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Z Powodu 25 ·letniego Kapłaństwa Ks. Władysława Ostrowskiego 
-" 

Proboszcza Paraf ji Harbińskiej. 
Ks. Władysław Ostrowski urodził 

się w Mohylowie nad Dnfoprem d. 
~6 czerwca starego stylu lf.274. roku 
W skutek przedwczesnej śmierci Ojca, 
wychowywał się w w.ielkiem ubóstwie 
i jui od klasy 3-ej począwszy musiał 
zarabiać lekcjami na swe utrzyma 
nie. Od najwcześnieji::;zych lat poczu
wał powołanie do stanu kapłańskiego 
i najmilszemi dlnń chwilami był czas 
spędzony w kościele, Po ukończeniu 
Gimnazjum w .Mohylowie wst~pił do 
Seminarjum Duchownego w Petersbur
gu i d. 4. marca 1900 roku został 
wyświęcony na kapłana. D. 19 marca 
tegoż roku odprawiał prymicje w koś
ciele przytułku kJ. Małeckiego na 
Piaskach. Obecna na tych prymicjach 
Matka przyjęła z rąk Jego błogosła
:wieństwo. 

Początkowo pracował jako kapłan w 
Mohylowie i w Smoleńsku. Następnie 
naznaczony do Mozyrza (w gub. Miń
skiej) nie zgodził się na objęcie tej 
posady, wskutek warunków stawia
nych przez Rząd Rosyjski. Pracuje 
pewien czas na Białej Rusi~ a naresz
cie na rozkaz władz duchownych wy
jechał w 1901. do Kazania, do pomo
cy tamtejszemu proboszczowi Księdzu 
Sliwowskiemu, Posadę tę zajmował 
półtora roku, poczem za staraniem 
Ks. Sliwowskiego. został mianowany 
proboszczem we Wiatce, W mieście 
tem zastał tylko mury świąt1ni, mu
siał więc ją sam wykończyć poczy
nając od posadzki. Następie założył 
tam szkołę im. Sw. Winceutegśa' Pau
lo. 

We Wiatce przybywał Ks. Ostrow
ski 7 i pół roku. Ks. Biskup Ci plak 
podczas objazdu swej diecezji kouse
krował nowo wybudowaną świątynię 
i wkrótce potem przenosi Ks. 03tro
wskiego na stanowisko proboszcza 
do Harbina, w celu ukończenia koś
cioła i uporządkowania tamtejszych 
spraw parafjalnych. J eg0 dziełem w 
Harbinie jest całe wewnętrzne urzą
dzenie kościoła i otoczenie parl<anem 

• 

placu kościelnP.go. Następnie zakłada 
Towarzystwo Dobroczynności im. Sw. 
Wincentego a Paulo i dwie szkoły 
pod wezwaniem tego patrona, jedną 
przy kościele, a drugą szkołę dla 
dzieci pracowników kolejowych na 
Przystani. Po tem wszystkieru wybu
dował wielki gmach pi~}trowy muro
wany i w nim zakłada Gimnazjum 
Humanistyczne im. Henryka Sienkie
wieza 01 az pomieszcza przed kilku 
jeszcze laty założoną, ochronę dla. 
dzieci. Dzięki jego zabiegom istnieje 
obecnie w Harbinie 8 klasowe Gim· 
naz. H. Sienkiewicza i Szkoła Poczat
kowa im. Sw. Wincentego a' P~u
lo. 

W r. 1921 założył Ks. Ostrowski 
Związek Chrześcijańsko Demokraty 
czny w Harbinie. 
Obserwując, czem byli dla Kościoła 

i dla swej ojczyzny misjonarze fran
cuHcy na Dalekim W schodzie Azj:i, 
przyszedł Ks. Ostrowski do przeko
nania, że tyleż, a może nawer daleko 
więcej przyniosły by korzyści moralnej 
i wpływu Kościołowi i narodowi na
szemu polskie organizacje misyjne, 
których terenem dz.iałalności byłby 
Daleki Wschód i Syberja. Myślami te 

mi dzielił się Ks. Ostrowski z Dele
g::1.tem Apostolskim Biskupem De 
Guebrfont, a także z Delegatem Rze
czypospolitej Po~skiej p. Józefem Tar
gow::;kim . .Zaehęcony przez nich poje
<'hał w r. 1920 w tej intencji do Pol
ski, a w lutym 1921. roku z ramienia 
Ks. Arcybiskupa Roppa z Polski do 
Rzymu, jako jego przedstawiciel i 
promotor tej sprawy, w celu przed
stawienia Papieżowi Benedyktowi 
XV planu przyszłej pracy mii;yjnej 
polskiej na ziemiach Dalekiego Wscho
du. 

Stolica Apostolska odniosła się do 
tego projektu bardzo życzliwie i plan 
ten został 11rz0czywistniony podczas 
wizytacjj Delegata Apostolskiego, 
który obrał Władywost<•k na stolicę 
pierwszegl! polskiego biskupstwa na 
Dalekim Wschodzie. Niedługo potem 
zostaje mianowany pierwszym Bisku
pem polskim Ks. Sliwowski a pas 
wywłaszczeniowy koleji Chińsko 
Wschodniej zostaje przyłączony do 
Diecezji Władywostockiej Również we 
Władywostoku zostaje założone Semi
narjum Ouchowne dla przyszłych pol
skich kapłanów. Praca duchowIJa Ks. 
Ostrowskiego wśrócl Rosjan inalazła 
swój wyraz w połączeniu się z koś
cioł, \m katolickim duchownego prawo
sławnego Oj<!a Koronina, a po Jego 
śmierci w utworzeniu się w Harbinie 
ośrodka ludzi przejętych ideą jedno
ści koścfołó w rzym~k~ego i wschod
niego, których liczba stopniowo się 
powi9ksza i rokuje nadzieje na przy. 
szłość. 

Brak pisma polskiego na Dalekim 
Wschodzie był wielk<} przeszkodą dla 
oznajomieuia naszej kolonji w Chi
nach ze sprawami polskiemi i naod· 
wrót dla oznajomienia Rodaków w 
Polsce z kwestJami wschodniemi. 
Ażeby temu zaradzić, założył Ks. Os
tro,vski czasopismo pod tytułem „Ty
godujk Polski". Pierwszy numer uka
zał f;ię z druku d. 16 kwietnia 1922 
roku. Jest to jedyne czasopismo pol-
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skie w Azji- Pomimo stałego deficytu nice, oraz oddział skautów szkolnych 
które wydawnictwo przynosi i który ze sztandarem. Jako gość honorowy 
pokrywa Ks. Ostrowski z własnych był obecnym Administrator Apostols
funduszów, pismo wychodzi regularnie, ki na Syberję Ks. G. Piotrow::;ki. Ju
tak że dnfa 15-go marca 1925-go ro- hilata powitał Dyrekto1 Gimnazjum 
ku ukazał się Nr. 154. Setki listów z p. Stanisław Janiszewski i złożył Mu 
pochwałami i słowami uznania, które życzenia w imieniu ciała pedagogicz
wydawnictwo otrzymuje us1 awicznie n-;go . .!\astępnie uczeń klasy VIII J. 
ze wszystkich zakątków Dalekiego Walisiewicz odczytał adres od imie
W schodu, Polski i innych krajów, !:lą nia młodzieży Sl'ikolnej, w którym wy
je dyną satysfakcją za ten wfolki pod raził słowa uznania i wdzięczności za 
względem materjalnym i inielekcual- pracę okol') wychowania młodego po
nym wysiłek. kolenia i za serdeczność, z którą się 

Tak się przedstawia w krótkości zawsze Jubilat do wychowańców od
biografia kapłana, który ćwierć wieku i·osH. Okrzykom „Niech Źyje" nieby
swego życia poświęcił służbie Kościo- ło końca. Podniosłe tony pieśni „Bo
łowi, Ojczyźnie i społczeń~twu. Te że coś Polskę", zakończyły tę poważ
krótkfo tutaj wyliczone fakty, nie ną, i równoeześnie nadzwyczaj serdecz
mogą dać czytelnikom pojęcia o tym ną uroczystość. 
ogromnym zasobie pracy i energji, Wieczorem odbyła się uroczystość 
którą stworzenie tt:!go wszystkiego Jubileuszowa w sali stow. Gospoda 
kosztowało. Polska. Szereg prziemówień od imie 

Społeczeństwo harbiJ.1skie dało wy- n'a wszystkich stowarzyszeń polskich 
raz swojej ocznie pracy Jubilata w. d. w Harbinie, organizacyj i osób pry-

. 4. marca b. r. LJ powodu 25 letniej watnych, zdawał się nie mieć końca. 
l'Oczmcy wyświęcenia na kapłana, od- Po oficajah1ej części wieczoru, zasied
był się w Harbinie cały szereg uro- li zebrani do stołów. Toasty na cześć 
czystości, które stały się chociaż dro- Jubilata i fonych obecnych i nieobec
bną cząstką nagrody za poniesione nych, powta1·zały się wielokrotnie, a 
trudy i starania. Dzień Jubileszu roz. zebrani, któryC'h liczba doehodz1ła do 
począł się m'oczyi;tem Nabożeństwem stu kilkudzie.:;i~ciu osób przepędzili 
w kościele parafjalnym, na którym czas do późna w nocy Ila miłej i ser
oprócz całego miejscowego Di1chowień- decznej pogawędce. Całe zebranie no
stwa i młodzierzy szkolnej, było obec- siło charakter nadzwyczaj sympatycz
nymi-pomimo dnia zajęć biurowych i i nieprzymuszony. l\alcży przy tem 

1 n. marzec 1925 r. 

czymi wyraziła nadzieję, że wśród 
zebranych znajdą się jedli.ostki: któ
re poprą. czynnie i materjalnie Jej 
obywatelską ideę. 
Gdybyśmy chcieli wydrukować w 

naszem piśmie wszystkie adreRy, któ
re otrzymał Szanowany Jubilat odnaj
rozmaitszycl1 kół naszego społeczeńst
wa, oraz chcieli przytoczyć wypowie
dziane mowy i tonsty, to musielibyś
my wydać potrójny albo nawet po· 
czwórny numer „Tygodnika": Oczywiś 
cie że to jest niemożebnem. Dlatego 
też z prawdziwem uznaniem witamy 
krok „Polskiego Towarzystwa U cho· 
dźców", które pontanowiło wydać 
osobną ,,Jednodniówkę" i poświęcić 
ją wyłącznie uczczeniu zasług Jubila
ta. · 

--@--

Dowództwo Flotyli 
Pińskiej. 

Pińsk dnia 10-go lutego 1925 r. 
Do Hedakcji „Tygodnik Polski'' 

w Harbinie. 

Oficerowie i załoga Floty li PolskieJ 
wyrażają Panom bardzo serdeczne po
dziękowanie za nadsyłanie Ich t.ygo.d
nika 

roboczych-mnóstwo publiczności. Po w~pomnieć że jedna z parafjanek p. Wysoce wartościowa i pt'zesiąknię
Nabożeńtswie składali życzenia Dostoj- Pietrowa (Polka) oznajmiła na tym wie- ta duchem ideowym działalność Panów 
nemu Jubilatowi znajomi i przyjaciele czorze zebranym, i± ofiarowuje należą- niezatartym echem odbija się w całej 
w mieszkaniu, a o godzinie 12-ej w cą Jej parcelę ziemi na stacji Imianpo Polsce-w szczególności zaś zaintereso
połu<lnie odbyła się uroczystość jubi- (15:ł wiorst na wschód Harbina) Dos- wanie szerzone w spolczeństwie przez 
leuszowa w auli Gma~hu Gimnazjum tojnemu Jubilatowi dla urządzen1a Szanowną Redakcję dla ideimorza pol
im. H. Sienkiewicza. W pięknie u<le- tamże letniego mieszkania, gdzie J ubi- skiego i naszej młodej Marynarki--zobo
korowanej .zielenią i chorągiewkami lat mógłby odpoczywać po całorocz- wią7-uje nas wszystkich do serdccz-
s_a_l_i_z .... g_r_o_m_a_d_z_il_i_s_i .... i;_u_c_z_n_i_ow_ie_, _i _u_c_z_e_n_-_n .... y_c_h_tr_u_d_a_c_h_._c_~_zc_z_ig_o_d_n_a __ O_f_ia_r_o_d_a_w_-_ nej j gorącej w~zięcznośći_. ___ _ 

Z MARJOLOGJI POLSKI 
Kilka my §li przez M. Spiewaka. 

(Ciąg dalszy) 

Tą krynicą naszego życia, natch
men i czynów jest miłość Najswięt
szej :Maryji Panny . .Naszem przezna
czeniem jest kochać i służyć Maryji; 
przypadło nam w udziale otoczyć jej 
imię blaskiem chwały, czci najwięk
szej, na,jgorętszej; mamy ukochać Bło
gosławioną taką miłością wielką, o ja
kiej jeszcze żaden z narodów nie myś
lał. Musimy wsród ludzkości w pierw
szym rzędzie nieść błękitny sztalldar 
Niepokolanej i wsró<l haseł narodów 
wypisać i:;woje, własne polskie hasło: 

MaryJ"al" „ . 
Pełni~ swego .szczęścia, potęgi osi~~

gniemy tylko wtenczas, jeżeli <'aiko
wicie i bez zastrzeżeń oddam:: się służ
bie Swojej Królowej. Ona tego chce; 
Ona tego żąda; Ona nato cztka, nie 
możemy J eJ się sprzeniewierzyć I 

Matka--Dziewica bytu, jest i będz.ie 
Panią i władczynią Polski. Z pomroku 
dzieJÓW woła na nas przeszłość gło
sem wielkim hymnu Boga-Rodzicy, te
raźniejszość odnawia dla Niej slub 
wiernopoddańczej miłości, a przyszłe 
szczęście narodu przybiera błogo~ła-

wioną pustać l\Iaryi. Kościół Swięty i na łanach Wielkopolski, i nad pia
Katolicki przez Namiestnika Obrys- chami "Mazowsza. Marja dawno zamie
tusowego uznał i uczcił Polskę, jako szkała w każdej piersi polskiej bez 
dziedzictwo l\laryi, jako najukochańszą względu na to, czy przykrywała mu 
córkę i służkę Najswiętszej Królowej. piersi sukmana, czykontusz, czy hły:::z. 
Maryja nas ukochała bardzo, w cięż- czał złocisty ryngraf z Jej wizerun
kich chwilach niewoli przyświeciała kiem. Ona dawno mieszkała już w 
nam, jako jutrzenka zbawienia, jako naszych chatach, mieszkała wśród 
słońce swobody, przez wieki swieci ulubionego, obranego na dziedzictwo, 
11am, jako alfa i omega wszystkich narodu, założywszy stolicę na Jasnej 
dążeń i uczuć narodu. Polska-to Górze. Jasna Góral Z, niej to jedynie 
państwo, królestwo Maryi. LUsimy oczekiwać swego słońca, ją 

Dosyć jest bJąkaniĄ się po manow- musimy ukocha~ i jej służyć, bo po za 
cac::i. Ti ze ba się zdecydować raz i Mary ją nic niema dla Polaka, jeno 
porzucić wszystko, co nie jest zgodne pustka, ciemność, ułuda i śmierć. Ma
z miłością i czcii~ dla Monarchini, bo ryja nas umiłowała oddawna; brako
naszą prawdą jest Ona, jest, była 1 kowało tylko pełni nieogrnniczonej, 
bE;dziel miłości ze strony naszej Ojczyzny. 

Była!..„„„Rzućmy tylko okiem na toteż nie można dę łudzić na progu 
nasze dzieje, wczujmy flię tylko w du- nowej epoki, nowego życia, że poza 
cha literatury. Dawno, już od wieków Maryją może być jakiś ideał dla Pol
wśród naszych serc błądziła Ona, na- ski, posiadający prawdziwą, niesmier
sze piękno, prawda, wiosna-młodość! telną wartość w Boga i w oczach ludz
I pieśń natchniona ulatywała ku Niej kości. Narody powinne widzieć Pola
i stara klechda opowiadała o Niej, ków tylko pod błękitnym sztandarem 
i takim głosem wymownym, może naj- swej Niepokolanej Najswiętszej, Naj· 
wymowniejszym wołały o Niej i świa- ukocLańszej Władczyni! 
dczyły o Jej chwali~ pola walk, i1a któ-
rych obficie płynęła krew polska :M:a- (Dokończenie nastę.pi) 
ryja odwieczna tęsknota nasza, od wie
ków błądziła i wśród puszcz małopo· 
lskich ruskich i ua stepach Ukrainy, 

T 
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JEDNODNIÓWKA JUBILEUSZOWA 
wydana z powodu 25-cio lecia pracy kapłańskiej i społecznej, Proboszcza Pa
raf ji Charbińskiej, Ks. Władysława Ostrowskiego, przez „Polskie Stowarzysze

nie Uchodzców" w Charbinie. 
@@@@@@@®@@@@®®®@@®®®@®@®@® @@@®@@@@@@@@@@~®@®®@@@@@®® 

CHARBIN, DNIA 15-go MARCA 192n R. 

Z uczuciem niekłamanej sympatji i cbęc1ą speł
nienia moralnego obowiązku, przystępujemy do wy
dania niniejszego numeru jubileuszowego: celem upa
miętnienja 25-cio lecia kapła11stwa i pracy społecznej 
Ks: Proboszcza Władyi;;ława Ostrowskiego, który pier 

rodniejszy<'h spraw, połączonych z zarządem parafji 
tutejszej, 0bcjmującej przestrzeń od Pograniczuej do 
Mand~urji, stale udzielał i-;prawom społecznym i oś

'"iatowym, dbając o kn1tun,! j9zyka polskiego i wie
dzy polskiej, krzewi<)c, prócz zaf:ad wfary katolickiej, 
gł9bokie poczucie patrjotyzmu wśród młodzieży, skła 

damy Mu gorący hokl i żyrzymy. aby długie lata je 
szcze pracował z dotychczaso'") m zapałem dJa dobra 
społecznego, mezra7.ająć si<; cierniami: które praca 
ta Mu przynosi. 

wszy otworzył goscmne progi, w sali gimnazjum I) 
im. Henryka Sienkiewicza, dla Polskiego Stowarzy
szenia Uchodźców i stale okazywał mu swe gorą.ce 

pl zywiązanie. 

Podziwiając, zaiste, tę nieetrudzoną pracę i ener
gję, z jaką czcigodny kapłan ten, pomimo najróżuo- Zarząd Polskiego Stowarzyszenfa Ucl:odźców. 

Niektóre z nadesłanych Jubilatowi powinszowań i złożonych adresow. 
Delegacja Apoxtolska vv Chinach 

3 Ting-fu-ta-rhie, Pekin 

M. 161-25. 

Pekin 4 marca 1925. 

Do Wielebnego Księdza. 

Gdym otrzymał wiadomość o Two

im J ub ile uszu, zaniosłem Bogu modły 

słowy Pisma św. 

„Niech się odnowi jako orły mło

dość twoja'\ Przyjm dziękczynienia 

za spęd'Zone życie i uczynki w wie

rae dokonane, jak również życzenja 

dla przy52łej działalności. 

Niech Ci Pan da długi wiek, obfity 

w ~asługi i prace, oraz uwieńczony 

pociechami duclNwnemi, abyś owce 

Swe najsz~zęśliwiej prowadził i wi

d'Ziałbyś innych do jedności wiary 

biegnącyeh, aby, gdy czasy dojrieją, 

w których rozszerzy Się miło3ć, stała 

się .JedDa owezarnia i jooen Pasterz". 

Delegat Apostolski 

Arcybiskup Costantin1, 

Wielebnemu Proboszczowi w mieście 

Harbinie 

Ks. Władysławowi Ostrowskiemu 

"' * * 

Ks. W. Ostrowski · 

Devesza z Władywostoku ~~206 

Harbin Bolszoj prospekt Ostrowski. 

Przewielebnemu jubilatowi błogo
sławieństwo pasterskie na drugie 
ćwierć wieku owocnej pracy dla do
bra Kościoła i ludności. PJur1mos an
nos! 

Biskup Sliwowski. 

* * * 
LUBLIN U~IWERSYTET 9. II 925. 

Szanowny księże Proboszczu. 

Wobec zbliżającej się uroczystoifoi 
Jego srebrnych godów kapłańskich 
pośpieszam przesłać Mu moje najser
deczniejsze życzenia wszelkich łask 
naważne.i placówce, na której Bog go 
postawił dla dobra tylu dusz. 

Serdecznie dziękuję za przysyłanie 
mi Tygodni ku. Czytam go sumiennie 
acz nie bez wyrzutów mmienia: za 
każdym razem co mi go poczta wrę
czy, J·oui<;> wymówki, że my tu w Po1-
sce tak mało :->iQ '\Varni interesujemy, 
Prosz9 rni napisa6, coby można. 
bylo dla ,,~as w Kraju zrob~ć. 

Pozdrnwiam w Bogu wszystkich l'O· 

d,,k1)w w Obiuach; drogiemu wś 
Księd:;m Pl'ohoszczowi zasyłam brat-
ni u.S.t·isk kapła11ski-...................... „ ... . 

Oddany w Chrystusie Panu. 
O. Jacek Woronjecki 

O. P. 
Profesor U niwen;ytetu Lubelskie

go. 

* * * * * * 
Wielebnemu Księdzu Proboszczowi 

WŁADYSfJAWOWI 
CSTROWSKEIMU 

w 25-cio letnią rocznicę służby Kap
łańskiej od Organizacyj i obywateli 
polskich w Charbinie 

Kolonja Polska w Charbinie, liczni 
przedstwiciele której zebrali się w 
dzisiejs~ym dniu uroczystym, uważa. 
r.u swój miły obowiązek wyrazić hołd 
podziwu i uznania dla tej niezmordo· 
wanej pracy, jaką Ty cz<'igodny ka
pła11i(l i Obywatelu, ceiem ugrunto
wanie po1skoścj na Dalekim Wscho
dzie położyłeś. 

Z przyjemnością i clilubą stwierdza
my, że dzięki Twym trudom, zabie
gom i staraniom powstało jedyne na 
Dalekim \V schodzie 8·mio klasowe 
gimnazjum polskie, m~:jące już prawa 
państwowe, któxe przygotowuje dla 
dalszego kształcenia w Polsce kadry 
młodzieży, przyszłych Obywateli Oj
czyzny, którzy kiedyś z wdzięcznością. 
wspominać CiQ będą, czdgodny z-afo. 



życielu tej uczelni, za szczepienie w 
nich ducha patrjotyzmu i moralno
ści. 

Dzięki Tobie, powi::.tało również je 
dyne w Azjj czasopismo pod tytułem 
,,Tygodnik Polski'', które rozchodzi 
~ię po wszystkich zakątkach Dalekie
go Wschodu, Polski i innych krajach. 

Wiele trudów i pracy włożyłeś w 
to wydawnictwo, nie bacząc na stały 
deficyt materjalny, jakie Ci ono przy 
nosi, kontentując się tylko wyrazami 
pochwał i uznania, które zewsr.ącl o
trzymujesz i które stanowią jedyną. 
Twą satysfakcję, za ten Twój wielki 
materjalny i intelektualny wysiłek. 

Podkreslając ogólne, wielkie zasłu
gi Twe położone na niwie społecznej, 
życzymy Ci drogi i czcigodny Kapła
nie i Obywatelu jaknajd~uższego ży
cia i powodzenia w pracy, podjętej 
we wszystkich sprawach mających na 
celu dobro Kościoła i mtszej ukocha
nej Ojczyzny!-

* * * 

(Podpisy) 

* * * 
Przyjacielowi i Wodzowi 

Młodzież. 

Czcigod11y księże Wladysławie. 
Dwadzieście pięć lat Twej kapłańskiej 
i obywatelskiej pracy minęło. Nam 
z kilku pokoleń, wychowanych przez 
Ciebie, przypadło to wielkie szczęście 
święcić Twój jubileusz i złożyć Ci 
hołd u1nania i miłości. 

Wiemy ileś pracy dla nas położył I 
Wiemy, ile Ciebie kosztowało założe
nie, budowa i rozwój nai1zej ukocha
nej uczelni. Dzieję te Htanowią pię
kną epopeję; dzczęśliwy b~·dzie ten komu 
w udzialewypadnie skreślić historję na
szej uczelni i wieńcem nieśmiertelnej za
sługi wobec naszego narodu ozdobić 
TwP. skronie. 

Dzisiaj oto ukochana przez Ciebie 
młodzież, w której chciałeś widzieć 
orll,l gromadę. staje, aby uczcić Cie· 
bie, Nasz Wodzu i Przyjacielu. 
Hasła które rzucHeś jak Boskie 

ziarno w naszą duszę, wierzaj, że 
plon wydadzą obfity, i że kochane 
orl~tą pragną tego zawrotnego, nie
doścignfonego lotu, o który Ty się 
modlisz dla nas. Nie pójdą na marne 
Twoje słowa, hośmy się już przekona
li, że tam wysoko, w błękitnej ustro
ni dobrze się unosić ponad szarą zie
mią, ie tylko tam wysoko usłyszeć 
można pieśń wielkiej miłości Chry
stusowej i zanucić hymn uwielbienia 
dla naszej Przeczystej, Błogosławio
nej królowej, tam razem z Tobą. 
Przyjacielu, ciesz się, bo po tylu la
tach pracy widzisz, że sen Twój o 
obozie Niepokalanej, w murach uko
chanej przez Ciebie szkoły, przybiera 
kstałty realne; ciesz się, bo już nad 
nami powiewa błękitny sztandar, któ
rego nigdy nie opuścimy, bo Ty z 
nami będziesz. Przyjacielu I W Azji, 
wśród obcej kultury zapalHeś w tych 
murach znicz, który przyniosł~s na 
swej piersi z łanów kochanej Ojczy-

Jednodniówka Jubileszowa. Str. 2. 

zny, a my zrozumieliśmy i pokocha
liśmy Twój ideał służby Maryi. 

Widzisz, jak jego śwrntło coraz 
szerzeJ jaśnieje w naszej szkole, co
raz więcej młodych dusz ogarnia i 
zapala je wielką, n1eograniczoną mi
łością Mar)' i, o której marzyłeś i do 
której wzywałeś 

Ciesz się, bo wielkie Twoje dzieło 
założenia naszej uczelni, dzielo o któ
rem z pewnością nie zapomni Ojczy
zna, a za które wynagrodzi Ciebie 
Najsłodsza Nasza Monarcbinj, zostało 
już dokonane. 

Rozumiemy, że na nas dąży obowią
zek zachowania go . . rozszerzenia i na· 
dania mu blasku i chwały; to też rąk 
nic chcemy opuszczać I przyrzekamy, 
że błękitnej, rycerskiej wstęgi nie 
splamimy, że gpojc•ni braterską miło· 
ści<), jednym ideałem, wyjdziemy z 
gimnazjum i będziemy się głośno U1_JO

minac o prawa cześć dla Maryi, tak 
jak nam to nakazuje ideologja i naszej 
kochanej szkoły. 

Dzisiaj, kiedy Tobie, Boży sługo i 
dzielny Synie Polski, wszyscy skła
dają hołd uznania, i My Młod;:;ież 
Polska, rycerze Niepokalanej, ze swymi 
wychowawcami i profesorami przycho
dzimy tu, aby ci oświadczyć, że do
brze nam z Tob:'! być po<l hłękitnyrn 
sztandarem Maryi, że dobrze nam 
podążać za Tobą po drodze ku :Niej; 
szczęśliwi i dumni jesteśmy, że Ty z 
nami, amy z Tobą„ .. 

W imieniu profesorów i całej mło
dzieży gimnazjum cześć Ci nasz Przy
jacielu i Wodzu! 

* * * 

(Podpisy). 

* * * 
Wielebnemu i Wielce Szanownemu 
Proboszczowi parafji Charbińskiej 

Ks Władysławowi Ostrowskirmu ! 

°h powodu wielkie.i uroczystośći, 
jaką jest dzisiejsza rocznica '11wej 
ćwierć-wiekowej tak zaszczytnej 
pracy kapłanskiej, trudno słowami 
jak i piórem wyrazić tą wdzięczność 
i uznanie nasze na jakie swą społe
czną działalnością zasłużyłeś. 

Komu, jak nie 'J.1obie, Wielebny 
kapła11ie, tutejsze kolonja Polska 
winna zawdzięczać urządzenie, upięk
szenie i utrzymanie w tak wioro
wym stanie w jakim się znajduje 
obecnie, a do 'fwego przyjazdu, pra
wie że pustującego-Domu Bożego, 
dokąd wszedłszy czujesz się jak gdy
by przeniesionym na łono swej ojczy
stej ziemi ukochanej naszej Matki
Polski, i w którym czujesz się jak u 
siebie, a olbrzymia 10.000-wiorstowa 
odległość dzieląca nas od naszej Oj
czyzny zapomina się, Wl:ikutek czego 
ilu to z młodzieży urodr.onych tu w 
tych dalekich stronach, prawie nie 
znujlJ.cych swego języka, nauczyło się 
czuć, mówić, oddychać i myśle~ po 
polsku, nie mogąc się doczekać upl'a
gnionej chwili by powrócić do swej 
ukochanej i drogiej Ojczyzny, aby 

choć czemśkolwiek przysporzyć jej 
dobrobyt, zasłużyć się jej, a gdy zaj
<lzfa potrzeba, to na ołtarz jej zaofia· 
rować i złożyć to co liczymy za naj
droższy skarb-swe życie . 

Komu, jak nie Tohie, Wielebny 
Ks. Proboszczu winni zawdzięczać 
tutejsi Polacy budowę gmachu szkol~ 
nego i otwarcie w ń'im - i . utrzymanie· 
po dzisiejszy dzień Szkoły początko
wej, a następnie stworzenie gimna
zjum Polskiego: w k1 óry~~ nasza mło
dzież polska ma możność · k!3ztatcenia 
się w Jwym ojczystym języku i czer-. 
pania wiedzy, tem samem szykując 
naszej Ojczyźnie-Polsce, tu w Chi
nach nowe zastępy gotowych obywa
teli Poli::kich i wiernych synó.w. 

Ile też swą radą słowem i uczyn
kiem otarłeś nieszczęsnym doprowadzo~ 
nym nie1·az do rozpaczy? Ile sierot 
pocjeszyłeś .i przygarnąłeś.? Ile nie..
wierzących nawróciłeś. 

Wszystko wyrazić nie podobna. 
Dzięki Tobie Wielce Szan9wny Ks. 

Proboszczu) tu na dalekiej obczyźnie, 
Polacy mają nawet swe pismo d1 u: 
kowane! 

My więc odczuwając ogrom trudu 
Twego, dzień dzisi_ejszy uczcić chcemy 
składając hołd wdzięczności i posza
nowania Twej twórczej pracy i -nic 
innego nie jeRteśmy w stanie Ci ofia
rować. jak tylko raść do nóg, wyrze
kłszy: „Bóg Wielki zapłać" A zara
zem prosić Najwyższego Twórcę, by 
pozwolił Ci żyć wpośród nas jak naj
dłuższe lata na Chwałę Bożą i na 
korzyść naszej ukochanej Polski. 

SJ.część Boże w dalszej pracy I 1.. • 

Charbin, dnia 4 Marca i925 roku. 

Władysław Natorff z żoną. 
Czarnecki Mieczysław z i~odziną. 

* * * * * * 
Apostolstwo ::)erca Jezusowego, któ

re czcigodny ks: ądz Probosz~z Włady
sław vstrowski założył w 1913 r. w 
Uharbinie, w ciągu 12 lat swego ii:it
nienia, idąc za p1·zewodnictwem swego 
Organizatora, po~więcało swe nfou(ol 
ne modły i pracę ku chwale Chrystu
sa Eucharystycznego. 

Drugim swym celem też miało przy
czyniać się w miarę możności ku uś
wietnieniu służby Pańskiej", ozdabiając 
swią tynię w dnie doruczoych uroczys
tości i było 1'3zczęśliwe, gdy mogło zło
żyć w darze J(ościołowi przez ręce 
Kapłańskie jakąś nowf}.. szatę kościel
ną. 

Dziś składamy w 'rwe i·ęce bardzo 
skromną, lecz przepi·~knie ozdobioną. 
męką Pań~ką. 

Niech że ta męka przypomina jak 
Tobie, czcigodny Jubilacie, tak i nam 
wszystkim, że przez krzyże i ciernie 
iść mus~my za naszym ukochanym 
W otlzem, Chrystusem, i że mękę i cier
pjenia 'Jego ukochać musimy, by być 
godnym iść za l.'lim i naśladować Go. 
Życzymy ci z całego serca i modli

my się o to, byś szerzył przez długie 
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dłuższe lata chwałę Chryslurn ukrzy-
7.owanego. 

I niech ta Boska miłość do kiórcj 
wciąż nawołujesz, od tej malutkiej 
jskier ki co tu się za Wła, wzniesie 
si\' wielkim płomieniem, kl óry ogrze.ie 
zlodowaciafo serca: 1 ozmiękczy je, i 
wzniesie ku swemu Panu i Stwórcy; 
niech wszyscy po7.naj:). i ukocha.i<~ to 
B.)skje Serce i w Nim znajdą swój 
re), swe szczę::;rie swą cl1wałę na wie
hl. -....... 

.Apostoh•two Serca J czusowego ua 
<lz.ień Jubileuszu swego czcigodnego 
Przewodnika-

:Ma rzcc Charbin. 1925 r. 

* * * * * * 
.K adesłane przez jednego z wybit

uych działarzy społPcznych rosyjc:;kich 
4 marc~a 1925 roku. 

Wielebny Pasterzu! 

Gzcigodny Ojcze Władysłcn\·ie. 
Przeziębienie pozbawia mnie moż

ności satysfakcji złożenja osobiście 
powins~owanfa i życi;e11, z lJOwodu 
25-ciu letniego jubileuszu shtżby 1,,Va
szej przed Tronem vVszecbmog0ceg0. 

Wi9ksza część pracy Waszej, prze
szła na moich oczach i SZC'zęśliwy· 
się czuję mogąc zaświadczye o wybit-

J ~dnodniówka Jubileuszown. Str. 3. 

11e111 znaczeniu takowe.i, nieiylko dla 
·waszej owcznrni: lecz i dla wielkiej 
sprawy µołi)Czeniri Kofoiolów Bożycb. 

Bole.i1.11' dusz<~ z powl~<lu rozdziah1 
ko~<'.lOł6w 'Vy~r·iC' fiz1.:roko otworzyli 
swe bratcr~kie objęc:in. i w:c:ie,1g.aęli 
przyjanJ;) I\'kc;' na spotknnie R osyj
::;kicj Ue1 kwi. 

Xa tle 11 ic•.:;ko11«zu1iej jc;;;zcze roz
terki ko~rioluw, \Va:::za o\w,cna <lzia
łaJno~ć w <'rl11 n::.pokojeuia tychże i 
stworze.iin miło; C'.i braterskiej, zawsze 
b9dzie świetlallem i rado::;nrm zjawi:-:;
kif m j pmnic;t o 11iej w hi8torji ko~
eiolów nigdy nie wyga8nit•. Wy :--tale 
dą7.ycie do wznowienia był(•j ~tai ożyt
nej ł;~czuości bratcrc;kic.i Prn~osław
nego i Hzymsko Katoli«kiego Ko8-
ciołów. Wy wier1ycje: iż w głoszouej 
przez \Va8 chl'ześcjańsldej mqo:Sci 
bratniej, jest utajone źródło powszech
nej miłości (Il. apostoła PioLra 1, 7.) 
gdzie jest miło~ć, tam je::-t i jedność 
i dowiedz:). si~ wszys«y, ~c my, wir
rz:3cy róż1Jycli ko~ciołów, jesteśmy 
J·:zc«zywiście uczniami Chrystusa (Jo
anna XIIl. 35). 

Niech Bóg nasz udiicli Wam siły, 
dla dn:szej pracy na chwale,; Kościoła 
Chrystusowego. 

Polecając sic; ""\Vaf;zym rnodlitwom, 
pozostaj\' szczerze Was koehajQcym i 
bezgrauicz11ie odd1.1n3 m. 

NA 25-LE'J'SI JUBILEUSZ KAPł.iAXS'f\,VA PB.ZEWfELEXE~lU 
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI "WŁADYSŁAWOWI OS'JHOW~~KJ:f~jU CD 

SE~IINARJUM SW. KAHOLA 

Pasterz to dobry co owiec broni, 
Co je wyrywa z piekielnej toni. 
Pasterz to dobry, co owiec strzeże. 
Co je poucza w piaw<lziwej wierze. 
Pasterz to d<,bry, co owcę zgubioną. 
Spie::;zy zawrócić na swoje łono. 
Pasterz to dobry, cv się wciąż stara, 
By się ~peJniała krzyża ofiara. 
Pasterz to dobry, co od swej trzody 
Uruie odwracać grzeC'bowe wrzody. 
Pasterz to dobry, co się i trzodę 
Do nieba wieść umie na nagrodę. 
Któż to ten pasterz tak dobry ? 
Tyś nim jest, o kapłanie. 
Tyś dla owieczek Twych tak szczodry, 
Ty Swe nam dajesz kochanie! 
Kościołów unja s~ięta 
To był dla Ciebie cel życja; 
Ta myśl przez Ciebie wzięta 
Jak środek dla świata podbicia 
Unja-to dziecię Twoje, 
Przez Cię pieszczone na łonie; 
Ileż strapienia i znoje 
Przez nieś o trzy mal we plonie 
L<:!cz trudy Twoje żmudue 
Wydają teraz owoce. 
Co się zdawało tak trudne, 
Skruszyły duszy Twej moce. 

4 marca 

Oto uuji początki 
Kwitn:,1 już tutaj w Charb ;uie; 
To praey twej pami:}iki, 
I Twoju pamięć nie zgi11fo. 
Ot.o czcigodny kapłanie, 
X:isze ()i tu wiuszowanie 
Pokonue 7łożyć śmiemy, 
Byś nas 7l'ozumiaL cLc:emy. 
Tyś dwauzieścia pięć długich lat. 
Kapłanem; TyH aniołom brat; 
Tyś nad anioły więksiy, 
Bo knplau nad nieb świętszy. 
Xiecbaj i nadal Ci da Pan Bóg: 
Byś dla Jego praco"\\ał sług, 
By za to Tobie wieniec 
Dał Jezus Oblubieniec. 
Niechaj l\Iaryja Przeczysta 
Tobie łask dużo pozyE=ka; 
Abyś za Je.i obroną 
N a Boże przyszedł fono. 
~ iecbaj kościołów złączenie 
Będzie Twej pracy wieńczenie; 
Abyś w życiu dokonał. 
Czego od Ciebie Bóg żądał 
Nasze mizerue życzenia 
::Kiecb dadzą do zrozumienfa, 
Jak my Cię miłujemy 
Jak Cię korbnć pragniemy. 

1925 roku. 

Uroczyste przyjęcie w sali 
„Gospody Polskiej". 

Od uicpamięinyc:h lat kolon.in pol
~ka w Charbinie nie widziała takie
go zapału i r11tuzjazm11, ~ jakim 
spotknuy zosrnł uroczysty dzie1) ju
bileuszu Ks. Proboszcza Ostrowskiego. 
~iest<.>ty, szczuple ramy niniej~zego 
immeru, n ie da,ią nam możuości ~7.CZt>
gMowcgo opisHnia wszy3tkich mo
mentów 1cj pi\'knej m·oczystości, o 
której pobieźnie była j1!.ż wzmi:rnka 
w :J\H54 .,'['ygoduika. Polsldego " , 
podnjc my wję« 1yJko sprawozdanie ~ 
przyjęcia w :::uli ,.Gospody Polskiej"', 
któro odbyło sj9 wieczorem. 

LJjazd <lo „Gospody" ro:1począł i:;ię 
o godzinie 7. i pół. wieczorrm, ~dzie 
zebrało się przeszło 100 oi:;ób, tak 
poszczególuy"h obywateli, jak rów
nież p.izedsiawicieli i członków orga
nizacji ::-;połeczuych. 

Około gouzii1y 9-ej przyjechał Lo
norowy prezes komitetu jubileuszo
wego Administrator Apostolski O. Ge
rard Piotrowski, ww.1z z czcigodnym 
jub' 1atern , w nsystenC'ji Ks. A. LcRz
czewicza i Ks. A. Ey~monta. 

Po lnótkiem przywit::rniu, rozpoczę
Jy się mowy. 

Prezes stowarzyszenia .,Go~poda 
Pobka" p. H. Neri,h1>jm1 w krótkic~1 
słowach powitał Jubilata i wyraził 11z
nanie dla Jego prncy społe:!znej. Xn
stępnic o<lczytauy zo~iał adres od .,Pol
skiego hwi<}Zku Pracowników Kobjo
~yd1", umieszczouy w pięknej tece 
skórzan<',i ze ~rebrnemi ozdohamL który 
wr~czyl J ulJilatowi wiee-prezes Zwią
zku p. Dobronnki wyrażając życze11ie 
nhy ta jedność i. jaką, kolo11.ia polska 
zebrała sic; dla uczenia Ki::. 0$1row-
skiego. panowała wfróJ meJ 
i un dal przy pracy społecznej. 

Kilkn i-;nrdecznycL ełó .v, z wyrnżc
nieru hol<lu i adoracji, wypowiedziała 
p. Zalogowu-w imieniu Twa Sw. 
Wincentego a Paulo. Gorąco i serdecz
nie przemówi]j: Pr('zes Polskiego 
Zwi~zku Pracowników Kolejowyeb lJ. 
H. J\Iaciejewicz, I 'rezes Związku ~Iło
dzie:i.y Polskiej p. Khw,ki~, jako je
dua z matek p. Ilelena Kieszkowska, 
Prezes komitetu rodzicieb~kiego }J· T. 
J anczcwski, PrC':r.es Polskiego Sto
warzy:-.zenia Uchodźców p. Fr. Waj
dek, oraz irmj, poczern zabrał p:łos 
czcigodny Jubilat i z gJębokiem 
wzruszeniem wyraził sw1.1 "·c.lzięciność 
ko1onji polskiej i wszystldm zebranym, 
za tak jednomyślną ocenę jego ekrom
mnej pracy, przyczem, w i1odnio~Jy<:L 
słowach, podzielił się z obeC'nymi 
swcru „Credo" duehoweln. 
0::-tatnim zabrał głos adminishator 
apostol1:;ki O. Gerard Piotrowski i 
ocbarakteryzowawszy przepięknemi 
słowy działalnoM Kapłańską. i społecz
ną, jubilata, życzył Mu długich jesz
cze lat pracy dla dobra Pol8ki. 

Na tern zako11rzyła sję oficjalna. 
część urorzyc;tości, poczem wszyscy 



obecni przesili do sali. balowej, po
środku której zaj<}ł ::-.1 ół ('Zcigodny J u· 
bi lat, w towarzystwie: Administratora 
Apostolskiego O. Piotrowi.-;kiego, Pr0-
boszcza parafji na Przy~tani Ks . .A, 
Leszczewicza. K:-;. A. Eysymonta~ Ks. 
Rektora Kluge, Konc:;u]a p. K. Symo
nolewicza z rodzin~, Inżyniera ~. 
Ołfenberga i innyc:h, re!:-zta zaś goś
<\i zajęła miej::wa µrzy stolikach roz
stawiony<·h wzdłuż ścian, po obu stro
nach sali. 

Gorłnym zaznaezenia je:-,t fakt, iż 
na przyjęciu tern panował iśtie uie
przymuszony zapał i widoczm1 była 
radość z powodu tego iak niezwykłe
go święta, jakie p1zypadło w udzia
le miejscowej kolonji pol~kiej, 

Za stołem znów ~:dy szereg głębo
ko wyczutych mów i toastów, pokry
wanych jednogłośnymi okrzykami 
„niech żyje nam·', kt6re podchwyty
wał chór amatorski, pod kierownict
wem uz<lolnionego dyrygenta p. Wy
szyńskiego. 
Niezwykła ta uczta przPci<}gnęła się

na serdecznej biesiadzie, daleko za pół
noc i pozostawiła nigdy nie zapo
mniane wrażenie scrcle<.:znośd i ::;zcze
rości, które w dniu tym panowały, 

* * * * * * 
Mowa Prezesa „Komitetu Rodziciel

skieggo" P. Janczewskiego 

ZAC~Y KAPŁAl\IE. 

Podczas przyjazdu rrwego tu na 
Daleki Wschócl, co miało miejsce 23 
XII 1909 rokn, już Ciebie czekała tu 
praca po ukoii.czeuiu budowy kościoła 
i jego .udekorowania, bo zai-;tałeś do
piero pm;ty niezupełnie wykończony 
gmach. Po tej pracy, przez Ciebie zac
ny kapłanie był założouy pierwszy 
węgiel kamienny pod ści:Jny Gimnaz
jum obecnego i przy ciężkich mater
jalnych wysiłkach, budowa była dop
rowadzona do końca i o potrzebie ta
kowego Gimnazjum dla naszej Pols
kiej młodzieży obecnie mówić nie bę
dę, bo o tern już dostatecznie powie
dziano. Potem rrwe kapłańskie serce 
przytuliło pod swój płaszcz Ojcowski 
nieszczęśliwe bezdomne sieroty i opie
kuje się ni~i po dziś dzień. 
Widząc potrzebę w budynku kościel

nym na Przystani przeważnie dla ro
bociarzy Głównych Warstatów, ich 
dzi <ici i starców, w 1921 roku przez 
Cieb · e ka1,łanie były powzięte pierw
SZP, kroki ku uzyskaniu placu ziemi i 
za poparciem Jego Ekscelencji Bisku
pa De Guebriant,ów plac był ofiaro
wany przez Dyrekcję kolejową i obec
nie na nim jest kośdół katolicki i świe
ci swemi wieżan.i ku niebu. 

W tym krótkim rysopisie drogi 
Kapłanie ja w zupełności nie przyto
czyłem Twe prace w czas twego 25 
letniego jubileuszu, których to lat 16 
oddałeś Dalekiemu Wschodowi i na 
zakończenie życzę Ci długich lat, pra
cuj drogi kaptanie na tej młodej spo
łecznej nam niwie, na chwałę. 

Jednodniówka Jubileszowa. Str. 4. 

:Jfowa p. lI e k11,y l\ ie -zko'f':skie.J. 

GŁOR DZlEC'KA GŁOS BOG~\ ! 
D1.iecko ~a r<;>kr, a ::\Iatk<; "a .~e1't:c>. 

N'e ·h że .Sz. i Czcigodny K--iądz Pro
bo;-;zt.:z przyjmie,'.' pa t; ·"l<h\ n zna uia od 
~fotki Polki, kt6q za ~erce n.ic:la 
dłoli Jego, ta <lłoii lrn klórcj z miło;;. 
ci~} chylą się d11,ieci nasze. ,.Kto ka
mień usunie z drogi chicck'l mego, kto 
<.:hoć raz w życiu rzud jaf:uy promyk 
na drogę życin, kto ko,j<)eD. 1 ę1~9 dot
knie się du'3zy jego, tPn w f:er,,u Mat
ki buduje pomuik głębokiej wdzi9cz
ności. 

Otóż ks. Probo~z<'zu z ra<lośri<J, M· 
pałem i wdzięczn1.śC'iQ składam Ci pub
licznie bołJ. i w<lzię1·711ość orl Matek 
Polek zn to mil·jsc·0, które zech<'iałeś 
stwor;1,yć i zatrzymać za Sohą wro.ród 
dzit>ci uaszy<'h.-

Są chwile w iy1 in syna-dzietka 
gdzrn :Matka drzy, męczy f'i<;', szuka 
omackiem prawdziwej a nieomylnej 
drogi, i często bnrdzo chybia,bezbron
nie czekrijąc pomor·y. 'Ty Ojcze Dn
cbowny naszyd1 diieci, wtedy zjawia~z 
si~ i jnko Pl'Zyjaciel spowiednik i wr
chowawca dajesz im to co ocemc l 

zrozumieć moie każda rozwuna MRt
ka. 
Więc żyj, chowaj, strzeż nadal na

sze dzicei! Niech ten mój akt publi
czuego uznania będziP ci bodźcem, że 
wśród nas są lmltie. którzy Cię umie
ją ocenić. 

Kochaj nadal ua«1,e dziPci, gdyż i 
one kochają Ciebie, prowadź ich na
dal, aby kiedyś wsporoinaly Ciebie z 
czcią i miłości~, a ziarno rzucone w 
ich duszę dało obfity pl<m Bogu i Oj· 
czyznie! 

* * * 
Mowa Prezega „Polskiego Zwj<!Zku 

Pr~cowników Kolejowych" P. 
Maciej ew i cza 

Drogi Jubilacie Ks.ięże Władysławie! 

Swoją własna -pracą na polu Apostol
skiem zasłużyłeś na tę uroczyl'tość 
vd Pana Boga, od obernyl'h Pań i 
Panów i Pracowników kolejowych. 
Staraniem i trudem Twoim Drogi Ju
bilacie pierwszy w Charbinie nasz 
kościołek zakończylcś i wewnętrznie 
urządziłeś, gdzie teraz prawie każdy 
Pr:tcownik kolejowy ma odpoczynek 
duchowy. Potem założyłeś Towarzys
two Dobroczynności imienia Sw. Wjn
centego a' Paulo, polskie szkoły: jed
ną przy kościele, a drugą na Przy
stani, przeważnie dla dzieci Prncovmi
ków kolejowych; wybudowałe8 gmach 
piętrowy gdzie po dziś dzień egzystuje 
gimnazjum imienia Polskiego WieFZ
cza H. Sienkiewicza, gdzie dzieci 
Pracowników Kolejowych zapoznaja 
się ze swoim o,iczystym jQzykiem i 
swoją własną ukochan:ł Mat ką Polską, 
oraz pod dachem którego była zapo
cz1tkowana myśl i orgau·zacja nasze· 
go Zwią.zku Pracowników kolejowJch, 

Drogi .Tulli l:iL•ic Ojc:Zl' \Vlady:-,/aw it• ! 
D.dQki 11ie11staunym ~tarallioni Twoim, 
członkowie 7'w i:~zkn Pracow1 ików ku
lejowyd1 poza Charhiuen\ 11<1 przesi i ze
ni prawic półtora 1yc;i;~ea wjor;:;f korzy
stali w swoiw cza~ie i.e Sw. 8al...rame11-
tów i ::;łuchali :-:łowa Bożego. Dl'Ogi 
Jubila<.:ic ! JC::izczc wielk<~ ZDSlug~ po
łoż) łeś dla pracownjków kolt>jowyeh 
wydaniem Tygodnika Poh:kicgo. To 
drogie czasopismo pol;;kie, j 0 <lyne w 
.Azji, pi·zeważnie informuje poza Cbar
binem Praeowników kolejowyc:il o 
<lzieja<.:h uaszej .1\Iatki Polsld, oraz 
przez og1 oszeuia, przez które złe~ 
czyliśmy sii; w Pol:-ki ./_;whp:ek Pra
cownik.ów kolejowych, w jmieniu II) 
którego dzbiaj mam zaszezyt jalmaj
serdeczuiej wyraziś Jubilaiowi nusze 
serdcezue Bóg Zapłać. 

Prt:ze.s Zwi:)iku Pracowników Kole · 
jowych 

* * * * * * 
.Jfowa PrezeRa Polskiego Stowarzyf'z. 

U cl,odźców p. Waj<lelrn 

Szanowny Jubilacie, 
Księże \Vła<lysławie! 

vd imienia Polskiego Stowarzysze
nia Uc·hodźcó.v składam Ci w dzi~11 
25-cio lecia Twoj~j!pracy Kapłańskiej
i obywtlte1skiej wyrazy hołdu i uzua-
11ia, %eś zdołał dobre chęci swych pa· 
rafjan zamienić w piękne czyny, któ
re się stały chluba całej Kolonji tu
tejszej, a o których to czynach świa
dczą dzisiaj reprezentanci instytucji 
społecznych i filantropiJnycb, po wię
kszej CZ<:Śri przez Cię do życia powo
łanych. Od imienia Stowarzyszenianaj
liczniej::.zego dziś w Chinach, dzięki 
Ci składam za. opiekę i pomoc jaką 
nas otaczałeś, zawsze życzliwy, brater
ski, zawsze spieszący z dobrą radą i 
opiek<~ moralną na wszystko baczny, 
wszystko przewidujący. Tyś ratował 
dzieci nasze, Tyś ich kształcH i kochał 
Tyś w ich serca wszczepiał umiłowa
nie Wiary i Ojczyźny i oto dzisiaj 
odbiera8Z tyle słusznych i tak bardzo 
zadużonych oznak czci i hol-du. 

Nichże Ci ta piękna uroczysta 
chwila 1rweg<' życia, będzie bodźcem 
do przetrwania ciężkiej-przełomowej 
chwlli w życiu tutejszej ko1onji. Oby 
Ci Bóg użyczył nowy eh sił i otoczył 
opiek~! w dzisiejszej walce o istnie
nie zakładów naukowyrh i fi]antro
pijnyeh dla których oddałeś wszystko 
co tylko mogłeś i którym teraz grozi
ruina z powodu nędzy zwiększają
re.i się 7. każdą chwil~ coraz okrop 
nirj ! 

M) Wf-zyscy prngniemy wrócić na 
łono Matki Ojrzyzny i jeżeli ;-,]ę tosta 
nie, nie zapomuimy o tern, że pozo
stał tutaj nasz wielkj przyjaciel, kap· 
łun, i obywatel, godny wzór 
dla wszystkich ośrodków życia pol
skiego na obczyżnie 

Cześć U! KapJanie-Obywatelu! 

-3011. \\) 
./ 

~ 
~ ~ ,~ 

'-......~~ 
~""-- :--„ 
~~ 
„~~ 
~-~------ . ~ ... -_;_ __ ....... -
·~ -...-.... 

• 
No. 155. 

WT CHODZI 
(CHINY) c 

~~ 
® 
Q9 Redakcja i 
@ bin China. 
@ polrocz. 4 ć 
,o, 70 sen. W 
'O' nie 5 shilin i 3 rupje. W 

i~ 

Zawarc;e ko 
stolską pow 
uajważniejsi 
cych ku up< 
cia państw< 
warstw społ 
nnictwa nar 
już domaga] 
wania stosu 
nycb, w k 
le miazmató 
pa11stw zabo 
tycznie i b1 
cioła katolic 
nika w roz 
Nie tu miej 
zę artykuło 

chcielibyśmJl 
na niektóre 
stosunkach 
czenie. Prze 
kuł I konko 
stwom pańs 
z art. 114 
ciół Katolic 
nej wolnośc~ 
swobodnz> ad 
wami majątl 
stwa sprawa 
pich została 
że wybór " 
należy do st 
mianowanien 
do Prezyden· 
że nia ma o 
tym wyboror 
tycznej. ArtJ 
pełności zabe 
waniu na goc 
niepożądanyc 
państwowycl 
dów ważne 
które mówią 



d \'.-,la w i{• '. 
u{ Twojrni 
ików ko
prze~in:e
•r:::t korzy
)akramc:n
~o. Drogi 
1slugQ po
ole 1owYch 

,) V 

kiego. To 
odyne w 
1oza Cbar
owycii o 
skj, oraz 
dóre zlc~ 
zek Pra
mieniu II) 
ft jalrnaj
wi nusze 

ków Kole · 

* 
~owarzyf:z. 
~ka 

awie! 
warzysze-
w dzi~1l. 

t płańskiej
lu i uzua-
1wyrh pa· 
zyny_ któ
'>1onji tu
lach świa-
instytucji 

b, po wię
ycia powo
szenia naj
~b, dzięki 
moc jaką 
ry, brater
brą radą i 
::o baczny, 
ś ratował 
lcił i kochał 
: umiłowa
:o dzh:daj 
tak l>ardzo 
,::i-au. 

uroczysta 
bodźcem 

rzE>łomowej 
olonjL Oby 
ł i otoczył 
\ o istnie
i filautro
!Ś wszystko 
eraz grozi
z.większają
•raz okrop 

wrócić na 
li :;;ię tosta 
, że pozo

rjaciel, kap. 
ny wzór 
życia poi. 

·Obywatelu! 

? 

Mowa Administratora Apostolskjego 
O. Gerarda Piotrowskiego 

CZCIGODNY X. JUBILACIE! 

~ad wyraz szczęśliwy jestem bio
rąc udział w Twej tak przepięknej 
uroczystości :25 letniego ,iubileuszu 
kapłańskiego. Poprzednicy moi dzi8 
w dobitnych słowarh przedstawili 
Twą działalnośc tak -- « polu religij
nem, jakoteż społeczno uarodowem. 
Reasumując io w jeden całokształt 
wpadam w zdumienie, nie mają.c do
statecznych słów dla uwydatnienia 
Twej zbożnej pracy. 

Przybycie Twoje w te :;trony nie 
małą. radoścją przejęlo ówczesną kolo
nię. Bóg, który jest we wszy~tkich 
ustach i sercach, dbały o dobro zba
wienia i podniesienia Judn, powołal 
0ieb]e do rozpędze Jia czarnych ehmm·, 
wiszących nad tym wjdnokręgiem. 
Szczęśliwic się rozeszły, a poc~ęły 
dźwigać sję z niczego dwa wielkie 
przybytki; pierwszy to ko8ciół cJla 
chwały Stwórcy, drugi to gillinaz,iurn 
na chwałę imienia polskiego na Da
lekim W schudzie, które pod Twojem 
kierownictwem podały sobie nawza
jem dłonie ku wspólneJ pracy. Dneh 
katolicko-polski pocz:.d wznm;ic~ się 
na coraz wyższe }Joziomy, nacechowa
ny swą tężyzną religji. patrjotyzmu i 
swą kultm'<l sarmacką.. Z.1 to Cz<'igod
ny Jubilacie w imieniu w8zyst.kfr.h 
składam Ci hołd uznaniu, w<lzięcz110 
8ci i miłości, który, jak trafnie mło
dzież się wyraziła, wielicem niesmier 
teln„j zasługi i chwały, wobec koś
cioła i narodu, uwieńrzy kiedy8 Hkro
me. 
Oby <słowa te były Ci zachętą l'wyn1 boclź 
cem do dalszej pracy, a wiekui8ta za1Jla
ta wlała Ci wiele sił i cner,g·ji w8ka
zując i prowadząc na coraz lep:::;ze to
ry, czyny. Oby my wsiys;r<·y i 'l1obct 
złączeni wspólrą prac:1, ze słowarni 
życzliwemi na U8tach dla wHzystkid1: 
pracowaU dla Boga i O,jczyzny. 

Pracuj nadal na tej nh' ie religijno 
-narodowej kaplanie-1Jat r,joto, świe1..~ 
przykładem i ży.i jak naj<lluisze lata. 

O. Gerard Piotrowski 
Z. Br. )fn. 

Administrato1· Apost. 

* * * * * * 
Mowa Ks. J ub1lata Wł. Ostl'owskiego 

UKOCHANI MOI! 

Niemam dość słów bym zdołał wy
powiedzieć to co czuje dusza i serce 
moje, gdyż dzień ten sam przez się 
uro~zysty dla mnie. tyle mi przyniósł 
chwil wzrusiają cych i radośnych, iż 
stoję przed Wami zawstydzony, bo 
oto doznałem tak wiele o?..nak Waszej 
dla mnie przyjaźni i uznania ż~ wy
niki mojej wspólnej z vVa.mi pracy 
nie zasługują na to coście mi zgoto
wali i tylko nadzieja 7.e Bóg i l\Iatka 
N aj świętsza dopomogą mi niegodnemu 

Jednodniówka Jubileuszowa. Str. 5. 
p= smc-m 

słudze Rwemu dalszą współp1·acą. z 
W ami choć w części wypełnić pokła
dane we mnie nadzieje, dodaje mi bił 
przy,jęcia Waszyrh serdecznych dla 
mnie chęci. 

Wiecie o tem najmilsi bracia że 
nigdybym niemógł tego dokonać o 
ezem mówHiśeie, gdyby nie to że me
tylko najbliżsi moi współpracownicy 
kapłani, ale ogromna większość spo
łeczeństwa i najlepszych jego praco
wuików stafo śpieszyła mi z pomocą, 
że organizacje całe zaehowywały ści
słą, serdeczm~ łączność z Kościołem i 
ze mną jako Jego sługą i Bóg pobło
gosławił naszej pracy, że zrodziła owoce 
i dzi~iaj, pomimo chmur ekonomicz110 
-politycznyr·h, jakie ~ię nad nami 
gromadz:.), pomimo zmnie.iszenia i og
r()IlJllego zubożenia naszej kolonj1, 
jeśli pójdziemy dalrj w ~ycie z wia
rą w Boga, jeśli u stopui ołfarza bę
dziemy błagać pomoer, Opatrznośr 
nie pozo"tawi 11a8 i natehnie se1·ea 
ludzkie by nam p1·zysiły z pomocą., 
bo zbliiył 8ię dla nas czas próoy. 

Kościół powierzył mi t<: placówkę 
i ja z całych sił rnoidt starałem się 
wypełnia<: to, eo dla każdego kapłana 
je8t obowi<Jzkiem. Obow]~1zki te stara
łem się wypełuia<~ tak jak mi to na
kazywało sumienie moje, ale ie czło
wiekiem jestem. więc mogłem i:;ię nie
raz mylić i jeśli doczekaliśmy siQ tu 
pewnych reiultatów na:;z<'j pracy, 
to przcdcw:-;zyst ki em łasee Boskiej 
musimy to zawdzi~<·za!:, która to łas
ka jest dzwigui<J w:-;zystki<'h 8Zlad1et
uycb ezy1H)w lud1.kirh. 

'\Vielk1pmt:ilugą. Waszą }H'zecl Bogiem 
i Ojciyną jei;it ten fakt iżeście do tych
ezas, pomimo tego iż jesteśmy do 
okola otoczeni ni<•przyjaciołmi Wiary 
8więtej Katoliekicj, zaehowałi Ją w 
sercach :')woich i swych dzieci, ułatwi 
liście mi prnez to utrwalenie najsila
chetniejszyd1 in~ad w ich sercach 
młouocianyeh tak, że z uum:!, szlachet
ną dziś ~t w ier<lzir można, że młodzież 
nasza nie wydała dotychczas ani jed
uego ocbtęp<·y i wszystko z całym 
silachetnym zapah·m trwa przy ~ztan
darze Wiary i Oj<'zyzny. 

~ie też dziwnego iem ją najbar
ul!Aiej ukochał, uaj więcej je.i czasu poś
więcaj<JC, gdyż z eatej duszy pragnę 
byśmy wszyscy zapamiQiali i;więte 
słowa K s. Kardynała Merciera „Re
ligja Chrystusa cr.yni z patrjotyzmu 
prawo! nie może być doskona1ym 
cht·ześcijuninem, kto nie jest doskona
łym patrjotą' ', 
Więc chociaż ::;obie tych wszystkich 

zasług o któ1·ycb mówiliście, przypisać 
niemogę, tc•mbardziej wdzięcznym Wam 
jestem za Wasz:~ ~erdeczną. życzliwość 
jaką okazaliście mi dzisfaj, i z głębi 
serca <lziękujQ Ol'az o przebaczenie 
błagam, jeśli kiedykolwiek kogo z 
Was najmilsi niebacznie obraziłem. 

Tobh czcigodny Księże Administ
ratorze składam pokorne dzięki iżeś 
raczył wziąść tak wybitny udział w 
dniu mojej uroczystości . Słowa uzna
nia i zachęty jakiemi od imienia wszys
tki<~h zebranych mnie darzyłeś, na zaw-

:er 

sze wewdzięcznej pamięci zachowam i 
pozwolę sobie wyrazić nadzieję, ż0 tak 
jak to si~ już obecnie stało, żeś ser
ca całej kolouji pozyskał, zechcf'!iZ i 
nadal takowe zachować prr.y sobie. 
wspie1·ając nas swą. światłą rad:.t i 
współpra.cuj~}C dla <:hwa~y Boga i ·na
szego narodu. 

-®-

Ku czci 
Kapłana-Obywatela . 

Pamiętam K1iędza Władysława Q:-;-
1.rowskiego od roku 1910-ym kiedy w 
Charbinie po raz. pierw 1:;zy wchodzi! 
do szkółk1 polskiej podczas rekJ"eatji. 
a dziatwa cała rzuciła się Jm niemu, 
chwytaj~JC go za ręce, ciągn:Jt za :-;n
tannę; każde chcjało najbliżej przyci
snąć siQ ku niemu. wsuuąć swą głów· 
kt: pod jego dłonie. 

Ten uśmiech ojcowsk], ta miło~ć 
dla dziecka, to ciepło: jakiem je da
rzył jest wielkim charakterystyczny111 
rysem księdza Jubilata . . 
Kavłan śród dzieci. To :i.ywe odt wo
rzenie najpiękniej~zego obrazu z 110-

wego testamentu: Chrystusa Hród dziP 
ci''. 

„Dzieci-wybraua czą:stka mojej pa
rafji, zwJ·kł powtarzać KsiądzvYlacly~
ław przy kaidej okazji więks:t.e!?·o zeb
rania dzieci, szczególnie w cza.sfo do
rocznych ~wiąt, gdy ta dziatwa uro
czyście i tłuwnie otaczała ::-wego 
kapłana. 

A gdzie moż1m było najt•zęs<:1e.1 
spotkać Ksi~ dza Ostrowskiego. W rn
dzinacb, gdzie by~y dzjeci. 

Przez dzieci trafiał on do ser<'. tak 
ezęsto obojętnych dla o,i<'zyz11y j reli
gji, rodziców. 

A czy było . to szczere ? 
Na to d1iecko odpowie; ono zawsze 

odgadnie, kto go kocha szczerze. 
A tymczasem pod dachem kościfl 

nym coraz ciaśniej było . .Ki mln. iii 

przyległe do niejna górzepoko,ie di1at 
wy polskiej zmieścić nie mogły "Więc 
nauczyciele z uczniami wędrowal 1 na 
dó1; już zajęta kancelarja parnfjalna. 
już i pokój proboszcza jadalny; wci ..;
nął i kancelarję. i bibliotekQ do swego 
syp~alnego pokoju, w nim przyjmuje 
interesantów -innego kąc]ka JUŻ 
nie ma. 

Kto z najsta1·szycb nauczycieli me 
pamięta (a między rnm1 pedagog z 
wielką pr~yszłością, dziś w Pols<:e nu 
wy:iszych kursach uanczycielskid1 we 
Lwowie, p. Władysław Kuczkowskj), 
lekcje geografji odbywały się na sdw
dacb, a uczniowie zasiadali niby w te
atrze greckim. Jak naucz) ciel nrnsia t 
lawir0wać zgrabnie, by każdy dojrzał 
co tam im ua mapie pokazuJe. 

Prawdziwej rozkoszy zażywula 
szkoła w tym okresie, gdy iw.dchodzi 
ła wiosna. Jaku to by1a rado~ć, gdy 
ławki i stoły można było 1 ozs tawj(. ua 
cmentarzu kościelnym i każdy lJall<'Z) -



ciel ze swą klasą mógł oddychać swie
żym zapachem rozkwitających drzew, 

A szkoła, wciąż rosła i rosła. 
Z maleńkiej szkółki (w 1912 r. 30 

dzieci) w ciagu lat kilku ( 1916 r.) 
jest szkołą o 5-ciu c.ddziałach (prze
szło 100 dzieci) Smierć wieszcza pols· 
kiego Henryka Sienkiewicza budzi w 
sercu kapłana patrjoty myśl otoczyć 
szkołę aureolą jego imienia, pchnąć 
jii na sznrsze tory. Szkoła przyjmuje 
program gimnazjum i miano jmienia 
Henry ka Sienkiewicza. 

Rok 1917 jest erą w życiu szkoły 
przechodzi do osobnego domu. W dniu 
rocznicy kościuszkowskiej, 15 ~aździer
nika, odbyło się poswięcenie gmachu 
gimnazjum. kto był na tej uroczystość 
obecnym, dnia tego zapomnąć nie może. 

Bo któżby się nie cieszył, widząc 
salę gmachu (jeszcze uie malowaną) 
prztipełnioną dziatwą polską, te isk
rzące od radości oczęta, żr mają ta
ką dużą, dużą ::;zkołę i O':lobne klasy. 

Czyja w tern byla zasługa? 
Prawda, wfole w tej szkole jeszcze 

było, braków ; jeszcze lat kilka wal
czyła przy udziale niektórych członków 
społećzelistwa polskiego, by stanąć na 
s topie należytej. Ale kto to społeczei1 · 
siwo pchnął do tej pracy, kto da~ mu 
t<J placówkę kulturalną , którii dz1ś 
Charbin szczycić się może, kto w spie
rał i wspiera j<J. matcrjalnie po dzień 
dzisiejszy-na to jedna tylko odpo
wiedź nawet z ui:it największego wro
ga być musi. l gdyby nic inncg0 op
rócz tej szkoły ksiądz WJadysław w 
swem życiu nie w~zynił, to za to jeu-
110 należy mu ::; ię wieczny pouuik od 
kolonji polskiej nietylko Charbiua, ale 
całego Daleki~go W schodu. Cześć temu 
kto nie oglądając się na :th! wolę, 
idzie w imię Boże smialo naprzód, nio
s<~c oświaty Kaganiec. Dtieło rozpo
częte /.. Bogiem, oparte na Pundamen
cie wielkiej ofiary i pośwjecenia się 
dla miłości tej dziatwy maluczkiej , 
zginąć nie może; i już dziś z bier a J u~ 
·bilat jego owoce. Już dziś ta dziatwa 
młodzież pierwsza występuje z całym 
~mtuzjazmem, z cały zapałem młodzień
ezym pr·zesiąknięta wielkiemi ideałami 
i)olaka-katolika, którcmi się przejęła 
pod słodką opieką swego największego 
·1)rzyjaciela, kapłana obywatela. To 
dla niego w duiu jubileuszu najwięk
sza nagroda, największa chluba, naj 
iWiększa radość! 

* * * 

J. B. 

* * * 
Młodzież gimnazjum, oraz Huf ca 

Harcerskiego czuje się szczęśliwa, że 
mo7.e zabrać g~os w dniu jubileuszu 
swego naJwiększego przyjaciela, aby 
mu złożyć hołd razem z c~ałą kolonją 
nharbińską. Nie potrzebujemy tu du
~o mówić. On lepiej wie jakie uczucia 
~ywimy <lla Niego. 

Ksiądz Probos7.cz był i jest naszym 
największym i najszczerszym przy jacie
) em. Wszystkie nasze organizacje nie
jednokrotnie doznawały i doznają. je
go pomocy i opieki. „Kółko Polonis-

Jednodniówka Jubileszowa. Str. 6. 
- -

i ów" zawdzięcza mu bogaty wy bor 
czasopism i dwie duże bibljoteki oraz 
tę gorliwą troskliwośr, którą otacza 
organizację Szanowny Jubilat. Jego 
salon jest zawsze otwarty dla najszer
szych kół młodzieży, która tu zgro
madziła się na sobotnie wieczorki li
terackie. 

Charbiński, Samodzielny Hufiec 
HarcerJki swój pomyślny rozwój je
mu zawdzięcza. Młodzież harcerska 
trzech naszych drużyn ma w l\ im naj
troskliwszego swego opjekuna i prze
wodnika. W chwili przełomowej w 
życiu tutejszego harcerstwa, kiedy 
niedawno jeszcze panowało ogólne ob
niżenie p1acy i kryzys, On nie opuś
cił nas, wpoił w młode dusze przeko
nanie, należy przetrwać czas próby. 

Toteż dumni i szczęśliwi jesteśmy, 
że otacza go dziś powszechna cześć i 
podziw dla jego wielkich czynów na 
polu kulturalnem i religijnem. 
Ksiądz Proboszcza Ostrowski jest 

~usz<~ całej tui.ejszej kolonji, żadna 
dob1'a zbożna praca nie powstała bez 
pomocy z jego strony. On zatoczył 
podwaliny wielu instytucjom i dzieciom 
które trwale swiadczą o chwale na
szego narodu i o pocędze świętej wia
ry katolickiej . 

Kiedyś Ojczyzna oceni prace; jed-
11ego 7. najlepszych swych synów a 
wdzięczni rodacy nie omieszkają 
otoczye go szacunkiem powszecLnego 
uznania i czci. 

rroteż dzień jego jubileuszu jest dla 
nas, młodzieży wjelkiem święi.em-

Z radością rozważamy jego czyny i 
<lziela, ucząc się wielkiego hartu i 
miłości chryi::tusowej bliźniego. Stoi 
nam przed oczyma, jako żywy wzór
bojownika r)cerza, którzy nigdy nie 
zdradził swego sztandaru, ani poszedł 
z gnuśnością, prędkością i ciasno(ą na 
kompromis, jasnieje nam prze<l oczy
ma, jako prawdziwy ów mąż ewau
gieliczny, o którym powiedziano, że 
„niewie jego lewica, co prawica uczy
niła". 

Wi;}że nas z nim stosunek przyjaz
ni; spójnja ta jest dla nas wszys1 kich 
droga; dumni szczęśliwi jesteśmy, że 
on roztacza nad uami opfok~, że zaj
muje się losami każdego z nas, że 
kształci serc~ i dusze wiernych synów 
kościoła i Ojczyzny, i że możemy dzis 
mu, obok powszechnej oznaki hołdu, 
i czci, wypowiedzieć swoje skromne 
słowa przywiązania miłości. 

* * * 

M. S. 

* * * 
W wigilję uroczystości jubileuszo

wej młodzież szkolna zebrana w auli 
gimnazjalnej, jednogłośnie postanowi
ła, by dać wyraz szczególnej czci i 
poddańczej miłości dla Królowej Pol
ski Najświętszej Marji Panny, któ
remi za przy kładem i wpływem K s. 
Jubilata czuje się owianą i głęboko 
przenikniętą. Cała młodzież ma w dzie11 
l'lw. narodowego 3-go maja za zgod<~ 
właściciela i dyTecji gimnazjum. poś
więcić siebie 1 całą instytucję Królo-

wej Korony Polskiej. Zewnętrznym 
wyrazem tego aktu ma być między 
innemi, umieszczenie na frontonie 
gmachu gimnaz,ium figury Matki Bos
kiej. 

.lJ powodu szczupłych rozmiarów 
„Jednod. Jubil." mowy pp. Cetnerskie
go i Dobrouaki będą. zamieszczone w 
jednym z najbliższych numerćw 
„Tyg. Pol" na co Redakcja uprzejmie 
wyraziła już swą zgodę. 

POSZUKIWANIA. 
,,Kto wie cośkolwiek o miejscu po

bytu lub śmierci Aleksandra Szym
kiewicza, syna Jana i Lucyny z Kry
nickich, urodzonego dnia 24 marca 1889 
r. w mjejscowości Krywno na Polesiu 
około Brześcia nnd Bugiem raczy o 
tem zawiadomić Konsulat Polski w 
Rotterdamie po<l udre sem: ,,Co
nsulat de Pologne a Rotterdam, 
Schiekade 190 a, Hollande '',. Os
tatniem miejscem zamieszkania, 
wiadomem rodzinie poszukiwncgo w 
miejRiącu grudniu J917 roku była 
miejscowość: Stacja kolej o\\ a Oldoj
Amm skiej drogi żelaznej w Zabajkal
skiej Obłasti. 

Aleksander Szymkiewicz był zawia
dowc:~ stacji Old oj" 
®®@@®®®@@@®®®®®®® 

Jó~efa S~llGIELSKA z. domu .Me-
deksza posl'.ukujc siostry swej :Mcla
nJi Pławińskief, Antonego Pław1li-
skiego i ich dziecL • 
Łaskawe zawia<lomi~uie proszę na
de:~łać pod adresem: Harbin Chiny, 
Delegacj. Polska Głucha ~221. dla 
Jerzego Smigielskiego. 
®®®@®®@®®®®@®®®®@ 

Kl'O wie cośkolwiek o miejscu za· 
mieszkania paui Natali Szerszanowi 
czowej z domu Bajrakow niech <lu 
znać do Drukarni «wyraźnie» „Dru
karni'' Tygodnika Polskiego. Grand 
Prospect 79-106 
®®®®®®®@®®®®®®®®® 

Karol G.ALASZEK poszuku,ie ro-
dziców, do \vojny zamieszkałych w 
Warszawie. W 14-m roku wyjechali 
do Berdjauska rrauryczeska gub. Ła
skawe za\Viadomienia proszę na<lsyła15 
pod adresem: Harbin Ohina Głucha 
j\221 dla K . Galaszka,. 
®®®~®®@®®@®®®®®®® 
Kto w1e cośkolwiek o m~ejscu poby-
tu lub śmierci p. Faustyna Omilja
nowskiego, który służył na koleji w 
Chabarowsku i w Harbinie, r raczy 
o tern uwiadomić Jego brai.a pod ad
resem: lnż. F. Omil.ianowski Warsza
wa Ul. Czackiego ~i8. (Biuro Ele
ktrotechnic;.,ne.) 

Wszystkie pisma polskie proszę o 
łaskawe przedrukowanie niniejszego. 

®®®@@®®®®®®®@®®@® 
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Nr. 164. Str. 3. 

Przesyłamy w dalekie rubieża ser
de<'zne ,,Bóg zapłać". 

Dowódca Floty li Pińskiej: 
(podpis) Rudnicki. kpt. por. mar.-

* * * * * * * * * Z prawd~iwą przyjemnośeią przy-
taczamy te cenne dla naszego skr~m
nego wydawnictwa, słowa uzuauia. 
Oby idea popierania Polskiej Floty i 
Polskiej Zeglugi, która obecnie r0zbrz
miewa się takiem potężnem echem w 
naszej Ojczyźnie, znalazła jaknajprę
dzej urzeczywistnienie i obyśmy jak
llajrychlej doczekali tutaj na Dalekim 
W schodzie pojawienia się nietylko 
11aszy0h, okrętów bandlowycL, ale 
także i śtatków wojennych, których 
bandera był'aby dla nas i dla ludów 
wschodnich żywym symbolem naszej 
wielkiej, potęrnej i kwitnącej Rzeciy
pospolitej ! 

-®-

Spis majątków odebranych 
na Litwie Kowieńskiej w 1924 r. 

Urząd Reformy Rolnej na podsta
wie §16 podaje w ,,Lieiuwie" nastę
pujący spis odebranych majątków na 
LJ.twie Kowieńskiej. 

POWIAT TPOCKI. 
1) m J unkiszki ziemie U stronisz

ki i Posamowo i III, gm. Hanuszy
szki, p. .Mikołaja i Michała Rachma
nowych, z pozostawieniem im 80 ha 
w m. J unkiszki. *) 2) m. Komarowo, 
i folw. Julinów, Nowosady, Ignacysz
ki, p. Marji Komarowej, z pozosta
wieniem jej 80 ha. 3) m. Hanuszy 
szki, miasteczko Hanuszyszki 
ziemie Marjanówka, Semani-
szki, Rukłabole, Ołkajcie i Łokie
nie, Zielony młyn, sukces. AleksieJa 
Ołsufjjewa, z pozostawieniem im nor
my 80 ha.*) 4) folw. Hrynki. osada 
Cycyliszki, gm. Hanuszyszki, p. He
leny Sokołowskiej, z pozostawieniem 
jej 80 ha w folw. Hrynki. 5)folw Do
rańce, gm. Hanuszyszki, p. Gabryela 
Sokołowskiego. 6) m. Bitowtynie, gm. 
Hanuszyszki, p. Ant. Dogiela, z pozo
stawieniem mu 80 ha. 7) m. vrłow
szczyzna, ziemie N upronie I-V i Piot
rowszczyzna, gm. Hanuszyszki, p. Zo
fji Matrosowej, z pozostawieniem jej 
80 ha w folw. Orłowszczyzna. *) s) 
folw, Zaczyszki, 8 kawałków ziemi w 
Gudeszach i Skinimacb, gm. Hauusz
ki, sukc. Aleksandry Nik1forowowej, 
z pozostawienrem lm 80 ha w folw. 
Zaczyszki.* 9) folw. Jarosławiszki i 
Nasza Dola, osady Ewelin, Dubiały i 
Donosy p. Marji Eggertt, z pozosta
wieniem jej 55 ha ziemi i 35 ba lasu. 
10) m. Radomyśl i folw. Ameryka, p. 
Jana Zyżniewsxit•go z pozostawieniem 
mn 80 ha. 11) m- Scypjoniszki, gm. 
Wysokodworskiej, p. Aleksego Ale
ksandrowicza z pozostawieniem mu 
80 ha. 12) folw. Karopol i Ziemia 
Staniewo, gm. Wysokodworskiej, p. 
Jana Staniewicza, z pozostawieniem 
mu 80 ha z folw. Karopol. 13) m. 
Petryszki i Wierne, p. Cypr,vjana 
Odyńca, z pozostawieniem mu, 80 ha. 
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14) Wodny młyn Kopczyszki, gm. 
Siemeliszk1, władania cerkwi w Stra
wienikach*) l5) m. Bejżany, Osada 
Cyruliszki, gm. Siemieliskiej, p. Kor
neljusza Ostrowskiego, z pozostawie
niem mu 80 ha w m. Bejźanach. 16) 
folw. Szczabnica, gm. Koszedarskiej, 
p. Jad wigi Rogińskiej, z pozostawie
niem jej 80 ha, 17) m. Plitniki, gm. 
Kronie, p. Marji Elżbiety i Heleny 
Zeneidy Gordziałkow::.kich, z z pozo
stawieniem im 80 ba normy. 18) m. 
Teodornwo, gm. Kronie, p. .A.leksan
doa Iljaszewicza, z pozostawieniem 
mu 80 ha. 19) Zieruie w wiosce Wi
łuny, g'll. Kronie, "\\ e władaniu car
kwi prawosławnej w Kroniach.*) 20) 
m. Karweli 1zki, gm. Kronie, p. J ó
zefa Ry mszewicza. 21) m. Ponery, 
folw. Małowole i Nadborzewka, gm. 
J ewje, p. Ant. Słaboszewicza, z pozo
stawieniem mu 80 ha w m. Ponery. 
22) m. Kur kliszki, gm. J ew je> p. He
lt'ny Gożuchowsskiej, z pozostawie
niem jej 80 ha.. ~3) m. Strawjaniki, 
gm. J ewje, p. Antoniego Dulskiego z 
pozostawieniem mu 80 ha. ~4) Ozia· 
niszki i ziemia Lipniaki, gm. J ew je, 
J ewje, p. Konstantego Stadena, z po
zo.stawieniem mu80ha.*) 25) m. Popar
cele. folw. Piątowłoki, Szafarnia, Kar
łówka, J egorówka i lJepsze, Kosze
darskiej i Zoslewskiej gm. p. Ale
ksego Ekmana, z pozostawieniem mu 
80 ha.*) 26) :folw. Kurnik, Romero
wo i Krawcyszki Zośla15.skiej i Kosze
darskiej gm. p. Justy na Strumiłły, z 
pozostawienien mu.u młyna w folw. 
Krawcyszki. 27 m. Gabrjełow"w folw. 
Todorów gm. Zośle, p. Henryka Ma
tusewicza z pozostawieniem mu 80 
ha z m. Gabryelowa, 28) m. Budry
szki, Wandopol i Podurny, gm. Zy
żmorskiej, p. Benedykta Jana Tysz
kiewicza, z pozostawieniem mu przed
siębiorstwa przemysłc.wego w m. Bu
dryszkach. 29) m. Bujwidonie, gm. 
Zyżmo1skiej, p. J óżefa Rymszewicza, 
z pozostawieniem mu 80 ha. 30) m. 
Tyrliszki, ziemia 0egielnia, gm. "hy
żmorskiej, p. Malwby Landsbergowej, 
zpozostawieniem jej 80 ba ziemi w m. 
Tyrliszki, wliczając w takowe 10 ha 
lasu. 
®®@@®@@®®®®®®®®®® 

Uwaga 1) Majątki poJ. numerami 
1) 3) 7) 8) 14) 19) 24) i 25) oznaczo
ne w tekście gwiazdką *) należały aż 
do p')wstania w r. 1863, do Po~aków, 
ale za udział w powstaniu zostały im 
odebrane i oddane Rosjanom. Potom
kowie prawowitych właścicieli żyją 
po dziś dzień częścią na Sy berji, do
kąd ich ojcowie byli zesłani, a częścią 
na Litwie Kowieńskiej. 

Uwaga 2.) Litery „ha" oznaczają. 
„hektar" tj. 10.000 kwadr. metr. czy
li prawie tosamo co ,,dziesięcina". 

W ałne zebranie 
odbędzie się w 

rodzicow 
niedziele 

dnia I a-go b. m. zaraz po 
Soir.ie w Gimnazjum. 

15. marzec 1925r. 
..-...--~ 

ODPOWIEDZI REDAKCJI 
PAN K. Jeżeli Sz. Pan służył w 

rzeezywistosci w Piątej Dywizji W o
jsk Polskich w Nowonikołajewsku, to 
ma Pan prawo na otrzymanie i nosze
nie francuskiego orderu (medalu) 
„lnteralliee". Podanie o ten order 
należy wno<sić do „Referatu Orderów 
i Odznaczeń Gabinetu Ministra Spraw 
Wojskowych", za pośrednictwem p. 
Jerzego Gattawst.t. Warszawa, Ul. Ho
ża X254. Prawo na medal jest wymie
nione w Rozkazie Dziennym Minist
Spra w Wojsk. N1·. 145. pkt. 1. z d. 21, 
sierp. 1922. i Rozk. Dzien. Nr. 124. 
pkt. 4, z <l. 3. paźdz. ] 924. 

„PH.ZYJACIEL SZKOŁY" Dwu
tygodnik Nau~zycielstwa Polskiego 
Rok IV. Nr. 1. Poznań, styczeń 1925. 

Nowy Rok wydawnictwa rozpoczy
na Redakcja hołdelli dla zasłużonego 
pedagoga wielkopolskiego Ewarysta 
Esi.kowskiego. 

Po wiązance myśli zaczerpniętych z 
dzieł Est kowskiego, redaktora pjer
wszego polskie~o czasopi -:;ma peda· 
gogicznego „Szkoły Polskiej'' (1849) 
następuje praca Stali (Wejherowo) 
na temat Twórczośći w nauezaniu i 
wiele innych ciekawych artykułów. 
Do numeru dołączono artystyrznie 
wykonaną podobiznę Ewartysta Est· 
kowskiego. Administracja wysyła Nr. 
ten wraz z dodatkiem artystycznym 
bezpłatnie do wszystkich, którzy się 
interesują sprawą "ychowania i na
uczania. 

Adres: Po1nań, ul. Różana 4 a. 
®®®®®®®®®®®®®®®@@ 
ZUPEŁNIE samotna kobieta po-

szukuje zajęcia jako gospodyni, domo
wa szwaczka albo niania do dzieci 
szczególmej w pofakim domu. N aj lep· 
sze rekomendacje. Zgłaszać się do Bur· 
sy Polskiej w budynku Gimnazjum. 
Wielki Prospekt ~r. 79-106. 

-®-
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SPRAWOZDANIE Przedstawicieli 

angielskich „Związków Zawodowych'' 
(prof sojuzów) powrócili do Londynu z 
Hosji Sowieckiej, grlzie byli przyjmo
wani z wielkimi honorami, i złożyli 
robotnikom angielskim sprawodzanie 
ze swojej podróży: W Sowieckiej 
Hosji jest obecnie bardzo dobrze. 
Panuje wzorowy porządek. Robotni
cy moja teraz większy zarobek, ani
zeli za czasów carskich. Wszyscy 
żyją w dostatku, zadowoleni i szczę
śliwi. Najlepszym -dowodem jak obec· 
nie w Rosji Swieckiej dobrze, jest 
ten fakt, iż za czasów carskich mu
szało płacić podatki przeszło 25 mil
jonów ludzi, a obecnie płaci tylko 
nie.spełna półtora miljvna t Rząd So
wiecki uwolnił od płacenia podatków 
przeszło 23 miljonów obywateh I 

1f"':"'4 ł.p ;91 -- - :a 
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ODEZWA! 
Zarząd ~towarzyszenia „Qogpoda Polska" wspóh1ie z 

zarządem sekcji „L.JWi:}zek Mtod:i:ieży Polskiej" zwraca się 
do młorl.zieży poh>kiej, która datą.cl nie wstcwiła do „:tJwjąĄ 
zku .Młodzieży Polskiej" aby zapfoywała się w sr.cregi 
członków zwi:1zku i tern udowodmła swoją przynależność 
do polskiego sµołccztństwn, a zwłaszcza do tego jego od
łamu, kt0ry stanowi o przyszłości każdego narodu, tj. do
młodzieży. celem Zwi~}Zku nlłoclzi~ży Polskiej jest zje<l
norzeni~ wszystkich młodych sił, które myślą i czują po 
polsku w jedno wsp6lne ognisko dla wymiany myśli, dla 
towarzyskiego obcowania, dla knlturalnej pracy w kierun
ku samokształ'!enia się w języku, historji i literaturze 
polskiej, dla doskonalenia się w pracy społecznej oraz or
ganizowania samopomocy. „Związek .Młodzieży Poli-;kiej" 
jako sekcja stowarzyszenia „Go~poda Polska·' pomaga na
leżytym doborem młodych, uspołecznion) eh pracowników 
stowarzyszeniu w pracy społecznej, zwłaszcza na polu 
krzewienia kultury pCllskiej przez uświadomienie ogółu ko· 
Ionji polskiej z utworami literatury polskiej wpajanie za
miłowania do języka ojczystego, pielęgllowanie popraw
nego władania uim, dziala,i:}c zapomocą sceny polskiej lub 
publicznych odc:.r,ytów, ~yskusyj oraz sądów literackich. 
Dzfałalność ta wymaga znacznej ilości młodych pracowni
ków, ożywionych wiarą i energją w szczytny cel pracy 
społecznej, wymaga cicrnłego przypływu nowych sił, którc
by zahartowywały się w atmosferze pol~ki "go domu i stawa
ły się odpornemi przeciw wpływom obcej kultul'y. Liada
nie to mają wypełnić w pierwszym yzędzie kursy języka 
polskiego, historji i literatury polskiej, które Związek 
Młodzieży Polskiej pragnie stworzyć, o ile zapisze się 
taka ilość uczniów z groua młodzieży, lub osób z grona 
kolonji polskiej, które pragnie kształcić się w języku pols-

kim, że związek będzie mógł zaprosić fachowe siły dla 
prowad::renia · wykła<lów. Ma to pierwszorzędne znaczenie 
dla rnbdzieży polskiej, która pragnie przygotować się do 
uniwer~ytetów czy tei wyższyrh tH?ze1ni polskich oraz dla 
osób, które dążą do objęcia stanowisk w Polsce, ponie
waż znajomość języka ojczystego, historji i literatury pol
skiej dla każdego je~t uiezb9drn}, a nabycie tych wiado
mości tutaj oszcz~dzi stratę czasu i kosztów w Pols('e, w 
której cała uwaga musi być skierowaną. na nabycie wie
dzy fachowej w obranym kierunku. W o bee tego, że gim
nazjum pali-kie imienia II. Sienkiewicza w Harbinie ot
rzymało od ~Unisterstwa Wyznań ReJjgijnych i Oświt:ce
nia Pnbl. prawo egzaminowania eksternistów z Rześciu 
i ośmin klas oraz wydawania świadectw ze zdanego eg
zaminu z ję6yka, historji i literatury polskiej, sprawa 
ułatwienia młvdzieży nabyeia wiedzy w tym kierunku 
przez otworzenie kur~ów języka polskiego ma tBm donio
ś1P.jsze .znaczenie i wszyscy, którzy poważnie myślą o 
swojej przyszłości i wiążą .i<! z pobytem w Pol~ce powin
ni niezwłocznie zgłaszać się do , :Związku :Młodzieży Pols
kiej'' i zapisywać jako słuchacze kursów. S;Jdzimy że 
glos nas:l nie pozostanie bez echa, 7.e wszyscy którzy do
tąd stali poza „Związkiem Młodzieży Polskiej" zapiszą się 
do grona członków, aby p0znać swojskie otoczenie pols
kiego domu, pomowić swoim językiem, pobyć w gronie 
swoich rodaków, oraz osiągnc~ć wiadomości niezbędnie dla 
mło<lcgo obywatela polsk1ego, który pragnie wziąść udział 
w odbudowaniu swojej Ojciyzny. 

Zapisy słuchaczy na kursy języka polskiego przyjmuje 
sekretarz „Związku .Młod;,iE'ży P olskiej" w lokalu stowa
rzyszenia „Gospoda Polska" ul. Głucha 21 ·cod'.t'iennfo 
do 5-6; tlf. 22-74 

Pl'eles stow: „Gospoda Polska" S. Nernheim. Sekretarz 'l'. ~zukiewfrz. 
________ P_r_ez_.e_.q_S_ek_-".-·.i ... i ... ,,_z_w.i!zek Młodzieży Polskiej'' A. Kiszkis 8~kretar11.1 Il.K -~a_h_·n_o_w_s_k_i_. -------

POSZUKIWANIE. ska we zawiadomienia proszę naa- POKOJ do wynajęcia przy inte-
„Kto wie cośkolwiek o miejscu po- syłac pod adres · : Hai'bin Chiny, ligentnej i·odzinie. słoneczny, Ul. Mu

bytu lub śmierci Aleksandra Szym- Delegac)a Polska Głucha ~~21 dla K. diagowska ;,\fr. 345 
kiewicza, syna Jana i Lucyny z Kry- Galaszka,. 
nickich, urodzonego dnia ~4marca1889 ®®®®®®®®®®®®®®®®® ®®®®@®@®®®®®®®1P®c8> 
r. w miejscowości Krywno na Poltsiu Kto wie coślwlwiek o wieJscu poby 
około Brześcia nad Bugiem raczy o tu lub śmierci p. Faustyna Omilja
tem zawiadomić Konsulat Polski w nowskiego: który służył na koleji w 
Rotterdamie Holandja , pod adre- Chabarowsku i w Harbinie, · raczy o 
sem: „ Co n su 1 at de po 1 o g n e tem uwiadomić Jego brata pod adre
a Rotterdam, Sc hi eka de 190 sem: Inż. F. Omiljanowski Warsza
a, H 0 l 1 a n de". O:statniem mieji'>cem wa Ul. Czackiego :'.Wr. 8. (Biuro Ele
zamieszkania, wiadomem rodzinie po- ktrotechniczne. 
szukiwanego w mie8iącu grudniu 1917 Wszystkie pisma polskie proszę o 
roku była miejscowość: Stacja kole- łaskawe prze<lrukowanie niniejszego. 
. Old . A k. . d . . 1 . ®@®®®®®@®®®®@®®®® 

.MUZEUM T-wa Badania Mandżu
rjiw Ilarbini~ poszukuje dla skomple
towania roczników następujących nu
merów „Tygodnika Polskiego": 6, 15, 
16, 22, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 51, 
57, Kto ma takowe, raczy je przy
nieść do Dl'nkarni ( 'flyraźnie ,.Dru_ 
karni~' Tygodnika Pol~kiego albo też 
wręczyć osohiścir. panu Tiuuin, kierow
nikowi „Od<.lziału Prasy" p1zy Muze-

Jowa OJ- nrnrs leJ rog1 ze azneJ DO E~'l'O . .MOLOuVW ! 
w Zabajkah;kiej Obłasti. Dr. Jerzy S c h e ff n e r. (Lwów um. 
Alekc:;ander 8zymkiewicz był zawiado- Ul. Lenartowicza Nr. 14) zwraca się ®®@@®@@®@®®@®@®®® 
wcą stacji Oldoj.'. do wszystkich fachowych i amators-
®®®@®@®®~®c&®®®®®® 

Józefa ~MlUlELbKA z domu .Me- kich entomologów z prośbą o dostar-
deksza poszukuje sio~try swej l\Ielanji czenie mu azjatyckich motyli i ciem
Pławińskiej, Antonego Pia wińskiego i zaHuszo1 ych 1 iywyc:h omz jajek i pocz 
ich dzieci. warek. Wszystkie k-oszta zwiąrnne zła 
Łaskawe zawiadomienie proszę na- panirm motyli poczwarek (kokonów) 

desłać pod adresem: Harbin Chiny, zwróci, bez względu na ich wysokość. 
Delegacja Pobka Głucha :M21. dla Prosi również o nadesłanie Mu adre
Jertego Smigiel~ldego. sów handlarzy motyli i wszelkich in
®@®®®@c&@®@®®®®®®® nych owadów. 

KTO wie coś} 'wiek o mjeiscu za·· 
mieszkania pani .Ńatnlji Sze~szanowi 
czo wej z dom u B ajrnkow n ieth da 
znać do Drukarni «wyraźnie „Drukar-
ni" Tygodnika Polskiego. Grand Pro
spect 79, 
~@~~~®®@~@@~~@@®@%@@®@@ 

Karol GALA8ZEK poszukuje ro
dziców, do wojny zamieszkały('h w 
Wan:zawie. \V 14-m roku wyjechali do 
)3erdjanska Tauryczcska gub. Ła-

®®®®®cg:@@®@®®®®®®® 
"BlBLlO'l'EKA. ~ arodowa jru. Os-

solińskich" we Lwowie poszukuje „Ty
godnika Polskiego" Nr. 6. (szósty.) 
Kto ma, raczy przynicsć do Drukarni 
(wyraźnie „Drukarni' ') Tygodnika 
Pol:->ldElgo. 
@@®@@@@®®@®@~@@@@@®@®@@ 

DO Uzytelników l Prosimy o poda-
nie adresu p. Olgi N. Kazi Gfrej, dla 
której mamy li$ z Salt SpringT"ille 
N, Y. U. S. Amcrica. 

Kalendarzyk 
22. N. Katarzyny szwedzkiej. 
23. P. Domicjana i tow. 
24. W. Gabrjela arbcis. 
25. S. Zwiastowanie .Ń. M. P. 
26. C. W. Dyzmy, Ludgera. 
27. P. W. Jana Damascenskiego. 
28. S. W. Jana Kap. Syk-,tusa. III. 

-®-
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WYDAW8.c\.: KS. W. OSTROWSKI. 
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