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o n l? z \V A.

Ko?o P. M. Szk, im. Henryka Sien

kiewicza w Zamo?ciu wyda?o na dzie?

ten nastepuj?c? pi?kn? odezw?:

R O D A C r:

Dzie? 3-go Maja to ?wi?to naro

dowe:

Ka?dy prawy Polak wstrzyma si?
od pracy i we?mie' udzia?- w obchodzie!

Uczcijmy rocznic? pami?tnego dnia

3-go Maja 1791 r" w którym naród. pro

wadzony przez najszlachetniejszych me

?ów x. Kol??taja. Ma?achowskiego i in

nych, zjednoczy? sie aby d?wign?? upa

daj?c? Ojczyzn? silami równych obywa
teli, Sto dwadzie?cia siedem lat up?ywa
od tej chwili wznios?ej, w której naród

nasz uzna? i uchwali? w konstytucji l-go
Maja zrównanie stanów, równo?? i bra

terstwo wszystkich, nasz? pi?kn? szero

k? Ojczyzn? zamieszkuj?cych, obywateli.
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Czcijmy dzie? ten wielki, my dzi?,

w zam?cie wojny ?wiatowej pracuj?cy,
.

nad odbudow? wolnej, niepodleglej Ol-
\

czyzny.
Niech ka?dy pra vy Polak po?wieci

dzie? ten rozpami?tywaniu wznios?ego

przyk?adu prlodkó\\!.
Niech ka?dy obchodem krzepi dusze

do pracy nad zjednoczeniem wszystkich

wspó?braci, równych i zgodnych mi?dzy

sob? i we wszystkich prawach, bo tylko

tacy Ojczyzn? nasz? odbuduj?.
Niech ?yje Polska wolna i nie po

dlegla! Niesh ?yje zjednoczony ca?y Na

ród Polski!

Ko?o Polskiej Macierzy Szkolnej
im. Henryka Sienkiewicza w Zamo?ciu.

- ....



Obchód rocznicy majowej w mie?era
naszym nie mia? charakteru ?ywio?owej
uroczysto?ci, jak na rocznic? Ko?ciusz
kowsk?. Mnie dlatego, ?e dzie? powszed
ni nie zwolni? wszystkich od pracy za

wodo wej, a mo?e nie wszyscy zdaj? so
bie spraw? z donios?o?ci rocznicy? Po
goda, sprzyja?a jak rzadko. S?o?ce wiosen
ne ?le nopy promieni na zn?kan? ziemie.
Najmniejs7.Y powiew wiatru nie zam?ca
spokoju) ?wie?? zieleni? przystrojonych
drzew. Na ulicach od?wi?tnie ubrane uro
cze kwestarki, corocznym zwyczajem,
zbieraj? grosz do grosza na Polsk? Ma
sierz Szkoln?, gdzieniegdzie stoliki z bro
szurami okoliCzno?ciowymi: O Henryku
D?browskim - M o

?

c i c k i e O' o i o

Trzecim Maju - S t e f a n a P o I a k a.

Sklepy polskie zamkni?te. ?ydzi, jak
zwykle, bojkotuj? ?wi?to narodowe i

ostentacyjne siedz? w drzwiach swoich
sklepów. Balkony ubrane niedhale, b?d?
wcale, jedynie domy Pa?stwa K ? o s
s o w s k i c h i C z e r n i c k i c h wy-
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ró?niaj? SI';: zieleni?. Z wystaw sklepo
wych ubran? zosta?a tylko jedna- Ksie

garni Polskiej. Ratusz tonie w zieleni,
upstrzonej barwami narodowymi.

Nastrój ?wi?teczny wytwarza si?
stopniowo, w miar?, jak zaczynaj? zci?
ga? z wiosek okolicznych delegacje i

dziatwa szkolna na 'nabo?e?stwo, którym
rozpoczyna si? uroczysto??. M?odzie?

gimnazjów i seminarjum nauczycielskiego,
ze swymi wychowawcami. w czwórko

wym por zadku nadchodzi z ogrodu szkol

nego-miejsca swej zbiórki. M?odzie?

przewa?nie wype?ni?a star? ?wi?tyni?.
Gdzjenit::gdzi? widoczne grupy inteligencji
miejscowej. W czasie Mszy ?wi?tej, od

pra wianej prze? x. J a n a J ? d r z e j e w

s k i e g o, ?piewy religijne wykona?, no

woutworzony przy Macierzy Szkolnej,
chór m?ski, który niestety niedba?ym wy
konaniem wiele p'rzyczynil si? do obni?e

nia powagi chwili.

Po Mszy ?wi?tej kazanie patrjotycz
ne wyg?osi? x. prefekt J

ó

z e f D
?

b r o w

g k i, bior?c, jako motto nauki, ?wi?te s?o

wa psalmu "Uczy? dobrze, Panie, Syno
wi w dobrej woli Twojej, aby sie zbu

dowa?y mury Jeruzalem". (Streszczenie).
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"Sto dwadzie?cia siedem lat temu,
w uroczy dzie? wiosenny, kiedy ju?
s?o?ce chyli?o si? ku zachodowi, dumy
ludu sto?ecznego g-rodu -

\Varszawy i

wojska zaleg?y podwórzec zamkowy i plac
króla Zygmunta. Na twarzach maluje si?
nastrój niezwyk?y-jakie? podniecenie. w

oczekiwaniu niecierpliwym nadzwyczaj
nych wydarze?.a wielkich, bo maj?cych od
rodzi?. chyl?c? si? pod brzemieniem, mat

k?-Ojczyzn?. Wreszcie oczom t?umu uka
zuje SI? król Stanis?aw August, za nim

senatorowie, ministrowie. pos?owie z mar

sza?kiem na ramionach. T?um zrozumia?.
I poszed? olbrzymi i nieokie?znany okrzyk:
"Vivat król. vivat kostytucja!- Orszak

monarszy zmierza ku katedrze ?wi?tego
Jana, gdzie ma si? sta? akt donios?y
zaprzysi??enia z ba w lennych uch \\ al. I tu
u stóp Boga-Cz?owieka ?lubuj? wierno??
ustawie konstytucyjne] król, dygnitarze
i lud. A wraz z dzi?kczynnym hymnem
"Te Deum laudamus", zabrzmia?y dzwo

ny i dzia?a da?y ognia, wieszcz?c we

wsze strony radosn? nowin?.
Tak by? ?wi?cony ów wiekopomny

dzie?, og?aszaj?cy Konstytucj?, maj?c?
d?wign?? do nowego ?yda. w jedno?ci i

zgodzie wszystkich stanów, s?aniaj?c? si?
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Ojczyzn?, .aby si? zbudowa?y mury Jeru
zalem". Bowiem wadliwy ustrój wewn?trz

ny Rzeczypospolitel prowadzi? do upadku
a kardynalne jego b??dy: wybieralno??
króla, liberum veto i olbrzymie masy lu

du pa?szczyinianego by?y przyczyn?, w

imi? której s?siedzi nasi pierwszy raz

szarpn?li cia?em Polski. Obca gwarancja
coraz chciwiej w?era?a si? w nasz? krew.

A? oto z za os?ony chmur, z za ciemno

?ci rozpaczy, z za fali win nieprzebranych,

upodlenia i zdrad wstaje no w y duch,

nowa sila.-,nowego narodu przedstawi
ciel i w?adca wo?a wraz z narodem: bu

dujemy now? Polske, nowe ?wiat?a roz

pala my nad krajem, nowy chrzest nie

siemy ludowi.e-i.nby si? zbudowa?y mu

ry jeruzalem". Tak uczynil sejm cztero

letni z ko?em patriotów Ignacym Potoc

kim, xiedzem Ko???tajem, Mostowskim,
v..' eyssenhofem, Niemcewiczem i innymi
na czele.

I oto Konstytucja z 3-go maja roku

1791 promieniami swego s?o?ca g?osi

sprawiedliwo?? dla wszystkich. Bowiem,

jak Chrystus powiedzia?, i? "nie jest sza

nowan? na ziemi ani m?dro?? ludzka, ani

urz?d, ani bogactwo, ani korona, ale jed
no jest tylko uszanowane-e-po?wiecenie
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dla dobra ludzi". Tak czyni Polska w

dniu tym wiekopomnym.
-

Konstytucja 3-go maja daje zapo
wied? po??czenia wszytkicb stanów w

imi? obrony wspólnej matki Ojczyzny.
Szlachcic butny. skrzetnv mieszczanin i

przygn?biony kmiotek maj? stan?? po
spo?u do pracy odrodze?czej. Jak d?uga
i szeroka Polska rozbrzmia?o \V niej echo
rado?ci. Polska wraca do dawnej s?awy
i pot?gi.

I w tej aureoli sta?a si? gro?n? dla

wrogów naszych ze wschodu. To te?

knuj? ohydne plany, aby zm?ci? t? prac?.

Przychodzi im 7. pomoc? data 14 maja
roku 1792-smutnej pami?ci K onfederacjn
Targowicka, która ??czy si? z Rosj? prze
ciw Konstytucji. Pomoc wiaro?omnych
Prus za wodzi i s?abej woli krpl przyst?
puje do Targowicy. Run??a Konstytucja
3-go maja, jako si?a prawna. Lecz mocno

stan??a w sercach narodu, Który w wal
ce przeciw 7.?u swemu i obcemu. zawsze

na godle dzier?y szczytne jt>j has?a. I tak
dotrwa?a ona do dnia dzisiejszego po
przez czyn Naczelnika Ko?ciuszki, Legje
D?browskiego i czyn" xiecia józefa. po
przez walki z?amane -31 roku, 46,48. 63,
po przez rok 1905 i czyn :fózef? Pi?sud-



skiego. I nasu wa si? w konsekwencji f>Y

tanie, czemu los twardy, wobec tylu ty

tanicznych wysi?ków nie da? nam owej
ut?sknionej wolno?ci. u?wi?conej obfit?

krwi? serdeczn? narodu?-Bo nieprawego
charakteru ludzie stali na przeszkodsie.

Bóg pomaza?com swoim znak na

czole k?adzie.-Naród, który tych znaków

nie widzi-upadnie! I upad?a Polska, bo

wiem nie umia?a czyta? znaków wielkich

a krwawych po?wiece? i czynów, pisa

nych ?yciem naszych bohaterów?hetlTJa

nów odrodzenia.

A podniesie sie i wstanie silna, jak

dawniej wtedy, gdy zrozumie czym jest

prawo?? wszystkich warstw, klas i stanów,

jednostek i ogó?u. Zasiew szlachetny Kon

stytucji 3-go maja jest niespo?yty, bowiem

krzepi od?ywczym zdrojem dusze nasze

i przodkójv naszych, bowiem daje wiar?

w niezawodn? opatrzno??, bowiem doku

mentuje pewnik, I? "ducha wolno?ci nikt

nie zagrzebie-chyba on sam siebie!"

Po sko?czonym nabo?e?stwie lud

zebrany wysypa? si? na smetarz ko?ciel

ny, gdzie organizuje pochód ulic? Fran

ciszka?sk?, Kolegjack?, Ko?ciuszki, Pa

nie?sk? pod Ratusz-Redaktor "Nowin

Zamojskich" p. J
ó

z e f L e s i p. w ski.



W skupieniu, z hymnem narodowym na

ustach sz?a dziatwa i m?odzie? szkolna,
delegacja Sejmiku powiatowego, Stra?y
Kresowej, Rady Szkolnej, Rady Miejskie],
Polskiej Macierzy Szkolnej. Komitetu Ra

tunkowego, Ziemianina, zwi?zku Ziemian,
Stowarzyszenia Akademickiego, Stowa

rzyszenia Budowlanego, Stowarzyszenia
Rzemie?lników i Robotników Chrze?cija?
skich, Stowarzyszenia Nauczycielstwa
Polskiego i t. d., a dalej ?aw? lud miej
ski i wiejski.

Stra? honorow? pe?ni milicja miejska
pod dowództwem p. komisarza S o b o

c i ? s ? i e g o i stra? ogniowa z p. kapi
tanem B a d z i a n e m na czele.

T?um staje dooko?a umajonego ra

tusza. Z tarasu ratuszowego zabiera g?os
p. A d a m S a i k i e w i c z imieniem Stra

?y Kresowej. (Streszczenie).
"Trzeci maj-dzie? dla ka?dego Po

laka uroczysty. W dniu tym ?wi?cimy
pami?tk? wiekopomnej Konstytucji, w

której zogniskowa?y si? wszystkie naj
lepsze d??enia owego czasu. Swietujemy
ten dzie? dla uczczenia pami?ci tych z na

szych przodków, dla który ch mi?o?? Oj
czyzny sta?a na pierwszym planie. Lecz

wszelkie obchody narodowe s? nil' tylko
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dla te?o, aoy UCZCle wspomnienia daw

ne! chwa?y i cnoty-powinny one da?

nam tak?e sposobno?? do gromadnego
podniesienia ducha narodu. Wiele w?a?

nie takich wspomruen daje nam dzie?

Konstytucji 3-go maja. Si?gnijmy pami?
ci? w przesz?o?? i uprzytomnijmy sobie,
?e sejm czteroletni zebra? si? pod has?em

ratowania Ojczyzny i uchronienia Jej od

ostatecznego upadku-c-ówcze?ni s?siedzi

odrywali od pnia macierzystego Polski

co raz to now? ga??? - co raz to nowy
szmat ziemi polskiej przechodzi? w obce

r?ce. Wtedy to patrjoci, mi?uj?cy OJczy
zn?, na sejmie czteroletnim radzili nad

sposobami ratunku-i owocem tego by?a
Konstytucja 3-go maja, robi?ca du?y krok

naprzód w demokratyzacji ca?ego ówcze

snego spo?ecze?stwa, g?osz?ca przede
wszystkim jedno?? i zgodno?? wszystkich
warstw narodu w obronie Ojczyzny.

?yjemy w takich czasach, kiedj' zda

wa?o by si?, i? z chaosu wojennego wy?ania
si? widmo swobody i odbudowy niepo
dleglej Polski, jednak?e ze wszystkich
stron gro?? nam niebezpiecze?stwaj-e-a
nawet od rdzenia naszej Ojczyzny usi?uj?
nam oderwa?, oblane krwi? i u?wieco-
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De wieloletnim cierpieniem naszego Iudu=

ziemi? Che?mska i Podlasie.

Jak w owym czasie, tak i teraz po
winni?my si? zjednoczy? w obronie na

szego kraju. Niech kaid en, w czyjej pier
si bije polskie serce. stanie do szeregu
naszej Stra?y Kresowej. Zapomnijmy o

swych wa?niach wewn?trznych, a jak je
den m?? bro?my naszej ziemi i interesów

narodowych,
Rola to dla nas zaszczytna-c-be? na

nas patrzy kraj ca?y, a niema szczytniej
szej rzeczy, jak nawet zgin?? za kraj
i wiar?.

Nie damy ziemi sk?d nasz ród!
Nie damy pogrze?? mowy!

A has?em naszym niech b?dzie zgo
da i jedno?ci

Niech ?yje wolna, zjednoczona i nie

podleg?a Polska!

Niech ?yje demokratyczny Sejm
Polski w Warszawie!"

Nast?pnie chóry serninarjum nau

czycielskiego i Macierzy od?piewa?y na

przemian pie?ni narodo ve, po czym zabra?

g?os' dyrektor gimnazjum w Zamo?ciu,
p. K a L i m i e r z L e w i c k i i w pi?k
nych s?owach przedsta wi? znaczenie ob-



chodów narodowych w chwili obecnej,
wra?liwo?? polskiej literatury politycznej
na wady i nieodostatki ustroju spo?eczne
go i politycznego w pa?stwie polskim,
rozbrat mi?dzy literatur?, a ?yciem, jaki
nasta? w XVJ i XVII wieku, zbratanie nano

wo tych dwóch kierunków w wieku XVIII

za Stanis?awa Augusta; na tym tle na

kre?li? znaczenie Konstytucji 3-eo maja,
któr? nazwa? owocem mi?o?ci Ojczyzny,
patrjotyzmu i m?dro?ci zarówno m??ów
stanu i polityków, Jak ) pisarzów. Kon

stytucja 3-go maja jest odrodzeniem po

litycznym i spo?ecznym narodu polskiego,
uleczeniem wszystkiego, co si? tylko le

czy? da?o, dyktuje prawa narodowe z

ducha i potrzeb narodu, jest te? odro

dzeniem moralnym, pogrzebaniem szko

dliwych hase? i idea?ów. Zawdzi?czamy
jej ca?? dalsz? nasz? walk? o nieprze
dawnione nasze prawa, godno?? naro

dow?, wiar? w przysz?o??, m?dro?? i

rozwag?, jaka cechuje nas i dzi? w wy

st?pieniach, mog?cych zawa?y? na szali

losów narodu.

W reszcie xi?dz J ó z e f D
?

b r o w

s k i, krótkimi i twardymi s?owy wezwa?

lud, by sta? wytrwale przy sztandarze nie

rozerwalnosci ziem polskich, oraz ode-



bra? przysi?g?: "Nie rzuci m ziemi sk?d
nasz ródl - nie damy pogrze?? mowy",
któr? zebrany t?um wykona? przez pod
niesienie r?k.

Na tym zako?czy?a si? przedpo?u
dniowa cz??? obchodu.

Atrakcj? swego rodzaju by?a popo
?udniowa cz??? uroczysto?ci. Z?o?y?a si?
na? ofiarno?? miejscowej m?odzie?y szkol

nej z pa?stwowym Seminarjum nauczy
cielskim na czele, z którego inicjatywy
i staraniem odby? si? uroczysty wieczór.

Wzruszaj?ca zaiste da?. m?odzie?y tym
bardziej, i? niemal ca?kowity program

wype?ni?y mlodociane si?y.
Publiczno?? zamojska, jak zwykle,

ka?e czeka? na siebie. Niewielka sala
teatru "Oaza

•

zape?ni?a si? powoli po
brzegi. Roj? gospodarzy pe?ni? uprzejmi
uczniowie Seminarjum.

Uroczysto?? zagaja dyrektor serni

narjum, dr. T a d e u s z M i ku? o w ski.
(Streszczenie ).

"Historja porozbiorowa nasza obfi

tuje w pi?kne momenty. Z po?ród wszyst
kich uwydatnia si? jedna data, która sta

nowi epok?, jak we Francji dzie? 14-go
lipca, a Se?\ ech. To dzie?

3=go maj
.

reto po i ?wi?to odro-
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dzenia-podohnie drogi polskiemu sercu,

jak krwawy dzie? Sedanu dla Niemców,
a pe?ne grozy zdobycie Bastylji dla Fran

cuzów. Dzie? to powszechnej rado?ci i

dumy, - a w?ród ogólnego nastroju nie

wszyscy pami?tamy, i? wielkie uchwa?y
i reformy trzeciomajowe, uie wesz?y w

?ycie. ?e po tym ?wietnym momencie

nast?puj? niejako w rezultacie tak strasz

ne, tak brzemienne w skutkach dni ?a?o

by i smutku, i? dziwi? si? nale?y, ?e nie

pozostawi?y takich jaskrawych ?ladów

w naszej parnieci. A wi?c Targowica
i z?amanie przysi?gi przez króla tak nie

da wno solennie z?o?onej w katedrze ?wi?

tego Jana i d?ugi a gorzki szereg konsek

wencji tego kroku.

Dlaczego o tvch smutnych chwilach

wspominam dzisiaj?-bo s? one POCZf\t
kiern okresu wielkich czynów i wielkich

rozczarowa?. Ko?ciuszko skupia na so

bie wszystkie oczy i wszystkie nadzieje,
które wraz z krwi? Naczelnika, na po

lach Maciejowickich przelan?, doznaj?

pierwszego zawodu. Odradza j? nie?mier

telna pie?? legjonów. która z pól bitew

nych, zda?oby

t·?_CY.Ch
i dalekich, jak

ptak bia?opióry ?zylel'ia?a' .do nas, aby
zwiastowa? pp zecie si? nowej nadziei.
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Nast?puje wiosna 1812 roku, o której
Mickiewicz powiada, i? ?ycie jego zna?o

tak? jedn?-i znów rozczarowanie. Za

wiedzione nadzieje s? konsekwencj? Jat

1831, 46, 48, zaznaczonego rzezi? gaJi
cyjsk?, 63, w którym zdawa?o si?, twar

da stanowczo?? i wytrzyma?o?? powstan
ców zi?ci nadzieje, które ostatecznie ?a

mie jeszcze twardszy protest i stanowis

ko ?elaznf'go kancie Z:l- Bismarka. Do

tych dat nale?y: rok 1905, vreszcie 1914,
który zrodzi?, zda si? zapomniany, czyn

or??ny polski. Wielkie nadzieje i znów roz

czarowanie.

Przyjrzyjmy si? losowi ?o?nierza pol
skiego w tej wojnie, który skupia si? pod
ró?nymi, nieraz wrogimi sobie znakami,
a zawsze w imi? jednej wiary i do jed
nego celu. A dusze nasze i ich walki?

Za prawd?
- nie szcz?dzi nam los wiel

kich nadzieji i wielkich rozczarowa?. Nie

mia?y jednak one tyle ?ywotnej si?y, by
d?onie nasze sple?? w jednym czynie. To

co cieszy?o jednych, drugich rnartv .. i?o.

Dopiero dzie? 11 lutego 1918 roku w

szyku po??czy? w imi? jednego has?a. Nie

chaj WI?C pami?? J?go b?ogos?a wion? b?
dzie po d?ugie lata - bowiem osi?gni?to
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cel usi?owa? daremnych wielu patrjotów
-jedno?? narodow?,

Dzi? w dniu rado?ci nie powinni?
my zamyka? oczu na groz? po?o?enia,
cho? jeste?my za s?abi jeszcze, by pod
j?? czyn wielki, cho? kurcz? si? dusze

nasze, cho? rezygnujemy z wielu rzeczy,

aby tylko gar??, tylko krzyn? uchwyci?.
Do?wiadcze? nam nie brak. Dziwi? si?

nale?y, i? tak niewiele wynie?li?my z nich

korzy?ci. Jest jednak jedna niew?tpliwa
ufno?? we w?asne tylko si?y. Wierzy?
musimy w nasze prawo do ?ycia. Jak nie

mo?emy mie? tej gor?cej wiary, kiedy
istniej? narody gwa?tem do tego zmusza

ne. Czy? nie wi?cej mamy prawa do ?y
cia pa?stwowego od takich Irlandczy
ków, których jest zaledwie 5.000.000,

którzy nie maj? w?asnej mowy i tradycji
pa??twowej, a dzi? otrzymuj? wice króla

l sejm.
Ustawa 3-cio majowa dotrwa?a do

nas jako wiara w lud, który mia?a odro

dzi?, a który mu:i nietylko wzi?? rz?

dy w swe r?ce, ale musi zdoby? byt dla

siebie. narodu i pa?stwa.
Wiemy teraz, dlaczego dzie? ten

jest ?wi?tem o?wiatowym. Wiemy, dla

czego w ten dzie? w ca?ej Polsce zbiera



17

•

sie sk?adki na o?wiate. Zdajemy sobie

spraw? z donios?o?ci serninarjów nauczy

cielskich, które wychowuj? szermierzy
?wiadomo?ci ludu naszego

- o?wiaty.
A ko?cz?c, mia?bym jedn? pro?b?

do szanownych s?uchaczów, a za chwil?

widzów, by zechcieli z odpowiednim po
b?a?aniem oceni? wysi?ki m?odych wyko
nawców, którzy na dzie? ten ogólno kra

jowej kwesty na o?wiat?. z?o?yli w dani

sw? prac? i czyn zbiorowy".
Po tym krótkim serdecznym prze

mówieniu nast?pi?y dalsze punkty pro

gramu, a wi?c:

Chór Serninarjum, pod dyrekcj? pa
na S t e f a n a S w 1 t a l s k i e g o, od?pie
wa? Stunza

.. Jeszcze Polska nie zgin?! Itr

Surzy?skiego "Trzeci maja" i Kjerulfa
"Góry", a ucze? Seminarjum P o r e m b s ki

wypowiedzia?: "Pie?? Wajdeloty" Mickie

wicza.

Poczym dr. T e o d o r K a l i n o w

ski odegra? na fisharmonji pi?kne i pe?ne
godno?ci .Largo" Haydna, oraz na go

r?ce bis publiczno?ci Preludjon C-mol

Szopena.
Cze?? pierwsz? zako?czy?a dekla

macja o?mioletniego M i e c i a D y t r e-
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g o . ze szko?y ?wicze?: Konopnickiej
"Obieli? nam", "A jak poszed? król na

wojn? (na bis), a chór szko?y ?wicze?

pod dyrekcj? p. B r o n i s ? a waG a n

c a r c z y k a od?piewa?, Brzozowskiego
"Na fali", Silchera "Tr?bka my?liwska"

i Galla .. Oj si korko" .

Na cz??? drug? z?o?y?a si? "Rada"
z Fana Tadeusza. odegrana starannie i ze

swad? i but? i?cie szlacheck?, przez ucz

niów gimnazjum. Zw?aszcza Bartek Pru

sak (ucz. Jar e m c z u k) zaznaczy? si?

" ?yw? i realn? gr?.

Lecz punktem kulminacyjnym wie

czoru by?a rzeczywista niespodzianka.
Uczniowie Serninarjum nauczycielskiego
odegrali scen? wi?zienn? z III cz??ci
Dziadów Mickiewicza.

Dekoracja oryginalna pomys?u
pana N i e w i e s k i e g o, wykonana
przez pana Kor b e, przedstawia?a z celi

Konrada-d?ugi korytarz wi?zienny. pe
?en grozy i realizmu. Gra wykonawców
przesz?a wszelkie oczekiwania. Publicz

no?? ze ?zami w oczach i dr?eniem serca

ws?uchiwa?a sie w te s?owa, do niedawna

zakazane, b?d?ce do dzi? dnia ewangelj?
narodow?. Piekne i staranne wykonanie
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(zw?aszcza Konrad-ucze? K oc h a ? s k i)
wywo?a?o burz? oklasków i pozostawi?o

'niezatarte na d?ugo wra?enie.

M?odzie? nasza w dniu ?wi?ta spe?
ni?a czyn obywatelski. Min?? ów dzie?,
zda si? pogodny i jasny, a tak pe?en
burzy niepokoju serdecznego dusz na

szych. Nie przy?mi?a ona nieba, nie os?ó

ni?a blogos?a wionego s?o?ca, nie wstrzy
ma?a jego od?ywczych promieni wio

sennych.
Bodajby dzie? ten sta? si? dobr?

wró?b?.

\
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