplych dni

Ze Zjazd u Młodzieży Wiejsk iej.

li1
I

I
Uczestnicy wycieczki nad polskie .morze, zorganizo.wanej w ub1ei;1lym miesiącu
przez oddz111ł łódzki L. M. i Rz., w chłodnyeh nurtach morskich.

.
·.
.
W. k_ońcu. sierpnia odbył się w Pi t k . .
W1e1skieJ pri:y udziale licznych h~f~6~w~e c~TP•MUJą~y Z1azd Młodzieży
WOJeW~dzttwa. Na fot.
czoło pochodu uczestników ZJ'azduegporzez
mtas o.
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Siedmio lede Panstwo wej ~oły Włókienniczej w

Łodzi

(1919/2t1925/26.)
!! '
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I
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I
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Gmach

główny

Laboratorjum analityczne.
Dwa czynniki składają się na dobrobyt

każ<l~go narodu: przyrodzone bogactwa . i
korzystne położenie geograficzne danego
kraju - to jeden; mózgi i ręce obywateli to drugi. ·
"Bktinomista, któremu kazanoby określiĆ
który z tych czynników jest ważnieiszy
~ez wahania odrzekłby, że drugi. Obydw~
Jednak. czynniki te dobrobytu w krajach
kulturafaych działają równolegle. Takie lub
inne bogactwa przyrodzone w każdym
znajdują się kraju, a wymiana. wszechświa1

Pawilon

szkoly.

towa łatwo uzupełnia braki· byleby tylko
dany naród miał dobrą wol~ do pracy, byleby tylko z pokolenia na pokolenie pogłębiał i rozszerzał zakres swej wiedzy zawodowej i wiedzy teoretycznej, bez której
nie może się rozwijać wiedza zawodowa może być pewnym, że coraz większy dobro
byt będzie jego udziałem.
Niestety, dotychczas średni personel
techniczny (majstrowie fabryczni) w przemyśle włókienniczym składa się przeważnie
bądź z miernot zawodowych 1 sprowadza-

~kienniczy.

Pawilon mechaniczny.

Laboratorjum farb 'sko-wykończalnkze.
nych z zagranicy, bądź też z miejscowych
majstrów-pra ktyków, którzy osiągnęli swe
stanowiska dzięki długoletniej pracy, poczynając od robotników; są to jednak Judzie
często niezupełnie piśmienni, a zawsze bar·
dzo konserwatyw ni; z takimi pracownikam i
obniżenie kosztów wytwórczości w kierun·
ku lepszego wYkorzystan ia pracy ludzkiej i
maszyn jest nie do pomyślenia.
Aby uchronić Przemysł wtókienniczy w
chwili jego rozwoju od braku odpowiednich
si! zawodowych, po wolano do życia w

1919 roku Pal1stwową Szkolę Wtókienniczą
w Łodzi, której zadaniem jest ksztatcenie
średnich sil technicznych dla· tej galęzi
przemysfu krajowego.
Państwowa Szkota Włókiennicza rozwija się niezwykle pomyślnie i zdofata pozyskać na nauczycieli wybitnych zawodowców.
O rozwoju Szkoły świadczy przedewszystkiem wzrastająca frekwencja uczniów
których liczba od 1919 roku stale się powiększa; Tak oto w roku szkolnym 1919/20

Suszarnia.
przyjęto

56 uczniów. uczęszczało ogółem

50, promowano 39; a w dniu 1 lutego 1926

roku było 316 uczniów, uczęszczato ogó~em
304 uczniów, promowano 211.
W roku szkolnym 1921/22 ukończyło
szkolę 20 uczniów, a w roku szkolnym
1925/26 ukończylo szkolę 30 uczniów bez

wydziału mechaniczneg o, na którym od
dnia 1 września 1925 roku nauka trwa 4 lata.
O widokach pomyślnego rozwoju Szkoły
Włókienniczej

że

intensywna

na przyszłość świadczyć mojej rozbudowa, na którą
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w krótkim stosunkowo czasie . urządzić laPaństwo nie szczędzi bardzo poważnych
kosztów.
Urządzona będzie przęqzalnia
wełny zgrzebnej.
Pomimo trudnych dla rozwoju szkoły
warunków finansowych Państwa, zdołano
boratorja fizyczne, elektrotechnic zne, ·.chemiczne i. farbiarskie, przędzalnię bawełny o
skróconym zespole maszyn dl.a średnich. numerów przędzy, tkalnię ręczną i mechani·
czną, bielarnię, farbiarnię i suszarnię bawełny luźnej, przędzy i tkanin bawelnia·

Mary Philbin.

LEON FRAPIE.

Pytanie.

L

Sala maszyn tkackich.

Pan Audot, in-spektm szkól po'\vszechny:cb, .zos,tat ,pr!zeniesioiny do i.nnego ·okrę
gu i złożyt w1zyię swemu nowemu 'prefektow:i.
Przy.padc.k chciał, że p01znal ·w n11m swego ~olegę z uni·wersyte.tu. :Wolbec i:ego O·
ficjalność wizyty ustąpila miejsca przyjacielskiej po gawędce.
1Mówią.c ·o pe.rsonelu szkolnym, traktowa
I.i go nie jak ·7Jwierzdmicy, le·cz jak ludzi!e,
nie z pun.Mu wid:zenia ścisłej pedag·o·gji, Je.cz
nieogr.an.kz1onej solid11ośd ludzkiiej.
Oc:zy.wiście oik1reśla.Ji 1 też nau.c:zy.cielki:
jedne dolbre, inne doskonale, j 1edne w.iejskiego, ·ilrme miejskiego pochodze,n.ia, mau..:.zydelki z ludu wys·zl·e, nauczycielki - rnie·
szcza.nki, mat.o 1wyks.ztakone 1i posiadające
liczne dyplomy.
Wyznali sobie w cztery o-czy te prawdy,
który;ch szerokt ogół nie poiwi:nien :znać, •o
których nawet zainteres·ow.ant .nie wiedzą
te ta1e.mn:ice :kierowników, które :be.zwzględ
nie ;należy zachoiwać. Naprzy1ktad, że dobroć nauc·zy.cielki nie zależy od wi edzy fachowej, le..;z od serca: kobieta, która kocha ·dzieci, jest, ·bez pr1zy,go~·nwainia szamlnego, najbliż.sza .ideału. Ale o tem mówić
nie wolno! Jalde:by .zebir.ać ·i rozmies·z.czać
perno,nel, nie mając ldiucza .cenzusóiw nauk.01wych?
W pewnej chwili prefekt, rwysoki, chudy
męż.czyzrta o wyglą,dzie ofice.ra k.awalerj.i.
z s.iiwemi:wąsami, wsital z fotelu ·i oparl1s:zy
się o ko.minek powiedzial:
- Poshtchaj, Audot, przy,p.us:z,c.zam, że
cię zadzfwię:
w powie.r.zonym C'i ·okręgu
jest jedna nattczydelka, przezemnie mianowana, która 'Przybyła z Paryża z ,domu rozpusty!
- Cn? - kr,zyknąl iinspe!ldooir, maty, siwiejący ·czfoiwiec.zek o wyglądz'ie .nieprzeirupneg·o rejenta.
iPr.efekt ciąg.ńąl dalej spuk'OJn:ie:
- Wyobraź sobie, że mlod.a dziewczyna, wychowa.na w dobr,ohycie, mądra, WY·
lrnztakona, znajduje się w dągu k:i:lku dni
na lbruku,.POoZibaw'iion.a .roidz.iny, śwdików do
żvcia i .dachu nad gf.ową. imądzącą, z.glood;1iala .i bezradną nplątuje swą siecią wielkomiejska kup~erka, i oło dz.iewczyna zostaje :zdana n.a jej laskę, a strzeżona jest tak
pilnie, że ..nienia nawet możności uniknąć
hańiby ,przez samobójstwo.
Na szczęś.cie
udało się T·o'w.airzystwu Ochwny do·trzeć do
ofiary i uwol:ni,ć ją ·z matni. iPr!ze,kon.ano sic;.
że dusza ]eJ poz.ostała czysta i n.ie·skalana i
zaproponowano mi ją jak·o nauczyC<ielkę. I
ofo od pięciu lat ta .niewiast.a jest przedmiotem entuzjasty·ozi!1y ch pochiwal.
- TO mnie n.ie .dziwi - :zauważył nieco
podejrzHw·ie inspektor . ...:..- Jednakże„ ..
1

1

Sala maszyn przędzalniczych
nych, warsztat mechaniczny do obróbki
metali i drzewa, wreszcie „Zaklad badania
surowców i wyrobów wlónienniczych oraz
innych materjalów przemyslowych".
Terytorjum, należące do Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, na którem znajduje się•Państwowa
Szkola Wlókiennicza, liczy 2 hektary 5516
mtr. kw. czyli 76,900 łokci kw. powierzchni
miary nowopolskiej i posiada następujące
budynki.
a) Gmach główny frontowy z dwoma
skrzydłami, dwupiętrowy z przedłużeniem
parterowem lewego skrzydła, przeznaczony
na sale wykładowe, rysunkowe, laboratoria,
muzea towaroznawcze i wy·dziatowe, biblio
teki, czytelnie, sale rekreacyjne i gimnasty-

,",~ne, biura szkolne, wreszcie na „Zakład psy
l> .-)techniczny'' i „Zakład badania surowców i wyrobów wlókicnniczych oraz innych
materjalów przemysłowych" i in.
b) Pawilon włókienniczy, mieszczący
kotłownię, komin, silnik, stację transformatorów prądu elektrycznego zmiennego o wy
sokiem napięciu (3000 volt), na prąd niski
(120 volt), przędzalnię bawełny, tkalnię
ręczną i mechaniczną, bielarnię, farbiarnię i
wykończalnię wyrobów bawełnianych oraz
chwilowo, warsztat mechaniczny.
c) Pawilon mechaniczny, mieszczący sto
larnię, .modelarnię, forniernię,
odlewnię,
oczyszczalnię,

·kuźnię,

hartownię,

obrabiarek, biura techniczne,
mechaniczne i t. p,
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halę

laboratorium

d) 2 'domy mieszkalne dla personel u szkol
nego.
e) 2 budynki gospodarcze.
f) Odźwiernię parterową na froncie gmachu głównego.
Cała nieruchomość Państwowej Szkoły
Włókienniczej jest skanalizowana, posiada
studnię głęboko-wierconą

z pompą parową
Worthingtona i z pompą transmisyjną o napędzie elektrycznym lub gazowym, 3 wieże
ciśnień o pojemności ogólnej 27,8 metrów
sześciennych wody, kompletną instalację
wodociągową
i oświetlenia elektrycznego.
Szkoła posiada także zaklad badania
surowców i wyrobów włókienniczych oraz
innych materiałów przemysfowych.

0

- J>ednakże - przerw.al mu· pr.efekt whót.ce ~o zajęciu ,pierwszej posady musi.alem ją vrzenieść. Mianow.a•lem ją howiem do szkoty dz:ieci z·byt biednych„.
- Więc co·? - spyta! iit1°spektm z poi..
gardHwYJn u.śmie·s,zkiem.

Znakomita amerykańska artystka filmowa coraz bar.dziej traci swą bezkonkurencyjność, wypierana pr~ez modsze gwiazdy ekranu.

iPreJekt iuśmiechnąl się z pew,nym rniedo- Więc, mój d1rogi, dziewczym ta ·nic
wier·zającym podz·i•wem.
nie jadła. Ro·zumies:z? Ta, .która mie uimar- Odnaj.dziesz ją, py~tając dzi·eci? Uc·zla z glodu na ul'i!cy Paryża, hylaby umar.ta
z zapar.cia się siehie 'W s·z.kóke dzied nę- · nio wie ją ·z.dradzą, sądzisz? To trudny sposóib, tak trudny, że trzymam zakład. JeśH
dz.arzy.
.
I
za pól wk'll, gdy wrócisz :z inspekcji, WY- 1Musi to być wyjątkowa ;niewiasta.
mie,nisz mi jej na·z'W.isko, ibędą iwiedział, któ- 1Mylisz s.ię, mój drogi. iPowierzchowrego inspektora uważać za 1naJz0do1nieisze1rnść. jej j·est przeciętna.
Zres,ztą, będz-ies7,
go ·i podać do Legji Uonm oweg.
·
wizytował okręg, oko.t.o dwustu is·.zkól - peofospekto,r udal się na o.bja·~d okręgu.
1wien jestem, że nie poz.nas.z mo1iei nawró.co,Zwie·dzal wszystkie s·zkoly, mnc110 zdenej grzeszni.cy po zewnętrznych ce·chach.
cy.dowa.ny odpowiedz.ieć :zwyc.ięsk0 0 na pytanie pr·efekta. 1P.o za .mi!ośdą w!.asną i
"-U.rogi- prefekcie, mam dwadzieścia J.ai:
.c,zysto męski czynnik gra.i tu rolę. Pragną-!
praktyki za sobą i pewillą 1i11t11icję z.awod·ozdobyć tajemmkę prefekta, rwyitworzyć mię
wą. Poznam ją, pn.zn.am ją wśród tys.iąca,
·dzy solbą a zwierzchnikiem tajemne poroa uczynię bo, be.z żadny.ch rwywiadów, nie
zum:i-enie„.
przyglądając S'i'ę nawe~ gej samej.
0

0

0
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1W ka:bdej ,kiJa,s,ie mal,o wda;wal się w rozmowy z na11.czycie1ką, 11.afomias.t pilnie ba·
dal dzieci, które - prawem ·niezwzumiałym są ,odbiciem niajwiemieJszem nauczycielki, jej ruchów, tonów i... seirca.
.Eg,zamin1m\·at dzieci podtug programu,
le,cz star.al się prz,eniknąć do .ich umysrów.
Między :iinnemi pytaniami stawi:at }edno
wszędz.ie to samo, .zręcznie iwymyślone któremu przypisywa.l s:Hę .rnwela,cyjną:
- Wymień, daką znasz kobietę najbardziej go·dną uznania?
Gze!kal na ·odpowiedź, fascy1niując wzrokiem ·dzieci, istarając s·ię uchwydć znamienny 1wyrnz ~warzy, •zdradzieckie słowo ...
1Ale wszędzie t:war.ze ,i umysły ·ukladaly
się o.dpow.ied.nio· dla ·j:nspektora, wszędzie
odpowiedź była owocem szkolnej pracy:
- Jaia:nna ·d':Arc, Je::nme iHachette ... Czasami, orygi1nal1niej: Marja Medy;cejska, KawUna Cor·day.
Szkota w Chabo is byla ·wyją1tkowo b,ie·
dna.
Inspektor zauważy•!, że dzfatiwa zacho·wywa.la si.ę inaczej, ni'ż w i.mnych s•zkolach.
Każ·de dz.iecko myślało samodz-iel.nie, odpowiedź jednego nie wplywata na in:ne.
ifospektm przebiegł wzwk.iem klasę i
dzięiki do·świadczeniu, nabytemu dwud:ziesto1letnią pracą, po·maw.at dzied 1
0 wybitniejszym intelekde, d1Z.ieci, stanowiąc•e przyboczny orn·z.ak i odbi'cie nauczydelki.
- Pow.ied·z mi, ·dziewczynko - itak, ta
w niebiesk.ie~ st~kience - jaką znas:z ko1biciG najbardziej godm1 uz.nania? Cóż, nic nie
masz do p1ow·iedzenia?
Mala o p10 1ważnej tiwarzyc.z.ce i spoirze1niu, mów.iącem: „A ·cóż to ciehie może cie·bie obchodzić?" ·odparła spokoj.nie .i ·z prostotą:
·
- Znam, pa.n-ie insp·ektorze - mo1ą mat1

- !Nie chcesz 1odpowiedzier
- !Nie 1 chcę - skinęlo ·dz:_,drn gtóiwką.
A 1nspek•torowi wydawalo s'ię, że jasna i
smut.na .twar·zyczka dzie·cka mówi:
- Żeby :Ci 1odpow,iedzieć, .musiałabym
o·dkryć moje „ja", które należy tylko ·do
mnie, wszelkie pra•w.a .i1nspektmslde .nie mają mocy iwobec me.go „Ja" - cokolwiek ·ono
myśli 1
!ub ·czyni - 11ie maiżes.z wiedz1eć ani
1

sądz,ić.

Podcza s gdy .nauczydelka pisa.la .zadanie
na tab!.icy, inspektor. dowiadywa! się u innego dz,iecika:
- Twt0•ja ko:leża.nka, którą tera:z pytatem, fo sierofa?
- Nie ma już matki w domu, proszę .pana, ale .mimo ·to ma oina mamus:ię.
- Jakże to?
Mitkzeinie i znóiw .ten wyra·z twarzy, mó1

1

wiący:

- .Hola, panie inspektorz.e, nie chodź dalej, każde ,z nas ma ,prawo do swy,ch myśli.

Dzięki

·inspektor

temu ,.;zakawwi dowiedze:nia się"
odjechał uświadomiony.
Sierot-

ka miała matkę w szkole. Nauczyci.elka
ibyla 11ajlba.rdziej godną uz.nania kobietą .ct.la
s,ierotki. I w tej sz,Jrnle 10T·szak nauc·zydelki przeczuł .intuicyjnie, że istnieje swoje „ja"
któreg10 tykać nic 1w0;lno.
A nauczycielka nie różnif::t siQ istotnie od
ws·zy s·tkich ·i.nnyd1 nattczydielek ...
1

Pan inspektor wrócił do prefektury.
Prefekt, chcący z kole.i egzaminować spytał go żartohl.iwie:
- 11 ·Cóż? Priomocjc; Legji tr.zymam w
zawie,szeniu. Kto jest moją doskonalą nanczydeliką?

Czeg;o1ś s~ię ·dowiedział?

Pan inspektor dowiedział się wietJu r:ze~
czy podczas swego ·objazdu. NaJważniej
szą byla rniewą;tpl.iwie „soHdanmść mifozcnia", .nauc·zo.na przez matą siero 1tkę ·O poważnej twa1rzy.czce, gdyż insp.cktor przy.
br.al .tein sam wyraz 1twarzy, pogodny, a nie:zha·dany, i cicho· odparł:
- Nic mam nic <lo powiedze.nia. panie
prefekcie.
Ttum. Ir.
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kuźni

M. Flory,

zdrowia i

siły

fizycznej.

kę.„.

!Inspektor zamy.ś!M s'ię. To już c:oś, ale
chyba je:szcze nie to. Może ,„nieznajoma"
byla tutaj czas jakiś.
- Jak ·dawno uc·zy .pa.ni w tej szkole? spyta.i -nanczycielkL
- Od pó! ro1rn. Ta, która byfa przedemną ...
- .Dz.iękuię pani, ·to mnie już nie ·obcho·
dzi.
Gdy pa.n :inspektor wszedt do· s.zkoly w .
Plucteux, na,tychmfast po·czu! pewne pod.o-· .
bieńs,two nastroju :ze szikolą rw Chabok
Hzieoi były mniej 111ędzne, ale twa.rzy.czki kh1 tak jak i w IChałJoj.s, a ·nawet lb.ar<lziei ies,zcz1e, WYrażaily .indy 1widuaJ.ność ;
obecno1ść .myśH.

/Na sty1nne pytanie wiele dz'iec·i ·o,dmówifo odpowiedzi, ale widać byt.o, że inie
c.zy,nią, tego z ni·eśw.i.adomo.ści - wfo,dzą,,
tyHm 1J.11ie chcą ,powiedzieć.
1Wystucha1wszy kiiUru nieu:nikn.iony·ch , Je.a.nne ·d'Arc ins·peiktor !Zagadnął ·dzies·ięci.o1Jetnią dz·iew.c·zynkę w. żałobie: .
- rWy·mień, malutka, k1 obietę :najbardziej
godną 11.lzn.amii:a.
,
Dz.i•ewczyinka spo1jrzata na· mfog.o iw.ielkie::
mi 101czami z ledwo do·st:rnegafaiem źdiiwde
niem .i wyrzutem.
1

Ranna gimnastyka w obozie letnim Y, M. C, A. dla chłopców w Mszanie Dolnej .
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·Słynna ·artystka Kumed·Ji Francuskiej 'została przez jury uznana· zfl 'pierwszą
. piękność f'.ranc!i.·, , .
1
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