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RUCH KOBIECY o 

Jeszcze lat temu dwadzieścia w naszych 
kołach kobiecych było cicho. Poza kwestya 
gospodarstwa, mody, lub czasem spraw oso- 

bistej natury, nie wiele sobie zdawano spra- 
wy z innych -kwestyi społecznych. 

Zwolna jednak, rozbudzony echem dzia- 
łalności kobiet za granicą, począł się i u nas 

budzić ruch emancypacyjny. Od pierwszej 
jednak chwili nasze kobiety stanęły na zu- 

pełnie innem stanowisku, aiyżeli. snfrażyst-j 
ki innych narodów, a biorąc rzecz zupełnie 
poważnie, oparły program swego ruchu e- 

mancypacyjnego na silnych i. zdrowych pod- 
stawach etyki i ekonomii społecznej. I nie o- 

niyliły się. Ruch -kobiet spo,tkai się z jak naj- 
życzliwszem przyjęciem u wszystkich warstw 

społecznych szczególniej ta.ś kształcącej się 
młodzieży, która wówczas również rozwija- 
ła skrzydła do lotu, rwąc się do pracy nad jk»- 
stępem i oświatą dla odrodzenia narodu. 

Jedna tylko partya klerykatna, wroga z 

zasady -każdemu postępowi, zajęła odrazu 
stanowisko dla cmancypacyi kobiet wrogie, 
a jej organ krakowski. “Głos Narodu”, nic 
szczędził przycinków męskiej młodzieży z 

ruchem kobiecym sympatyzującej* zarzuca- 

jąc im wprost, że schlebiają kobietom w ce- 

lach niemoralnych, aby sic wkraść w ich ła- 
ski i względy. Niezrażone jednak tętni napa- 
ściami kobiety, mając tła czele przewodniczki 
tej miary, jak p. Dujwidowa, Parcnska i inne, 
rozpoczęły gorliwą pracę nad cmancypaeyą 
kobiet, rozpoczynając od głównego zadania, 
zmiany systemu wychowawczego kobiety. 
— Dotychczasowy system wychowania wic- 
ie pozostawiał do życzenia. Pensyonaty, 
przeważnie pod kierunkiem zbkonnic j>ozo- 
stające, wydawały papugi paplącc po francu- 
sku i brzdąkające na klaw ikordzie, gęsi nadę- 
te, przesiąkłe bigoteryą i zakonną moralno- 

ścią, zresztą jednak nie posiadające żadnych 
wiadomości, mogących w życiu przynieść ja- 

ki taki pożytek. Słowem hodowano lalki, bę- 
dące kosztownym ciężarem dla męża, ale nic 
/-dolne być mu towarzyszką życia, ani wycho- 
wawczynią dzieci. 1 en system gwałtownie 
zmienić należało. Wnet też energiczna akcya 
Ligi Kobiecej poczęła wydawać owoc obfy- 
ty- 

W Krakowie powstały kursa im. l*ara- 
nieckicgo, mające za zadanie wpajać w kobie- 
ty zamiłowanie do gospodarstwa i praktycz- 
ne życiowe wiadomości; za niemi, jak grzyby 
po deszczu, za każ.dem* dotknięciem kobiecej 
ręki wyrastały w całym kraju zakłady kształ- 
cące dla dziewcząt, licea, gimnazya żeńskie i 
szkoły realne. Pierwszy, najważniejszy krok 
był zrobiony. W” ślad za tern należało się roz- 

patrzeć za pomieszczeniem i pracą dla kształ- 
cących się kobiet. 

lut napotka,uo na pierwsze poważne tru- 
dności. Pomimo całej sympatyi, z jaką po- 
Stepowa część społeczeństwa odnosiła się do 
ruchu kobiecego, wyłoniła się samą siłą fak- 
tów troska, gdzie pomieścić tę rosnącą ciąg- 
le rzeszę kobiet żądnych samoistności, skoro 
w tamtejszych warunkach dla mężczyzn pra- 
cy zaczynało braknąć. Nie dano jednak za 

wygraną; kobiety przypuściły szturm do 
wszystkich zawodów, które tylko nadawały 
się do tego, aby kobieta mogła w nich z po- 
żytkiem pracować. Zwolna uprzedzenie po- 
częło znikać i jeden po drugim zawód otwie- 
rał swe podwoje dla kobiecej rzeszy. Zaroiło 
się od barwnych bluzek kobiecych w biurach 
banków i handlów, w aptekach, przy kasach 
kolejowych i wszędzie, gdzie tyłki * siła fizy- 
czna kobiety mogła sprostać Zadaniu. Naj- 
większym kłopotem (śmiech na bok) była ta 
okoliczność, że przystojniejsze z nich nie dłu- 
go mogły utrzymać się na posadach. W yga- 
niał jc Amor. Sprytni mężczyźni odrazii_zro- 
zumieli, jak wielką jest różnica jKWiiędzy ko- 
bietą lalką, a kobietą wykształconą według 

po>tęł»o\vej metody i raz po raz któraś z e- 

maiicypantek znikała z biura, obejmując za- 

rząd gospodarstwa domowego we własnem 
gniazdku. Pomimo tego kandydatek na opróż- 
nione posady nie brakło nigdy i obecnie .ko- 
biety mogą powiedzieć śmiało, żc zdobyły 
wszystkie możliwe placówki. 

Niemniej ważną i pożyteczną była oświa- 
towa i organizacyjna praca kobiet. Okazało 
siy, żc na tem polu kobieta nie tylko dorów- 
nała, ale i przewyższyła mężczyznę w wydat- 
ności pracy. Silna agi tacy a, jaką Liga Kobiet 
rozwinęła za szkołami ludowemi, ich żywy u- 

dział w działalności i "propagandzie Uniwer- 
sytetu Ludowego, to wszystko wskazuje, jak 
dzielna siła wystąpiła na widownię. 

Dominujące stanowisko kobiet w komi- 
tetach gospodarczych, ich praca organizacyj- 
na w kooperatywach walczących z drożyzną 
i wyzyskiem zjednały im pełne uznanie spo- 
łeczeństwa. Jakkolwiek przez to wynikła dla 
mężczyzn* pewna konkureneya chleba, to je<1- 
nak nikt, z wyjątkiem chyba żywiołów bardzo 
zacofanych, nic odważy się występować prze- 
ciw tak pożytecznemu ruchowi, jak cmancy- 
pacya kobiet, który zmienił i wyszlacbctnił 
wygląd wewnętrzny naszego społeczeństwa 
w kraju. 

I u w Ameryce oddawna kobieta i na 

rynku pracy rywalizuje z mężczyzną. Jedynie 
wyzysk i to brutalny, brudny wyzysk pracy 
kobiet zakłóca tę harmonię. W tym też kie- 
runku, jako też w kierunku gospodarczo-ko- 
operatywnym powinna iść akcya kobieca. Na- 
ród nasz może być szczęśliwym, że nasze 

Polki nie flały posłuchu zwyrodniałym de- 
monom angielskiego sufrażyzmu bojowego, .1- 

le wywalczają sobie prawa wraz z mężczy- 
znami, ramię w ramię, przy pomocy uczciwej 
i obfitej w skutki pracy społecznej. 

Jak to dawniej radzili sobie 
ludzie. 

Bardzo wiele lat tem nie było w Polsce 
ani domów, ani kościołów, ani kolei żelaznych, 
ani studni, nie było nic — tylko las i las, a w 

lesie woda, błocisko, znawu woda i znowu 

las. Słonko zaglądało z wysoka, bo dobry Bóg 
kazał mu ogrzewać ziemię. Zaglądało i żało- 
wało ludzi, którzy w' lesie yo różnych jamach 
mieszkali. 

Orzało więc ludzi słonko, a żywiły ich ja- 
gody, orzechy, dzikie iabłkff i grzyby surowe, 

(kitować ludzie nie mogli, bo nie wymyślili 
jeszcze garnków. 

Nie mieli też jeszcze ani butów, ani jdót- 
aa na koszule, ani stołka, ani nic tych rzeczy 

— których teraz używamy. 
Ale Bóg dał rozum i ochotę do pra- 

cy. 

% 
Zrobili więc najprzód ludzie siekierę; sie- 

kierą ścinali drzewa, z drzewa stawiali domy, 
brzydkie budy, bo innych nie umieli, ale za- 

wsze lepiej im w nich było mieszkać, niż w 

jamie zimnej. 
Myślicie może, że pierwsze siekiery wy- 

glądały tak, jak nasze tera*? — Otóż wcale 
nie. Prerież siekiery nasze są żelazne, żelazo 
robi się z rudy, a tym sposobie dowiedzieli 
się ludzie daleko później. 

Pierwsza siekiera była zrobiona z kamie- 
nia. Kamienie Pan Bóg stworzył, leżały wte- 

dy wszędzie na ziemi. Podniósł więc człowiek 
raz kamień, zobaczył, że jest ostry, aż mu za- 

drapał rękę, myślał, myślał, i wymyślił ta- 

k$ rzecz: ułamał gałąź z drzewa, rozszczepił 
ją na jednym końcu, wsadził w to rozszczepie- 
nie kamień, przywiązał tfo łykiem i... jest 
siekiera! Nie była to siekiera dobra, bardzo 
pomału rąbała drzewo, ale pierwszy człowiek 
cieszył się nią bardzo. 

Ha z straszne wilczysko chciało porwać 
dziecko, wyszczerzyło już zęby, ale ojciec por- 
wał siekierę szach! mach! i zabił tvilka sie- 
kierą, daleko prędzej niż kijem. A czy wiecie 
— co zrobiła matka tego dziecka? nic, zaraz 
wani powiem. Poszukała cienkiego, a ostre- 
go kamienia i póty drugim kamieniem wier- 
ciła w nim dzurę, aż wywierciła na wylot. Po- 
tem w tę dziurę włożyła żyłę z zapitego wil- 
ka i tą kamienną igłą zeszyła ze skóry ubra- 
nie dla dziecka. 

Tak to radzili sobie pierwsi ludzie. 


