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dawnemi czasy historyk kreslil obraz dziej6w, to
prawie wyl~cznie wypelnial jego kontury sprawami
politycznemi. Historycy nowo'-ytni odtwarzaja. wszechstronniej
opisyw.'.l.oe epoki, a wi~e obok wypadkow politycznych rnaluja. obyezaje, literaturt: i wog61e pr~dy umystowe, kwestje
spoleezne i wreszcie stosunki ekoDomiezne. Ale i taki ohraz
nie jest jeszeze kompletoy. Brak w nim pewnego pierwiastka, ktory zdaniem mojem odgrywa zasadniez<'\ rol~
\V dziejaeh rozwoju ludzkosci, rnianowicie pomija si~ zazwy·
ezaj milczeniem stan tecbniki oraz jej post~py.
Nie jest rzecz~ pewna., jak dawoo po raz pierwszy ukazala si~ oa ziemi istota, nale'-a.ea bezspornie do rodzaju
ludzkiego; prawdopodohnie oie daloby si~ r6wnie:i z cala,
scislosei<\ okreslic tych cech, ktore zapewnity jej nieograniczony post~p i 6w szereg zwyci~stw w wa1ce z Datur~ z kt6ryeh najwspanialsze przypadaja. wlasaie na nasze ezasy, ale
wsrod tyeh cech napewno jedaa polegala na tern, ±e ten
pierwotny czlowiek poslugiwal si~ w praey narz~dziami.
Cecha ta wyodr~bnHa go w sposob zasadoiczy z posrod innych istot pokrewnych. bo '-adne zwiel'z~ nie u2ywa narzt:dzi.
Pierwsze narz~dzie by to czems wie1ce prostem: byl to mofe
dr~2ek. u:t.ywany jako d;:);wignia, albo cit;'-ki kamiefi, spetniaja.ey rol" mlota, albo mo±e kamiefi z ostrem obrze±em.
zastt;puja.cy w pewnych razaeh noz, ale ezlowiek, posiadfszy
to pierwsze niedol,,±oe Ilarz~dzie, wszedf wlasuie na drogt;
nieogralliczonego postt;pU, bo narzt;dzie moze bye doskonalone nieograniezenie. W tern pierwszem narzt:dziu tkwity
w zarodku wszystkie dalsze udoskonalenia techniczne, oraz
ca'y rozw6j duchowy ludzkosci.
Z poeza,tku postt;p by' wie1ce powolny. Wyrazne rot·
nice zarysowywaty si~ dopiero po setkaeh, a mote tysia,eaeh
lat, lecz w miar~ tego mozolnego doskona lenia narzt;dzi
oraz metod pracy cztowiek zyskiwal coraz wi~ksz<\ prze-
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nad otaczaja,ca. natura., zycie jego stawalo sit:: coraz
bogatsze w trese, pott:1::niaty jego sily duchowe, r6zniczkowaty si~ stosunki spoleczoe. Dotychczas zQstaly blB:ej poznane tylko ostatnie etapy tego niezmiernie dlugiego pochadu pierwotnego czfowieka, etapy, leza,ce jut prawie aa
gran icy czas6w historycznych. Dzieje ta nauka podzielila
na pewne okresy lub epoki, jak epoka kamienna, gdy czlowiek postugiwal si~ gl6wnie oarz~dziami kamiennemi. epoka
bronzowa, gdy weszty w zycie wyroby 7. bronzu, epoka zelazna, gdy rozpowszecbnily sil} narzt:dzia zeiazne. Jut w samyeb tyeh nazwach nauka moze mimowolnie stwierdzila tee
prawd~, ze stan techniki okresla caloksztalt kultury epoki,
ze postf;P techni czny jest jakby koscia, pacierzowa, postl';pu
og6lnego.
Taki pogla,d narzuca si~ umyslowi, gdy chodzi 0 czasy
przedhistoryczne, ktarych obraz badacz odtwarza z wykopanych szcza,tk6w dawnej kultury, z narz~dzi. naczyfi, broni,
ozd6b i t. d. Sprawa zmienia si~ calkowicie, gdy wkraczarny w progi epoki historycznej, gdy g16wnemi ir6dlami
dziej6w staja, si~ dokumenty pisane. Od tej chwili na front
sceny dziejowej wyst~pujl\ kr6lowie, wodzowie, kaplani, prawodawcy . Odta,d sfyszymy gt6wnie 0 zwyci~stwach i klt:skach, 0 walkach religijnych. 0 przewrotach spolecznych.
Sprawy techniczne schodza. oa plan dalszy, i wydaje si«:, '-e
Die odgrywaja, jui one tej roli, co poprzednio,
Ale to jest tylko zludzenie. Kulturze technicznej po
da wnemu przypada rola kierownicza. je'-eli w spoleczefistwie zasda jakas gl~bsza i trwalsza zmiana, to po dokladnej aoalizie na samem doie zwia.zk6w przyczynowych natrafimy zawsze na jaka.s ewolucjt:: natury techaicznej na jnkies waine udoskooaleoie w metodach pracy lub oa jakis
wynalazek 0 donioslem znaczeniu iyciowem,
MOinaby i1ustrowac t«: prawdt; Iicznemi przykladam1.
Pomyslmy tylko, /'ak wielkie przewroty w spoleczenstwach
ludzkich wywola proch strzeiniczy, busola magnetyczna,
prasa drukarskaj ale najdosadnie,isze ilustracje mamy w czasach nowszych. gdy post~py techniki bez por6wnania pot~iniejsz e. aiz kiedykolwiek przedtem.
Gdy czytamy opisy zycia lud6w europejskich z przed
stu lat, to wydaje sil;, ie sa, to obrazy fantastyczne. tak
ogromnie r6inil sil;: swiat 6wczesny od dzisiejszego: inne
poj~cia, inne upodobania, il10e obyczaje. stosunki spoteczne
i polityczne, Gdyby zmartwyc!nvstal czlowiek z pocz~tku
XIX wieku i zacza.' rozgla.dac siE; w dzisiejszym swiecie , to
by mu si~ wydalo, ie jest na innej planecie. l\1usialby on
I
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bardzo uwatnie badac otaczaja.ce tycie, aby pod nawarslwieniallli ostatniego stulecia dostrzec zr~by znanych sobie
Tzeezy i poj~{:.
Nikt chyba oie wa.tpi, 'ie najpierwDtniejszl\, najistotniejszl\ przyczyna, tyeh wielkich zmiao by!y post~py techniczne: para, eiektryczDo§C, udoskonalenia rnecbanizmu, rozrost technologji chemicznej, postE;P rolniczy. Eyloby to
plonncm przedsi~wzit:ciem prago'll: nawet pobieznie opisac.
jak §ci§le zaz~biata si~ ta ewolucja techniczna z caloksztaltern roz\voju spoleczefistw europejskich w ostatniem stuleciu.

Sprawa jest zbyt rozlegla i zawHa. Zwr6c~ uwag~ jedynie
oa pewien szczeg6J.
\Vyobra2:my soble stotysit;czne miasto europejskie w pocza,tkacb X]X wieku. La,czy si~ ODO z reszt<\ ~wia.ta za
posrednictwem kilku lub kilkunastu go~cinc6w, Dajcz~sciej
zbudowanych w spos6b oader pierwotny, niedbale utrzymanych, pelnych wyboi, btota i kurzu. Po takim gosdiicu
wloka, si~ leniwo w du~ych odst~pach skrzypi'\ce wozy z towarami, co par~ doi jedzie dZiwnych ksztah6w dyli'-ans
z podr6~nymi. par~ razy nn tydziefi POd<\'-3 bryczka pocztowa, wioza,ca listy i gazety Takie pot,\czenie ze swiatem
bylo oczywiscie nader wa,tte. Skutkiem tego mieszka~cy
owego miasta malo wiedzieli, co si~ dzieje poza obrt:bem
ich mur6w, i malo sie 0 to troszczyli. Zajmowaty icb gJ6wnie
sprawy lokaine, a poczucie It\cznosci z og61em narodu bylo
slabe. Istnia) wprawdzie patrjotyzm lokalny, nieraz nawet
bardzo gor<\cy. ale do poziomu patrjotyzrnu og61no·narodowego wzbijaiy si~ tylko nieliczne duchy.
Dzis z takiego miasta rozchodzi sit: we wszystkie strony
kilkanascie linij koJejowych, a pC' ka:idej co godzina lub
cz,=,sciej przebiega Z wielka. szybkosci<\ pocia.g, wioz<\cy
ogromne ilosci towar6w, setki podr6'-nych, stosy list6w i druk6w. Jednoczesnie g~sta siee drut6w telegraficznych i tele·
fonicznych przynosi co chwila najswiezsze wiesci ze wszystkich zakt\tk6w kraju. Oczywiscie dzis pola.czenie owego
minsta ze swiatem zewnf¥trznym jest bez por6wnania scisJejsze ni'- dawniej. Stanowi ono jakby kom6rkt: wielce
rozwini~tego organizmu. w kt6rym kat de podra'-nienie roz·
cbodzi si~ Z ogromna, 5zybkoscia., wywoluja,c natychmiastow<\
reakcj~ w calym ustroju. Nie dziw wobec tego, '-e horyzont umyslowy mieszkanc6w jest rozlegly, ze obejmuje on
caloksztalt spraw narodowych, i '-e patrjotyzm og61no - narodowy si~ga daleko gl~biej oiz dawlliej.
Rzecz jasna, '-e taka zmiana musiala wywnec doniosly
wplyw na oblicze polityczne swiata. Gdy dawniej gl6woemi
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spn:Zynami w grze politycznej byly interesy uynastyczne,
ambicje monarch6w, przeciwiel'istwa religijne, to dzis na
pierwszym pianie stoja, da,1enia narodowosciowe. Od cowili,
gdy zapadta zaslona po ostatnim akcie dramatu oapo\eOllskiego, at do wybucbu wojoy wszechswiatowej uplynt;lo
prawie sto lat. i najwaxniejszemi wydarzeniami politycznemi
tego stuiecia byly zjednoczenie WIech i zjednoczenie Niemiec. I jedno j drugie mot-on uwahc za bezposrednie oast.;pstwo zaciesnienia wif,;zi narodowosciowej, do kt6rego
zoowu g16wnie przyczynHo sit; udoskonalenie komunikacji,
przyczyoila si~ ta cieha dzialainosc pracownika technicznego,
kt6ra najczf,;sciej nie znajduje miejsca W og61nyro obrazie
dziej6 w .
I to jest naturalny bieg rzeczy. W warsztatach pracy
tecllDicznej rodzily si~ j rodz<l, najbardziej zasadnicze el ementy rozwojowe, jak r6wnie:t elementy pot~gi i dobrobytu. Te kraje sa. wolne i szczr:sHwe, gdzie kwitnie przemys}, gdzie technika jest pott;znie rozwinit;ta. Powinnismy
to dobrze uswiadomic sobie, stoj,,\c na progu niepodJegtego
bytu, powinnismy nie zapominac aoi na chwilt;, .ie rozJegte
uprzemyslowienie kraju jest jedoym z najistotniejszych warunk6w zachowania niepodJegloscl.
Opr6cz tych \Vzgl~d6w natury og6Jnej sa, jeszcze wzglr:'
dy inne bardziej bezposredoie, bardziej uchwytoe. Jest dzis
rzecza, dla kazdego oczywista" te musimy posiadac liczna,
1 dobrze zaopatrzona, armjr:. Moze kiedys za lat dwadziescia
tub trzydziesci stosunki ulegna, zmianom zasadniczYlllj mo;l;e
w6wczas dostatecznCl, gwarancj<\ wolnosci narodu bt;dzie majestat prawa, dzis powinnismy bye katdej chwili gotowi do
odparcia sila, zamachu wrog6w.
Jest r6wniet oczywistem, ze ta armja musi miec tr6dla
8wego zaopatrzenia tu nad Wis'l\, ze zwfaszcza z krajowych
warsztat6w musi czerpac bron i amunicjr:. Losy narodu nie
powinny przecie:i zale:tec od tego, czy kolejarze niemieccy
lub czescy zechc<\ przepuscic pocia,gi amuoicyjoe, a nawet
od tego, czy panstwa zaprzyjatnione oa czas pocia.gi te wysll\. Musimy stworzyc potr::tny przemysl wojenny, gdy:t jest
on niezb~dna. cz~scia. skladowa, obrony kraju przed najazdemo Lecz przemyst wojenoy nie moze istniec w odosoboieniu.
On utrzyma sil; i rozkwitnie tylko przy og61nem
uprzemyslowieniu .kraju, w zwia,zku z innemi dziatami zwlaszcza z przemyslem metalowym i chemicznym. Tylka wsr6d
bujnego ruchu tecbniczoego i przemyslowego przemysl wojenny mo:te stae oa wysokosci zadania i nie br:dzie dla
kraju ci~:tarem.
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jeteli zgodzimy si.;: na postulaty powytsze, to narzuca
pytanie, jakie dragi prowadz~ do wcielenia ich w tycie.
Zg6ry motna przewiclziec, jaka. odpowiedz dalby na to obec.ie glos ogOlu.
Cale zadanie, call:\ troskt; zwalonoby zlekklem sercem na wtadze par'istwowe. Powiedzianoby, ze rza.d
powinien opiekowac sit; przemysfem i technika" powinien je
popierac, troszczyc si~ 0 Die i t. d. Polska tak dlugo nalezala do trzech panstw, \V kt6rych kult panstwowosci rozr6sJ
sit; potworoie, w kt6rycb panstwo uchodzilo za istotl'; wszechmocna, i wszecbma,dra" kt6ra moze dziafat cuda, gdy tylko
zapcagnie. I my zarazilismy sit; temi wyobrazeoiami i Die
odrzucilismy ieh wraz z kajdanami niewoli.
OgM wkfada
na wladze panstwowe najrozmaitsze zadania i obowi4Zki.
kt6rych one spelnic oie s<\ w stan ie, a nast~pnie da,sa si~
i gniewa, gdy oczekiwania jego doznaja, zawodu.
Paiistwo jest to organizacja, maja,ca pewne specjalne zadania i cete, a gdy tylko wykroczy poza swa, naturalna. sfert: dZialalno§ci, to zawsze sam~ doznaje uszczerbku i wyrza,dza szkod~ krajowi. Tak np. panstwo oie powinno wtra.cae si~ do wierzefi religijnych swych obywateli, a i1e razy
pr6bowafo to czynie, to zawsze nastctpstwa byty opfakane.
Paiistwo oie maze stworzyc sztuki, bo sztuka to jest ro§1ina, kt6ra rosoie tylko oa swobodzie, na wolnem powietrzu,
a usycba w atmosferze przepis6w, regulamin6w, nakaz6w
i zakaz6w. To~ samo dotyczy nauki, techniki oraz innycb
przejaw6w my§1i ludzkiej, to~ sarno, jakkolwiek w moiejszym
moze stopniu. dotyczy przemyslu, rolnictwa i haodlu.
Z posr6d sposob6w bezposredoieh, kt6ryeh uzywa pafistwo do popierania przemyslu, najtepiej wypr6bowaoym i oajezctsciej stosowaoym jest protekeja eelna. czyli cla ocbronne.
Gdybysrny jednak blitej przyjrzeli si~ temu najlepszemu
§rodkowi, to latwo przyszliby§my do przekonania, ze warto§c jego jest co najmniej wa.tpliwa. Jut okolicznosc nast~
puja,ca musi wzbudzic podejrzenie: jest wiele kraj6w oa
swiecie, ciesza.cyeh si~ silna. protekcja. eelna.. a w kt6ryeh
przemyst zaledwo wegetllje albo, i weale nie wegetuje;
z drugiej strony jest palistwo, mianowieie Ang\ja, kt6ra nie
rna eel protekeyjnych, a kroezy na ezele post~pu przemysfowego swiata. Z tego jut wynika nieodbicie, te cla proteokeyjne oie sa. ani wystarezaja.eym ani kooieeznyrn warunkiem rozwoju przemyslll.
W l\tpliwosci te wzrostyby jeszcze, gdybysmy poszli po
rad~ do nauki ekonomicznej. Okaza'oby si~ w6wezas, ~e
mozna przy ponloey eet odpowiedoio unormowanych poprzet': pewne poszezeg61ne rodzaje przemyslu kosztem innyeh ..
si~
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ale popierac za pornoca, protekcji celnej wszystkie gal~zie
wytw6rczo§;ci krajowej jest r6wnie trudno, jak zbudoW3C
perpetuum mobile.
Z uwag powyiszych nie wynika jednak \Veale, aby
panstwo nie moglo wywierac dodatniego wpfywu na technik~
i przemyst Odwrotnie, wplyw ten moie bye doniosly, ale
tylko poSredni. Przedewszystkiem panstwo stwarza warunki,
niezb~dne do ~ycia kulturalnego wog61e, a wi~c i do rowoju
przemyslu. Ono utrzymuje bezpieczefistwo, porza,dek prawny. lad spoleczny. To jedno jut stanowi ogromnie doniGgle zadanie, wymagaja,ce cd wladz pafistwowych wielkich
wysilk6w i umiej~tnosci. Powt6re w Polsce panslwo pod j~lo sif; r6tnych innych zadati , kt6re IllllSZa, by{: naleiycie
spelnione, aby przemyst m6g1 rozwijac sif; i istniec.
Wsr6d tyeh zadal'i nu pierwszem miejseu postawilbym
zadanie o~wiatowe. i oikt ehyba oie w<\tpi, 1:e wysoki po·
ziom oswjaty jest jedynym z zasadniczyeh warunk6w uprzernystowieoia. Obowi<\zki rza.du sa" tll tem wi~ksze i trudniejsze, ~e pod wzgl~dem oswiaty kraj nasz jest wielce
zacofany, i trzeba dopiero doganiac kraje zachodnie. Ale
z drugiej strony jest cos, co rza"dowi ogromnie ulatwi owo
zadanie. Mam na mysli to tywiolowe da.~enie do oswiaty,
kt6re ogarnt::1o wszystkie warstwy naszego narodu. Da,1::enie
to nalety do najpomyslniejszych objaw6w naszych c1.as6w,
stanowi 000 sarno przez sit:: oiezawodoa" gwaraoejt: jasoej
przyszlosci. Potrzeba tylko je skierowac oa wlasciwe tory,
aby wysitki [Jaradu oie szly oa marne, leez przyniosly buj oe
plony. J est to sprawa ogromnie wazoa, bo latwo zbla.dzic
nu maoowce.
Spoleczenstwo oasze pozostaje pod duzym wplywem
sa"siad6w, a zwlaszeza Nieme6w, a jeszeze bardziej Austrji,
kt6ra nawet po zgooie narzuca Dam swe idee i urza"dzenia,
utrzymuje nas weia,~ \V ideowyeh wit;zach. Naturalnie. buduja,c nasze szkolnictwo. musimy korzystac z do~wiadczen
innych narodow, ale nale1::y strzec sit; slepego na~ladowoictwa.
Wyobra7.my sobie, ~e xbudowano oow", fabrykt:. Budowa dostala sit; w rt;ee dzielnego fachowca. i fabrl'ka xaraz
po wykonczeniu stanowila ostatoi wyraz techoiki. Ale uplyot;lo kilka lat. W cia,gu tego czasu zmienily sit; Da swieeie
pod pewnemi wzglt;dami metody praey, udoskonalono w pewnych szczeg6lach maszynl' i urza,dzenia. Ju~ tera..: Die
mO~na powiedzie:c. t.e fabryka jest ostatnim wyr3zem techniki.
Zostala ju~ ona nieco w lyle xa postE:pem i Inusi sit; x tern
godzi{;, bo nie spos6b przecie~ wyrzuca{; maszyn, kt6re s<\
jeszcze \V zupelnie dobrym stanie. ale gdyby ten sam czl,,-

wiek budowal teraz podohnll {abryk~, to ju~ zbudowalby
ja. inaczej. Za 1at kilkanascie fahryka b~dzie ju~ zupelnie
przestarzala, i za rza,d stanie przed pytaniem, ezy nie byloby
korzystnem pr.lebudowac ja, z gruDtu, i tak te:2: 5i,!: nieraz
oa swiecie dZieje.
Instytucje polityczne i spoleczne starzeja. si~ tak samo,
jak fabryki. W ka1.dym kraju najbardziej nawet post~po
wym, zoaczoa CZ~S{: urza.dzen patistwowych jest przestarzala;
przynajmnieJ pod niekt6remi wzgl~dami Die odpowiadaja.
ju:2; one zmienionym potrzebom spolecznym oraz wsp6tcze ·
snemu poziomowi wiedzy. Z tym stan em neezy kraj godzi
sit; z koniecznosci, be zbyt cz~ste zmiaoy przynioslyby
wif;cej szkody ni~ po2ytku. Zreszta. oa przeszkodzie do
reformy stoja. zazwyczaj na wykoienia ludzkie, przywia.zane
do dawoych form i zwyezaj6w. lenistwo umyslowe, jednem
slowem to, co nazywamy konserwatyzmem.
Dotyczy to wszelkieh urza.dzefi ludzkich, ale w najwi~kszej mierze dotyczy szko!y, bo szkola jest najkonserwa·
tywoiejsza. instytucja. na Swiecie. Trzyma si~ ona z ogromoym uporem utartego trybu nawet w6wczas, gdy zmieoily
si~ juz calkiem warunki, i gdy dawne programy i metody
$tracily wszelkl\ racjt; bytu.
Dlatego te?: w chwili obecnej, gdy szkoloictwo polskie
sit; przebudowuje, musimy baczyc bardzo pilnie, aby nie zapotyczyc od sa,siad6w takich rzeczy. kt6re juz sit; przezyly.
Dotyczy to zwlaszcza szkoln ictwa Sredoiego, kt6re oddawna
nie odpowiada potrzebom nowozytnego spoleczer'islwa, kt6re
stracilo z oczu cele praktyczoe i bla.dzi w pr61:oi, nie moga,c dotrzec do twardego gruotu.
GdybySmy op. zapytali do jakich rodzaj6w praey przysposabia swych uczni6w og61 szk61, czyli tak zwane szkoly
og61no-ksztafca,ce, toby nam odpowiedziano, 1:e szkoly te
przygotowuja, do wszystkicb zawod6w. Odpowiedi taka nie
zadowoli zadnego czlowieka, kt6ry poza wyrazami dopatruje
SIt; rzeczy realnych. Szkola, przygotowuja,ca dobrze do wszelkich zawod6w. byb.by czems cudownem, czemS, czego nie
bylo i nie b~dzie na Swiecie. Bli1:sza, prawdy bylaby odpowiedZ, ze 5zkola og61no-ksztalca,ea nie przygotowuje do ;):adnego rodz<l/·u pracy, do hdnego zawodu z wyja.tkiem m01:e
praey kanee aryjnej, czyli zawodu biuraJisty. Kierunek taki
odpowiadat zapewne nienajgorzej potrzebop1 spolecznym sto
lat temu. ale czasy si~ zmienHy, i dzis jest on ra1:a.cym anachronizmem. DziS w warstwie wyksztaJco nej ogrom na. przewagt; maja. praeownicy produkcyjni, rolniey, technicy, przemyslowcy, kupcyj od nic~ przedewszystkiem zaleta. losy
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kraju. jego dobrobyt i pot~ga. Z tym prostym faktem powinna Iiczyc sif; szkola. jej cclem gl6wnym musi sta(: si~
ksztalcenie tyeh wlasciwosci ludzkich, kt6re sa. potrzebne
w zawodach produkcyjnych, jak r6wnie2 rozwijanie zamifowania do tyeh rodza.j6w pracy.
Niema wa,tpliwQsci, 1:e szkolnictwo nasze wkroczy 05tatecznie na t~ drog~. Do tego popychaja. nas nowe idee, ply·
na,ce z zachodu, do tego zmusza sarno 1:ycic. \Vywrze to
doniosly wptyw na wszelkie rodzaje wytw6rClosci, a zwlaszcza oa przemysJ, bo zawody przemyslowo-techniczne wymagaja. dzis szczeg61nie dutej sumy wiedzy i dohrego przygotowania.
W r~kach panstwa znalazly si~ u nas jeszcze rMoe
funkcje czysto gospodarcze, funkcje tak wUne, ze cd nich
zale~y samo istnienie przemysJu, ale jest jU1. dzis oezywiste,
~e par'istwo, podejmuja,c si~ tych funkeji. wyszlo daleko poza
swa, naturalna, sfer~ dzialania. Ujemne nastt;;pstwa tego faktu
coraz bardziej rzucaja, si~ w oczy, i prawdopodobnie wkrotce
nasta,pi w tym wzgl~dzie radykalna zrniana; rola gospodarcza
patistwa zostanie znacznie zredukowana.
Je~eli panstwo trzyma si~ wla~ciwych granic, to dziafalno~c jego tworzy tylko ramy, w kt6rych rna powstawac
?ycie przemyslowe. Sila, poruszaja,ca, jest -c o innego Przemysl stwarzaja, ludzie niezale~ni, icll przedsi~biorczo~{:, inteIigencja, pracowito~{:, i tych wla§ciwMci nie zasta.pia, ~adne
prawa, hdne urz~dy ani instytucje par'istwowe, nie zast<\pia,
icll r6wnie~ bogactwa naturalne ani pomy~lne konjuktury .
Jest to prawda oczywista, mo~na powiedzie{: banalna. a jedoak ludzie bardzo cz~sto si~ z nia, nie licza,. Dzielni pracowniey nawet w niezbyt pomy~lnych warunkach stworza.
przemyst, dobrobyt i pot~g~, niedol~gom Die pomo~e ~adna
opieka i popareie.
Powinni~my 0 tern pami~ta(: zawsze, a zwlaszcza dobrze
jest u~wiadomj{: sobie t~ prawd~ dzi~ na progu nowego roku
akademickiego, bo w muracb naszych ksztalc<\ sit: umysly
i charaktery ludzkie. ksztalea, si~ przyszli pracownicy oa
polu techniki i przemyslu, tworzy si~ gf6wna sila poruszaja,ca ~ycia przemyslowego. Dzieje si~ tu coS bardzo wa2nego, moina powjedziec bez przesady. ~e w pewnym stopniu
wykuwa si~ tu przyszlo§(: Darodu.
Niestety praea nasza rwie sit: wcia,i i psuje. Raz po raz
nadlatuje nawalnica i zamienia w ruin~ budowanie naS1.e.
PiI;(: lat temll, w chwili powstania ?oliteehniki poiskiej, sze§ciuset pi~{:dziesif;ciu sluchacz6w utworzylo pierwszy zast~p
naszej drutyny akademickiej. W§r6d nieh by to oiemaJo ta-
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kich, kt6rzy mieli ju'- poza sob~ cale lata studj6w wy:tszych.
Dotychczas mile wspominamy. z jakim zapalem ta mlodziet.
wzi~ta si~ do pracy. Zapal ten rokowal jaknajlepsze nadzieje,
okupowal on z nawia,zka, r6tne braki, kt6re miee musiala
on pr~dce zaimprowizowana szkola, i m~tnie przezwyci~:tal
cj~tkie warunki, w kt6rych wypadto pracowat.
I co! sil; stalo z t3, mlodzie?a,? Niekt6rzy polegli
w boju, oddaja,c mlode tycie za niepodleglo~(: ojczyzny, inni
zni ec h~cili si~ i odeszli, wielu ci,=ikie warunki tyciowe zmusHy do cofni,=cia si~ Z obranej drogi . Zostala garstka; plyna,
ani odwat.nie naprz6d, leez fala wydarzefi dziejowych weia."
ich odrzuca ad niedalekiego brzegu.
Zaprawd~, cic;tkie sa, losy wasze, panowie, ale swoja,
drog<\, gdy wspomnf;; moja. mlodos~, to mam ch~~ warn zaz·
droscil:. Pewien poeta modtn siIY, aby B6g dal mu dobra.
dollY, a jeieli nie da dobrej, to aby mu dal przynajmniej zl<\,
bo najgorsza jest ta szarzyzna iycia, w kt6rej niema ani
wielkich radosci ani wielkich smutk6w. Ot6i w takiej sza·
rzytnie iyly pokolenia dawniejsze . Wif;;dly one w mroku
niewoli, kt6rej nie rOlswieeai Dawet promyk nadziei. Warn
nieraz wieber dmie w QCzy, ale potem przychodza. jasne
chwile wesela, i :l::ycie wasze upl}' wal: bIYdzie wsr6d slonecznej pogody wolnosei.
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