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Takienii to przykładami starsze społeczeństwo mimo woli 
zasiewa bakterje rozkładu wśród młodzieży. Nikt trzeźwo myślą
cy nie może lekceważyć tej sytuacji. Młodzież za przykładem 
starszych wchodzi na niebezpieczną drogę. Nie łudziłem się, gdy 
zauważyłem, żCz bakterje te już kiełkują w „Sarmacji”, która 
przez 6 lat zgórą potrafiła się utrzymać na wysokości swych 
ideałów.

Posądzą mnie, że przesadzam. Jednakże owoce tej siejby 
są widoczne. Wspaniałe dzieło „Sarmacji”, dokonane wyłącznie 
przez młodzież, zaczyna być niszczone nie przez młodzież. Każ
dy z obozów walczącycli na gruncie kurytybskim stara się wy
tworzyć w „Sarmacji” atmosferę przystosowaną do swoich ce
lów, do swojej polityki. Podjudza się młodzież tlo politykowa- 
nia. T oto naturalnym wynikiem wpływów starszego społeczeń
stwa jest, że zaczynają na zebrania „Sarmacji" przychodzić dwie 
partje. Zamiast dawnej radosnej atmosfery młodzieńczej zaczy
na panować brak zaufania podejrzliwość, wzajemne zwałczanii* 
się. Członkowie zaczynają często rzucać na sali słowa, nie zasta
nawiając się nad ich treścią.

Na nic się nie przydadzą wielkie i wzniosłe hasła, troska 
o utrzymanie ducha narodowego, języka, jeżeli nie będziemy 
mieli łudzi na których polegać można „jak na Zawiszy”.—Na cóż 
przydadzą się nam polacy mówiący po polsku, jeżeli słowa pol
skie używane będą na wyrażenie swej nienawiści, zazdrości, hi
pokryzji? Nie mniejszem niebezpieczeństwem od utraty mowy, 
jest zatracenie wszelkich zasad moralnych. Jeżeli zaniknie zasa
da—poszanowania cudzego zdania, cudzej godności, cudzego ży
cia—mowa sama nie podniesie nas w oczach cudzoziemców. Nie 
słowami, ale calem życiem naszem pokazać musimy naszą war
tość. Starsze społeczeństwo ma niezaprzeczone prawo a nawet 
obowiązek wywierać swoje wpływy na młodzież, udzielać tej 
młodzieży rad, wskazywać kierunek, drogę po której ma iść. 
Cóż jednak widzimy u starszego społeczeństwa? Oto zamiast od
wagi cywilnej, cechującej każde zdrowe społeczeństwo, widzimy 
tchórzostwo, lęk wzięcia na siebie odpowiedzialności za słowa 
swoje i czyny. Widzimy pełno takich, którzy kryją się za para
wanem anonimów, by wyostrzonem piórem uderzyć znienacka. 
Starsze społeczeństwo uczy młodzież szukania zaułków i manow
ców. Nie uczą nas występować na środek drogi i jak dawni ry
cerze z odkrytą przyłbicą przeciwstawiać się bezimienności.

„Sarmacja” składa się z młodzieży, która się kształci. Ale 
wykształcenie na nic się nie przyda, jeżeli nie ma na celu szu
kania światła prawdy i cnoty. Ratować młodzież dla polskości 
to nie tylko wszczepiać w nią' narodowe uczucia polskie, ale 
wszczepiać również poczucie godności, szlachetną ambicję, wy
chowywać młodzież na dobrych, prawych obywateli bez skaz, 
którzy ukochaliby nadewszystko prawdę, drogą prostą, gotowi
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w każdej chwili wziąć na siebie odpowiedzialność, aby ta mło
dzież nie kierowała się sainolubnemi pobudkami, ale była zdol
na do poświęceń dla dobrej i słusznej sprawy. W każ(lej dzie
dzinie życia młodzież akademicka powinna zająć stanowisko 
jawne i uczciwe.

Po takiej drodze, jaką nam dzisiaj wskazuje starsze społe
czeństwo, daleko nie zajdziemy. „Sarmacji” nie grozi niebezpie
czeństwo wynarodowienia się, utraty języka, na co zwracali 
uwagę autorzy w poprzednich numerach tego pisma. Inny groź
niejszy potwór zaczyna się wkradać w nasze życie — partyj- 
nictwo, niosący w konsekwencji rozkład moralny i zanik wszel
kich uczuć etycznych a w końcu kompletne rozbicie.

Wchodzimy na bardzo niebezpieczną drogę, z której jak- 
najprędzej należy zawrócić.

Antoni Śliwiński.

Takie sobie refleksje.

Czy znacie rozpacz chorego, 
Którego zawiodły środki,

Kiedy na świecie jest wiosna, 
I kwitną blade stokrotki?

Czy zna z Was kto boleść matki. 
Której śmierć ślepa zdradziecko. 

Zabrała małe, różowe.
Niewinne w niczem nic, dziecko?

■ft

Czy znacie przestrach człowieka. 
Który, zbudziwszy się nocą.

Nagle sam stwierdził, że żyje 
Nie wiedząc na co i po co?

'-■* 
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Czy wiecie, że najdrobniejsza 
Przeżyta przez Was już chwila.

Nie wróci nigdy, jak życie 
Rozdeptanego motyla?

Czy wiecie, jakie uczucie 
Ogarnia człeka w starości,

Kiedy pogrzebie już wszystkich, 
Z którymi żył od młodości ?
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Czy wiecie Wy, że to wszystko,
Co tu, na świecie, się dzieje. 

Prędzej, czy później bez śladu
Pył zapomnienia pi zywleje ?

T czy to będzie nienawiść
Ogromna, czy też kochanie. 

Bez śladu musi zaginąć.
Gdy przyjdzie ciała skonanie.

m - r.

Kurytyba...

ono
na-

bar-

Słowo to na pierwszy rzut oka może się wydać banalnem 
i pozbawionem głębszej treści, ale wystarczy głęboko się zasta
nowić i powtórzyć je kilkakrotnie, aby zrozumieć, że ma 
w sobie coś mistycznego, tajemniczego, tern bardziej, że w 
rzeczu indyjskiem oznacza... dużo pinjorów.

Możnaby jeszcze dużo powiedzieć o tern słowie, i to 
dzo dużo, ba, nawet napisać Trylogję, wolę jednak tę pracę zo
stawić komu innemu, zajmując się tylko samą „rzeczą”.

Fakt dostania się do Kurytyby jest okropnie skomplikowa
ny, jednakowoż jest i na to kilka sposobów, a mianowicie: moż
na przyjechać koleją, autem, rowerem, piechotą, słowem czem 
kto może. Z człowiekiem przyjeżdżającym do Kurytyby dzieje 
się coś, á la neapole, wprawdzie nikt nie umiera, ale zato już 
nigdy inne się podobać nię może, bo wizerunek tego szczegól
nego miasta wyryje mu się na zawsze w źrenicach, a w sercu 
słowo to wypisane blaszanemi zgłoskami (właściwie powinno być 
złoteini, ale ze względu na teraźniejszy kryzys, lepiej już mieć 
z blachą do czynienia) pozostanie na wieki.

Kurytyba jest bardzo znaną i ma firmę wyrobioną na sze
rokim świecie, bo naprzykład każdy Polak jedzie tu uprzedzo
ny, że spotka na głównej ulicy... małpki na drzewach! A tym
czasem spotyka go tu wielki zawód, bo po małpach już ani śla
du! Ludzie coprawda są trochę podobni do tych miłych zwie
rzątek, ale to przecież zdarza się na całym świecie.

Nietylko małpki są atrakcją" Kurytyby, — o nie!
Całe to miasto jest atrakcją, wszystko w niein piękne i god

ne podziwu i choćby nawet tej histoi-ji z małpkami nie było, to
by i tak ludzie tu przyjeżdżali. Powtarzam, że wszystko w ntem 
piękne i godne podziwu, choćby nawet ten zegar na placu 
Ozorio!

Nie jest to taki zwykły śmiertelnik, ale zegar wielce dystyn
gowany i stojący na bardzo-wysokiein stanowisku, bo aż na kil-
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ka metrów nad ])oziomem irotuaru! Mimo całej swej wielkości 
jest strasznie skromny i pewno dlatego ukrywa wslydliwie swe 
oblicze, przed natrętnym wzrokicmi przechodniów, w rozłożyste 
wachlarze zielonych i)alm.

A stał się. sławnym od chwili, kiedy dostawszy porażenia 
słonecznego, przestał wymierzać drogocenn^y a tak bardzo dtu- 
gonożny czas. Początkow^o ludzie zainteresowali się jego choro
bą, a legendy głoszą, że nawet operację mu zrobili, ale gdy i to 
nie pomogło, zaczęto go uważać za żywego nieboszczyka, który 
jest, o którym ciągle się mówi, ale o którego nikt się nie troszczy.

Godne podziwu są też tramwaje kui'ytybskie. Kiedy tylko 
zaczęły kursować były zupełnie dzikie, ale teraz są już wcale, 
wcale do rzeczy.

IMimo całej swej dzikości, czasami są bardzo grzeczne, i Ku- 
rytyba jest może jedynem miastem, w którem przechował się 
chwalebny zwyczaj, że tramwaje mijając, pozdrawiają się, niczem 
dwaj emeryturowani urzędnicy.

Poza tramwajami są też inne środki lokomocji, jak auta, 
używane tylko od święta.

Kiedy niekiedy, przecinając horyzont, pokaże się jakiś za
błąkany samolot, ale musi zaraz uciekać, bo powietrze tu dla 
niego niezdrowe i zaraz mu się w głowie kręci.

Wogóie samoloty nie cieszą się tu wielką sympatją, bo każ
dy szanujący się kurytybianin uważa, że jeżeli jego przodkowie 
nie „fi-uwali’' i żyli szczęśliwie, to dlaczegóż on ma robić inaczej?

Chciałam jeszcze więcej pisać na ten temat, ale znając 
mieszkańców Kurytyby, jestem i>ewna, że i zato zrobią mnie 
honorowym prezesem jakiegoś burzliwego towarzystwa. Dzię
kuję ! J.

«

Zaledwie kilka uwag na temat: 
Jak należy pisać?

Refleksje niezupełnie linniorystycznie potraktowane.
1
if

(Na marginesie aktualnej na tutejszym terenie potrze
by, rzucenia kilim wskazówek naszym początkującym talen
tom pisarskim, — specjalnie nikomu ku rozwadze).

■ Sam fakt pisania jest ściśle związany, od czasów niepa
miętnych, z umiejętnością władania pewnemi akcesorjami pisar- 
skiemi. Dzisiaj akcesorja te streszczają się do pióra i atramentu, 
aczkolwiek wielką rolę zaczyna już odgrywać maszyna do pisa
nia, którą doprowadzono obecnie do takiej perfekcji, że nie wy
maga od piszącego znajomości nawet ortografji. Wynalazek ten 
nie posiada jednak żadnej wartości dla futurystów, uznających 
jedynie kropkę, i to stawianą dopiero na końcu futurystycznego
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utworu. Ta kropka jest podobno kropką nad „i" na polu rozwo
ju obeciu'go piśmiennictwa.

Wracając j(>dnak do tematu, należy nadmienić, że ])oza 
umiejętnością władania akcesorjaini pisarskitmii, kandydatowi 
na pisarza, pewne usługi oddaje maleńki dodatek, który nazywa 
się talentem.

Ponoć i bez taltmtu pisarskiego można zostać sławnym, 
,l('stto zupełnie możliw**, słyszałem i czytałem o początkujących 
pisarzacli, którzy jeszcze za życia stawali się znakomitymi do
ktorami, handlowcami, a nawet rzemieślnikami, co niezawszt! 
zdarza się z jirawdziwemi talentami pisai-skiemi, któia* najczę
ściej bywają oceniane... ])O śmierci. Zaszczytnie jest być uczczo
nym w grobie, lecz znacznie przyjemniej za życia.

Pisanie (tworzenie) wierszy, poezyj i t. p. utworów nie 
można ująć w zgóry określone ramy, jak i produkować je we
dług jednej recepty. Sposobów pisania jest mnóstwo, naprzy- 
kład, można napisać wiersz w ten sposób: najpierw dobiera się 
rymy, potem wypełnia resztę wiersza, jest to sposób bardzo pra
ktyczny, gdyż nie jest się wtedy skrępowanym treścią i formą, 
poza tern raz dobrawszy rymy, można je użyć, z inałemi warja- 
cjami, w całym tonie wierszy. Wymaga jednak powyższy sposób 
przysiedzenia fałdów, zwłaszcza nad wyszukiwaniem i dobiera
niem jak najładniej brzmiących rymów.

Jest daleko pospolitszy sposób pisania, ot wprost od ręki, 
kiedy słowa i rymy płyną, jak strumień wezbrany na wiosnę, 
układając się same w różnej formy wiersze.

Jest to jednak sposób pisania zupełnie staromodny, sto
sowany kiedyś przez jakichś Dlickiewiczów i Jemu podobnych 
Słowackich.

Poza tern wiersze pisze się na papierze, można na ścia
nie i t. d., ołówkiem łub atramentem, często nabrudno, wtedy 
zawsze należy przepisać je naczysto. Nie należy jednak nigdy, 
nawet przez roztargnienie, przepisując wiersze niezbyt swoje, 
podpisywać je własnem nazwiskiem, lepiej cudzem łub pseudo
nimem.

Jeśli rozchodzi się o pisanie prozą, to tutaj jest większe 
pole do działania, zwłaszcza, jeśji rozchodzi się o prozę egzo
tyczną, nie należy jednak nigdy puszczać swego tworu na teren, 
który w nim jest opisany, mozolne trudy autora będą źle zro
zumiane, sam zaś zdobędzie sobie przydomek, conajmniej bla- 
giera.

Najlepiej jest wszelkiego rodzaju prozę uprawiać na mięk
kim papierze, zaopatrzywszy swój twór, w razie zamiaru pu
szczenia go na pastwę czytelników, w pseudonim: można też 
podać, jeśli nie jest się swego dzieła pewnym, nazwisko swego 
najzacieklejszego wroga.

I
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Nal('ży jednak zawczasu przygotować dowody, na wypadek 
uznania utworu za dobry, stwierdzająca* iiiezbieir aubtrstwo. 
Pomysłowość w tym wypadku od autora j(>s1 wymagana.

Na b'luat: jak nab*ży pisać ?—możnal>y ki‘opnąć, posiadajay 
zaeięeici Koźmiana, parę tomów, lecz wszystko to byłaby i<‘orja_, 
bez żadnych praktj^cznych walorów.

Paktem zaś jest, że nawet w |•z8miośh? potrzebna jest pra
ktyka. Z tego ])odobno względu, nie pamiętam gdzie, postano
wiono założyć Akademję, gdzieby uczono izemiosła j)isarski(*- 
go. Zważywszy, że byle papugę można nauczyć mówić, trzeba 
wierzyć, że Akademja ta odda niewątpliwe usługi. W związku 
z [)owyższem nierozumialem jest wystąpienie kilku pisarzy, któ
rzy twierdzą, że pisać może każdy, bez specjalnego akade
mickiego wykształcenia, wdrażającego weń zgóry określomc 
formułki, — byłe tylko umiał pisać i posiadał talent: życie, zwią
zane z niem doświadczenia oraz czujna obserwacja, skrystali
zują i zabarwią specyficznym kolorytem jego talent.

Byle tylko ten, kto chce pisać, posiadał prawdziwy talent.
Na zakończenie należy dodać, że prawdziwie utalentowany 

pisarz zawsze wybije się i zdobędzie sobie należne mu stano
wisko: chyba że, jak Norwid, wyprzedzi swoją epokę — st::- 
jąc się przez to niezrozumiałym jej potrzebom i duchowi.

Jednak czas napewno przyniesie im zasłużoną rehabi
litację.

Ktoś.

OLAVO BILAC

binierc iapna.
(Z portugalskiego)

I.

Słup falującej złotoognistej czerwieni
W goi‘ę wyrastał. W słońcu obłoki z jńoniieni 
W jasnem przestwoKzu wolno płynęły od wschodu...
Łącząc w sobie majestat cały swego rodu,
W wielobarwnej koszuli, z wielkim tukiem w dłoni, 
„Ajukara” na szyi, „kanitar” na skroni.
Tapir wkroczył do puszczy... a olbrzymia postać. 
Zdawało się, do nieba śmiało mogła dostać.
I choć wiek na nim ciążył, jednak trzeba było 
Widzieć, jakim szedł krokiem, z jaką patrzył siłą? 

s,



— —

Nikt tyle razy z śmiercią nie brał się za bary, 
Nikt tak, jak on, oszczepem nie rzucał. Choć staiy, 
Szedł Av l)itwie, niby wiclier, nieczuły na jęki, 
Głuchy na ofiar prośby i ślepy na męki, 
Siejąc wkoło zniszczenie. Nieraz pierś ta wierna 
Była dla nieprzyjaciół, jak ściana niezmierna, 
O którą uderzyAVSzy, cofały się kornie
Kale AA’rogóAv... Kto, jak on, szybko, lecz przezornie 
Siłą ramion poAvalal na ziemię dziesięciu 
PrzeciAAuiikÓAA’?... Gdzie jest luk, coby po napięciu 
Wyrzucił dalej, szybciej swą pierzastą strzałę? 
Ileż razy, na przełaj przez lasy zczerniałe 
Przedzierając się, musiał AAmlczyć z ZAAderzem dzikim, 
Kiedy puma czy jaguar u stóp jego, z rykiem 
Padając av dreszczu śmierci, kirndą Avrzącą splyAvaly? 
Ileż razy?... A dziś on słaby, zestarzały...

II.
Cicho było i sennie... KrAA’aAxm blaski słońca
Na zachodzie ŚAAuadczyły, że dzień bjd u końca... 
Nagle dreszcz jakiś przeszedł puszczy leśnej drzcAA'a, 
I AA" ruchu tym, av tym AA"ietrze, co z siłą poAA"ieAA"a, 
Słychać głos: „O Tapirze!... TAVój ród już się kończy"! 
Głos się A\"śród drzew przemyka, jak aa" kniei pies goń- 
Dochodzi stąd i zoAA^ąd: „Koniec rodu tAA^ego [cz^", 
Tapirze !... Brzmienie tego głosu zduszonego. 
Rozchodząc się po puszczy, zdaAvalo się łkaniem 
Być, które się zleAA-ało z gałęzi szemraniem.
A starzec kroczjd dalej, aa" AA'ilgotneni spojrzeniu 
Jego różne postacie roją się aa" AA"spomnieniu......
W tej to liściastej niszy przy starych drzcAA" pieniu 
Sypiał na słodkiem pięknej Żurasy ramieniu. 
Na hamaku, który mu jej dłonie utkały, 
Kiedy go za kochanka, pana swego brały. 
„OpoAAdedzcie, gniazdeczka, av poAvietrzu Aviszace, 
Ptaszki, kAAÚatki, miłością dzieje serc ich tchnące. 
Pieszczot, objęć, usc^kÓAv, pocalunkÓAv dzieje 
Bez końca, od zachodu do clwili, gdy dnieje!... 
O Żurasy, Żurasy, smagła ty i czysta! 
Pochłonęła już ciebie mogiła AA"ieczysta........

Tłomaczył Dr. S. K.
(D. c. n.)

Słowo i czyii. — Mickiewicz.
W sioAvach tylko chęć widzim, działaniu potęgę; 
Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę.
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ODEZWA
KOŁA OPIEKI NAD AKADEMIKIEM POLSKIM ZAGRANICĄ 

MY, MŁODZIEŻ AKADEMICKA 
świadonii tysiącletniej liistorji Narodu i Państwa Polskiego, dumni z kultury, 
której pomniki niezniszczalne rozsiały poprzednie pokolenia wzdłuż i wszerz 
Rzeczypospolitej, jesteśmy emisarjuszami kultury polskiej wśród ob
cych, polskiesj myśli państwowej i polskiej racji stanu. Zawsze pierwsi 
w szeregu idziemy do celu, którym jest wielkość i chwała.

Naszą zasadą: — CZYN.
Naszą bronią: — GRANIT WOLI I BŁYSKAWICE MYŚLI.

Rozrzuceni po świecie w licznych państwach, wśród różnych narodów, po
wołani jesteśmy do wielkiej roli, obarczeni jesteśmy zaszczytnym obo
wiązkiem:

uświadamiania i uczenia czera była i jest Polska; 
bronienia «Jej przetl kłamstwem i oszczerstwem.

POLKA, to naród, który w roku 966 przyjąwszy chrzest, stał się obroń
cą kultury zachodniej; to Rzeczpospolita, która już w wiekach średnich zy
skała sławę „PRZEDMURZA EUROPY”, zwycięsko przeciwstawiając się na
porowi hord tatarsko-tureckich i barbarzyńskiej, niewolniczej Moskwy; to 
pierwsza demokracja w Europie, pogrążonej wówczas w mrokach feodalizmu 
to naród, Idóry nigdy nie prowadził wojen zaczepnych a jedynie drogą po
kojową zjednoczył ludy Europy Środkowej; to Naród, który wydal w prze
szłości takich władców jak CHROBRY i SOBIESKI, takich tytanów ducha 
jak KOPERNIK i MICKIEWICZ, takich artystów jak CHOPIN, to naród, 
który utraciwszy swą Niepodległość, po wiekowej niewoli potrafił ją znów 
własnym wysiłkiem wywalczyć.
PAMIĘTAJMY

1794 —
1830 —
1863 —
1914 —

'"epodłeglość, po wiekowej niewoli potrafił ją znóvz 
alczyć.

O CZYNACH;
insurekcja Kościuszkowska.
pow^stanie Listopadowe.
powstanie Styczniowe.
1918—Legjony, walka o Niepodległość na wszystkich

Rok
Rok 

j Rok
Rok 

frontach.
Rok „ , „ -

ckiej. I oto znów Polska staje się „przedmurzem Europy”.
Dzisiejsza Rzeczpospolita Polska to 32 mlljonow® Państwo posiadają

ce wolny dostęp do morza. Polska zajmuje szóste miejsce wśród państw 
europejskich po Rosji, Niemczech, Francji, Italji, Anglji;

Polska wyszedłszy z wielkiej wojny w ruinach i zgliszczach, w cią
gu 12-tu lat zaledwie — zaorała i zasiała 4 mil j. hektarów odłogów. Odbu
dowała przeszło 1,3 milj. zburzonych szkół, domów mieszkalnych-i dworców 
kolejowych. Postawiła 2 tysiące nowych mostów. Wybudowała cud portu 
gdyńskiego. Zmniejszyła wydatnio analfabetyzm, pozostawiony Jej w spadku 
po zaborcach, organizując 27 tys. szkół pov/szechnyeh i wprowadzając 
przymus nauczania.

. POLSKA to krzewicielka wiedzy, bo powiększyła szkolnictwo wyższe 
z 6-ciu'(przed wojną) do 20-tu wyższych zakladÓAV naukowych jakie posiadamy.

POLSKA to tężyzna fizyczna, to świetnie rozwijający się sport, to 
zwycięstwo na olimpjadzie anisterdaniskiej, to wielokrotne zdobycie puliaru 
narodów przez naszych kawalerzystów, to tryumf naszych wioślarek w An
glji w 1931 r.

J

1920 — zwycięstwo nad Wisłą, odparcie inwazji boisz a wi-



4

— 70 —

POLSKA to koloHaluy warsztat pracy, który tak rozwinął swój prze
mysł, że dziś w (łałekim Jlarokko !;olej(> używają polskich lokomotyw, 
a w Aiigiji i jej doniinjaclt poszukiwane są polskie wyroby włókiennicze.

POLSK/V to państwo, które wprowadziło doskonale zorganizowane 
ubezpieczenia społeczne, będące wzorem dla ustawoilastw zacliodnio europej
skich, które w obecnym kryzysie wprowadziło nie tylko państwową, ale i spo
łeczną pomoc dla bezrobotnych.

POLSKA to państwo, które najskuteczniej przeciwstawia się wszech
światowemu kryzysowi ekonomicznemu, to kraj w którym nie zachwiała się 
waluta, nie ma ograniczeń dewizowych, nie było krachów bankowych, lecz 
przeciwnie wzrost oszczędności i równowagi gospodarczej.

PAMIĘTAJ M Y s POLSKA rozwija się, konsoliduje, potężnie.te...
Jlając świadomość naszej potęgi i wartości, my — polaka młodzież aka

demicka zagranicą, zjednoczona pod sztandarem ..Koła Opieki”, dumni, iż na 
tych odległych posterunkach jesteśmy awangardą Państwa Polskiego 
< Narodu, który przoduje słowiańszczyźnie, ruszamy na podbój opinji mię
dzynarodowej, żądając dla nas należnego nam stanowiska wśród przodują
cych hulów świata.

KOLO OPIEKI
NAD AK/kDEWSKIERI POLSKIM ZAGRANICĄ

Zaniedbana gaięź sportu.

r

t

I

(Dokończenie).
Sjtoft wioślarski, niesteiy — nie mówiąc o żeglarskim—wy

maga wkładów pieniężnych. Gdzie istnieją kluby wioślarskie tam 
można jeszcze korzystać z łodzi i urządzeń klubowych, a więc 
wspólnym kosztem nabytych i utrzymywanych. Na założenie 
jednak klubu wioślarskiego polskiego w Paranie, — warunków 
odpowiednich nie widzę, natomiast sądzę, że sport kajakowy 
mógłby mieć powodzenie. Kajak jest idealną łodzią do turysty
ki wodnej i w ostatnich latach w Europie (również i w Polsce) 
zyskał sobie setki tysięcy zwolenników. W porównaniu z inne- 
mi łodziami sportowemi posiada kajak dużo • szalet. Przedewszy- 
stkiem jest tani, zanurza się zaledwie parę centymetrów,—a zatem 
płynąć nim można nawet po zupełnie płytkich wodach,— jest lekki, 
tak że można go przenosić z łatwością przez mielizny, szluzy etc. 
i bardzo zwrotny. Ważną zaletą jest również to, że wioślarz siedzi 
zwrócony twarzą do kierunku jazdy.

Pierwowzorem kajaku były maleńkie jednoosobowe łodzie 
eskimosów, — narodu żyjącego na wyspach oceanu lodowatego 
północnego, który używa je do polowania na foki. Dzisiejsze ka
jaki sportowe różnią się w niejednym szczególe od łodzi eski- 
niosów i istnieje duża ilość różnych typów. Najidealniejsz'ym, 
ale i najdroższym jest kajak składany t. zw. yio niemie ku „Eałt- 
boot” i5zyli „składak", który jest lekki, wygodny i ma tę zaletę 
że można go składać, posiada bowiem szkielet drewniany i po
włokę z 1—7-mio-krotnie złożonego płótna gumowego. Szkielet 

t



można rozebrać, złożyć do specjalnych worków i wraz z powło
ką przewozić jak zwykły bagaż. Niestety „składaki” są drogie. 
W 1’olsce kosztują 400 zł. i więcej.

O wiele, tańsze są kajaki sztywne. Alogą one być z desek, 
jak zwykłe łodzie, lub też posiadać szkielet drewniany obity 
cienkiemi deskami tak zw. „dyktami” lub płótnem. Najpraktycz
niejszy jest kajak dyktowy, jest bowiem taki, znacznie lżejszy 
niż z desek, a o wiele trwalszy, niż obity płótnem. Kajak taki 
można zbudować samemu, o ile ma się nieco wprawy w „maj- 
sterkach” i zamiłowanie do tego rodzaju pracy. W Polsce widzia
łem kajaki zrobione własnemi siłami sportowców i zaręczano mi 
że koszt budowy nie przekroczył 100 zł. — Biorąc 'pod uwagę 
wartość obiegową milrejsa, sądzę, że tutaj da się zbudować ka
jak dyktowy kosztem lOOiOOO a może i taniej. Wymiary kajaków 
są rozmaite. Normalnie można przyjąć, iż długość jednoosobo
wych wacha się od 3.5—4.5 m, zaś dwuosobowych 5—6 m. Sze
rokość powinna wynosić od 60 — 75 cm (mierzona w pośrodku 
długości) a przy kajakach które mają służyć głównie pod ża
glem dochodzi do 90 cm.

Na dłuższe wycieczki nadaje najlepiej kajak 2-osobowy, 
a zatem większy, gdyż łatwiej w nim pomieścić sprzęt tury
styczny, jak: namiot, koce, sprzęt kuchenny, prowiant i t. p. a prócz 
wioseł należy wówczas bezwarunkowa zabrać i żagiel. Manew'ro- 
Avania żaglem tak zresztą stosunkowo małym (około 2 — 3 lus) 
nauczyć się można w krótkim czasie, a ułatwia on przebywa
nie większych przestrzeni przy pomyślnym wietrze.

Sport kajakowcy dać może wiele przyjemności i urozmaicenia, 
rozbudza zamiłowanie do przyrody i zainteresowanie się żeglu
gą. Kto polubi sport w’odny ten napewmo zajmowmć się 
zacznie również i morzem, oceni łatwiej jego wartość dla ludz
kości, oraz znaczenie własnego wybrzeża, a zatem wolnego do
stępu do morza, dla narodu.

Dzisiaj, kiedy Niemcy — choć sami mają z górą 2000 km. 
wiasnego wybrzeża — chcą koniecznie odebrać Polsce, nasz wol- 
nj^ przez nikogo niekontrołowmny dostęp do morza, dający możli- 
w^ość ekspansji polskiego handlu i wyprowadzenia polskich to
warów' na rynki całego świata, musi każdy z nas — każdy kto 
czuje W' sobie krew' polską—choćby urodzony na obcej ziemi— 
bronić naszego prawa do tego małego niestety, lecz odwieczną 
tradycją nam należnego brzegu morskiego. My Polacy na ob
czyźnie musimy stać na straŻ5’- opinji o Polsce, i na w'rogą nam 
propagandę, która obecnie pragnie w'ykazac światu, że dostęp 
Polski do morza to krzyw'da Niemiec — mieć jedną odpow'iedz: 
Polskie w'ybrzeze Bałtyku to tylko drobna część dawmiej posia
danego; przyznane nam, bezapelacyjnie Traktatem Wersalskim 
polskiem pozostanie i pozostać musi.

Wł. Newman.
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„Dzień Parany”
1853 — 1932. 4

Dekretem 7Ü4, dnia 23 Sierpnja^ 
1853 roku, Imperator Monarcliji Bra-f 
zylijskiej, D. Pedro II — sankcjo-f 
iiuje projekt przekształcenia KoC*- 
raarki Kurytybskiej, wchodzącej w| 
skład prowincji S. Paulo, na samo-J^ 
dzielną prowincję, nadając jej na-\ ’ 
zwę — Provincia do Paraná, ze sto-,, 
lica Curityba.

Dopiero jednak 19 Grudnia 1853* 
roku, urzeczywistniono ostatecznie 
istniejący już dekret, — utworzona’ 
została autonomiczna prowincja — 
— Paraná — która po dziś dzień, 
z niałeini zmianami, utrzymała swój 
początkowy stan posiadania.

Motywy, które skłoniły ówczesny* 
rząd do tego kroku, energicznie zwal-' 
czanego przez reprezentantów pro
wincji S. Paulo, były natury czysto 
politycznej; miały na celu, z utwo
rzeniem nowej Prowincji, ułatwić o-, 
bronę granic z rep. Argentyny i Pa> 
raguaju i zlokalizować rewolucję 
w Rio Grande do Sul. Porządana 
również neutralność ludności Ko*.- 
marki Kurytybskiej w zamieszkach 
rewolucyjnych w Sorocaba (S. Pau
lo) — wpłynęła może niemniej de
cydująco na bieg faktów. — Parań- 
czycy okupili samodzielność ko* 
marki kosztem swej neutralroścj.^^-,'

Od zamierzchłych tych czasów, kie
dy to damy odbywające' podróż z Pa
ranaguá do Kurytyby, z narażeniem 
własnego życia i życia swych heba
nowych niewolników — były trosklK 
wie przenoszone przez* skaliste ur?, 
wiska Serra do Mar; — kiedy to kd*' 
czownicze plemiona bystropkich in- 
djan walczyły z „białemi twarzamiy 
o wolność i o rozległe' ziemie Can^ 
pos Geraes; — kiedy to jedynemz^ 
jęciem białych intruzów było sp^'t'^

dzanie niezliczonycłi stad koni, krów
■ i mułów — dużo, dużo wód upłynę

ło w majestatycznej Iguassń.
A z jej fałami toczyło się, pęcznia

ło, rozpryskiwało życie zbiorowe na 
tej ziemi pinjorów strzełistycli...

» Kurytyba rozlazła się; - biały 
barbarzyńca skalał wdzięka dziewi- 
czych lasów wstrętnemi „queimadas”; 
— rozdarł kilofem i dynamitem po
tężną pierś Serra do Mar — ubliżył 
majestatowi Pico do Marumby; — 
wyparł aż lien, nad rozległe piaski 
Parany prawoWitycłi jej synów; — 
ucywilizował Prowincję, a po utwo
rzeniu Republiki — stan Paraná!

Nie dość tego ! Z dniem dzisiej
szym, gdy już wszystko cłiaotycznie 
opanoAval i wszystko znieważył swą 

* nieopanowaną żądzą posiadania — 
rozgląda się, rozmyśla i marzy — co 
jeszcze zniweczyć na harb cywili
zacji?

Wynalazł „Dzień Parany”!—dzień 
bilansu rocznego!

I w dniu tym—19 Grudnia — rok
- rocznie, z zapamiętaniem fanatyka, 

przygląda się postępom swojego 
zniszc:;ienia; — liczy żałobą dymiące 
kominy fabryk, nowe pijawki osad, 
trupy wyciętych królów puszcz, za
stępy swych żądnych braci — chce 

' wiedzieć, czy lepiej niż minionego 
roku wykorzystał swe piekielne e- 
nergje i ..czy wszystko wydusił 
z uroczej a tak biednej ziemi ~ 
rańskiej.

Robi statystyki — i chwali 
chwali, chwali...

Raduj siç.hialy barbarzyńco, 
ki nie zaśzlochasz głosem' rozpaczy 
nad ściętą koroną ostatniegę pi- 
njora! . *

Pa-

się,

pó-

Leszek Roguski.

i

I I

t

A

WARUNKI PRENUMERATY; •T
Numer pojedyńczy..................... ' . . . .
Prenumata roczna (8 numerów) ....
Prenume.r.atą półroczna (4; num.) . . .

$500 
4$000 
2$000

«.


