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Lodz, 7 kwietnia 1945 roku
„ 1 rz<łha z

żywymi naprzód iść ... "

We wspólnych walkach, we wspólnie przelanej krwi za świętą sprawę wolności wś„ód.
żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego todzi się szczere, prawdziwe braterstwo
broni, rodzi $M: wieczna przyjaźń narodu Polskiego i narodów Związku Radzieckiego. ·
Prezes Rady Ministrów
EDWARD OSÓBKA-MORAWSKI ....

ŻOŁNIERZE WOLNOŚCI
Historio!

Łwny pożarów,

zgolisz.cza,

krew,

łzy

znaczą twe karty, przez które przewija aię czerwona wstęga walk o walność cierpiącego człowieka.

Wieki

widziały

i

słyszały niewo~ników budujących

pałace i więzienia, tworzących · przepych dla
jęki chłopów
gnębicieli, ciągnących gailery,

swych
bitych,

kaszel gruźlle?.:ych dzieci, robo1mi1ków padających
na ulicach z głodu, widziały gnanych na neź, by
ujarzmić, by ginąć za niewolę, za ucisk, za bat
i krzywdy pańskich poddanych - chłopów i r-Oibot, ników całej ziemi.
Widział jaik p-rzez wieki szli, niosąc żagiew
buntu, wyrośl.i z jęków i ł~ boj<>W!Iliey lepszego
jutra, wolnej lud'ZJkośei. S~i, walczyli i padali na
pobojowis]fach, by wyrośe nowymi, wciąż n-0wymi
wierzącymi i walczącymi.
Tak byro wcwraj i tak było dziś w krwawych
latach mordów, rozstrneliwań, obozów i więzień.
Przez sześć tych la.t kryło i:ch podziemie, $Umiały
nad nimi drzewa lasów, te same drzewa, które
w tej czy tamtetj ziemi szumiały innym walczącym
jak oni za wolność 1Daszą i waszą. Ta sama walka
i ten sam trud, bohaterstwo i śmierć, ~ęski i zwycięstwa. Luny palonych wsi, jęki mordowanych
mówiły im, że z krwi rodzi się wolność. To oni
burzyli Bastylię, nieśli wiosnę ludów, zwycięża.Ii na
polach Racławic, zapelnili więzienia ze spisku Konarskiego i ks. Sciegiennego, walczyili w 1905 r .'I•
i zwyciężyli w purpurze Października. Oni to
umierali na ulicach Wiednia, w rowach strzeleckich
Hiszpanii.
Teraz, kiedy las szumi im inną pieśń z oddali
minionych najgorszych dni, w których mocno trwali w walce i ei z podziemi, z lasu i ci, którzy nie
dali Stalingradu pomni, barykad październikowych,
niosą światu we wspólnej ofensywie zwYCięstwo
chrzęst gąsienic ciężkich czarnych czoł
wolności, gów, huk dział i warkot samolot.ów, dygot ziemi

w.shzą.sanej wybuchami, wybija ich krwią i męką
serdeczną dumne srowo: Wolność!
wywalczonych - kilomeTysiące przebytych,
trów żołnierzy radzieckich i polskich, znaczą huki
waltk za Odrą. Trzesczy bastion tyranii odwiecznej, symbol ucisku, bezprawia i rzezi, narodów
- Berlin, aż runie z łoskotem, głosząc swym upadlciem światu wielką sprawiedliwość ludów.
Po za frontem nasze lasy już szumią spokojnie, miasta i w.sie wracają d-0 życia.
P.o tych ziemiach umęczonych a dziś wolnych,
7Jdeptanych twardym butem żołdaka świata, faszystowskiego oprawcy, noce niosą spokój ludziom
i ich domom, dni zaczynają wybijać wspólny rytm
wa:Jiki zaplecza i Włnierzy walczących na frontach
o spokój chat, o życie ludzkie.
Nad ziemią od wschodu na zachód, od połu
dnia na północ niesie kwietniowy wiatr pieśń huczą
cą., jak grom, pieść o żołmierzach wolności...
RYL
'
JÓZBP BEREZA

HANUŚ ...

Hanuś, i mundur żołnierski już wzięłaś,
Odchodzisz,· by nieść pomoc swemu bratu,
W zadymioną lufę karabinu biały kwiat zatknęłaś
I idziesz, by nieść honor Polki na dziw całemu świaln.

Ty idziesz

twoje serce /kalo bólem i rozpaczą,
Gdy wieść przyszła głucha, że najmilszy zginął.
- To nic - ból trzeba pomstą pisać i niech dni nie
[płaczą
że to już rok minął.
Cichą skargą, Haniiś -

Najmilsza! Ty dom rzucasz, by nieść pomoc swemu .bratri
Ojczyzna cię wola - a świat z podziwu zastygł,
że to 'fy właśnie, polskie dziewczę, .dasz . odpowiedź
katom
Za wszystkie krzywdy Polek i za krzywdę wlasnq.„
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Szóste to już święta Wie1kiiejnocy obchodzono
w czasie wojny, rozpętanej przez zaborczy hitleryzm.
DrLiś jednak huraganowy ogień artylerii i ni52czycielska
działal!ność lotnictwa nie sieją spustoszenia na ziemi
polskiej. Nie zakłócały również świątecznego nastroju
salwy egzekucyjnych plutonów i widma szubienic. Dzię
ki zwycięstwom Czerwonej Armii i wydatnemu współ. działaniu Wojska Polskiego orkan ognia i żelaza w niwecz obraica miasta i wsie niemieckie. Zdawma oczeki·
wa.na chwila wkrocz'enia wojsk Sprzymierzonych do
kraju „Herrenvolku" stała się rzeczywistością. Po raz
pierwszy od lat cała Pol&ka oddychała atmosferą wolno·
ści, radośnie święcąc dzień Zmartwychwstania. Gdy po
przeg,r anej kampanii wrześniowej rozpoztady się nad
· ziemią polską mroki okrutnej niewoli niemieckiej, corocznie łączył dręczony naród z nadejściem wiosny swe
nadzieje na załamanie hitlerowskiej potęgi i odzyskanie upragnionej wolnośd. Rok w rok promienne blaski
wiosennego słońca czyniły ludzi skłonnymi do ożywie
nia nadziei, które z~ względu na istniejącą podówczas
sytuację wojskową spel'Ilić się nie mogły, ani w roku
1939, ani w 1940.
Dopiero z chwilą wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej otwady się przed nami, ja!k również przed innymi narodami realne mcnliwości wywalczenia niepadległego bytu. Słusznym okazało się w tym tragicznym
demok.ratycznej
momencie dziejowym, twierdzenie
i prawdziwie postępowej części naszego ·społeczeństwa.
że naród polski musi szukać dróg współpracy i przyjaźni
-ze Zwią12kiem Radzieckim, jeżeli nie chce być -zepchnię·
tym do roli bydła roboczego i w konsekwencji ~in
czony.
Po pięcioletniej prawie okupacji hitlerowskiej znaC::zonej krwią najlepszych syrn&w ojczyzny, wierzyć się
wprost nie chce, że w ciągu przeszło dwudziestoletniego
okresu niepodległości nie mieliśmy rządu, któryby zrozumiał konieczności naszej współpracy z Unią Sowiecką i innymi bratnimi narodami słowiańskimi. Na tle dramatycznych zmagań ws.zystkch wolność miłujących na·
rod&w Europy z pon.ornym iln:perializmem germańskim
i na wymownym dla nas tle okupacji i wa1ki z przemocii h'tlerowską w Polsce, uwidoCZlllił się w całej jasltrawości bezwstydny egoizm naszej reakcji, d!lŻącej
do zaprzepaszczenia szq;ęścia i pirzyszłośd naroóll sa
cenę utrzymania swych dóbr materialnych.
Jakkolwiek rupełlne zignorowanie Z'Wliąliu Jladzieckiego, jako decydującego czynnika w dziele utrzymania pokoju, przypisują niektórzy krótk.OW!'Zroczności
politycznej przywódców reakcji, to my, przyczyn tak· ego a nie innego stanowiska kół londyńskich. dopa.~
trujemy się w prywacie i egoizmie faszystowsk.o-kapi- ,
talistycznej klikL
Bo jakże inaczej wyttumaczyć można faklt, że to, co
ro:rumie przeciętny robotnik i chłop odnośnie do potrzeby przyjaźni polsko-racb:ieckiej, jako środka ratunku
. przed grożącą ustawicznie -zachłannością niemiedcą,
staje się tak trudnym do -zrozumienia dla panów Sosnkowskich, Raczkiewiczów i ich londyńskich i krajowych
satelitów. Nie jest to winą ich niezdolności do rMumo-:
wego rozstrzygania dylemat&w politycznych. Wiedzą
bowiem ci panowie i to bardzo dobrze, że droga de;
sz częśc ia i w i elkości narodu prowadzi przez S'Ojusz z na.i
szym wschodnim sąsiadem i przez demokratyczny ustroj.
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REFLEKSJE

Wiedzą ci panowie i to ,że szczera przyjaźń ze Związ·
kiem Radzieckim ńiesie za sobą potrzebę wyzwolenia
mas ludu wiejskiego i miejskiego z pęt kapitalistycznoobsza.rniczej niewoli. A co za tym idzie godzi w bez.
pośrednie interesy reakcji.
Nacjonalizacja fabryk ' 1 kopalń, rozparcelowanie
wielkiej własności i nada.nie ziemi chłopom, jako jedynym piawnym dziedzicom, oto przyczyny, dla których
reakcja I tak zawzięcie choć bezskutecznie usiłował.s
i usiluje odw<ieść 111aród polski . od współpracy i sojuszu
z Sowietami. W państwie polskim, w którym· wyzwolony jest chłop, a robotnik stanie się współwłaścicielem
wairsztartu pracy i, w którym szkoły wszelkiego stopnia
i typu otwierają swe podwoje dla rzesz młodzieży robotni1::zo-<:hłopskiej, rzecz prosta nie może mieć miejsca,
dla pascnytniczej garatkl obszMników i fabrykantów
tych naturalnych protektorów idei faszyzmu, których
obłudę i skłoooość osłaniania w szumne słowa bez..
w.stydnych egoistycmych dążeń, znał już poeta Kasprowicz, kiedy pisał:

NChce porachunki czyni~ alek, jak rabuś w czarnym
lesie,
Więc niech nie szuka na Io na:iw w idei gdzieś bezkresie,
Lecz niech, jak szczery m6wl łotr o krwawym interesie"l1

• • •
lud święci dzień Zmartwychwstania, ja.k o
triumf prawdy nad %akłQ'.1.aniem, 7JWy<:ięstwa Dobra nad
Złem. Przed blisko dwoma tjwiącami lat -zginął na krzyżu śmierc;ą męczeńną neonik Sprawiedliwości i Dobra - Ch1'}'11tlH. Zmvtwydnratał niebaw~m. bo idea
mił<*i bliźniego, zaszczepiona w sercach uczniów była
Słusznie

nieśmiertelna.

NMód polski miał niewl\'IJpl"iwie chwile up.ad.ka
i klęk, które go smuciły I odrodzenia, które napawał:>
go radością i .k tóre uroC"LYŚcie obchodził. Nigdy jednak
na przestrzeni swej tysiącletniej historii nie miał podstaw lud polski święcit tak radośnie i tak uroczyście
dnia ZmMt'Wychwstania, Jłl1t w roku 1945, gdy po pię
cioletniej stramiiwej okupacji powiewa znowu nad k·rwią
i nami nies.Zaęsnego ludu Zl'08%0IDą ziemią biało-czer
wony sztandar - symbol niepodległego państwa polekiego. I kiedy wśród l'llin i zglis-zcz Wars:,zawy sprawuje władzę Tymczat1awy 1Wld Rzeczypospolitej - wyraziciel woli i intereeów łuóu pracującego wsi i miast
ł o<fy xbrojne ramię narodu :::- tołnierz polski zatyka
swycięskie biało-czerwone proporce obok czerwooych
chwałą uwieńczonych sztandarów Armii Rad:deckiej, roa
minach miast niemieckich u bram Berlina i nad Bałty·
kiem. Uczuć radośct 1 aaęścia z odzyskania wolnośd
nie mogą niestety dzlełić x nami ci, którzy zginęli n&
azla·k u zwycęstwa ,idfłC do boju o-Polskę Ludową od
Smoleńska po Szczecin 1 d, IL-tóny oezUikani przez reak·
.c yjne kierownictwo w Londynie krew swą przelali na
piaskach Sahl!!ly i w góradl ~il.
Nie doczekali równiet dnia wolności ci, którzy waJ.o
~ąc w kraju z p.rzemocia hłderow&ką, padli od kuli wroga i ci, dm którydl mradziedd wystrzał rodaka-faszy•ty
był ostatnim smutnym odgł09em jęczącej jeszcze w nie-

woli ojczymy.

·

_Cześć więc 1 chwała polegiłym'; bo z k:Q. krwi i trudu
Poleka z martwych pow9łała.
Tadeusz ,Gumiński

/
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WIOSENNY SIEW
Wiciarzul Polska już jestl
Kajdany niewoli zerwane! Do wrót Berlin'ł dochodzą zwycięskie woj ska radzieckie i polskie. Pia·
atowska Polska ma byćl Po Odrę i po Nissęl.
Odwiecznym krzywdom nadszedł kres! Już wróg
nie będzie deptał rdzennie polskich ziem, nie będzie
nań harował w trudzie polski chłopi
Wi.ciarzul Ludowa Polska jest!
Te folwarczne niwy, coś okiem spragnionym tak
na nie spoglądał, dziś twoje!
Ten pałac wspaniały, gdzie twoim stopom wstęp
wzbroniony był, dziś twój I
Wiciarzul Za stodołę wyjdź! Do słonka plecy wystaw! Czujesz już w kościach ciepło? - Bracie!
Wiosna już! „
.
Wiciarzu, izbę rzuć! Pod wiater drogą idź! Ciepłem ci głaska wiater twarz.
Wiciarzu, .czas nadchodzi twój I
Wiciarzu, zmień się w słuch! - Skowronek w gó-·
rze ~ra. Wiosny wydzwania śpieWł
'l:Viciarzu, w pole trza!
Patrz! Ziemia schnie! Nad ziemią pary mgły!
Bruzdami spłynął śniegl
Wiciarzu, gotuj pługi
Wiciarko, płachtę ładźl
Ojcze, ziarno czyść!
Wiciarzu, czegoś smutny? Ojcze! Skąd troska
twa? - U brata konia wzięli, sąsiadki męża zabił
szwab, u Wicków robić nie ma kto, bo chopcy w wojsku są. Taki Wojna jesl W Polsce mordował wróg!
Lecz patrz: - sieroce gorzkie łzy - sąsiedzkie syny

.I

mszczą,

-

Za Polskę leją krewi Granice wyrąbują!
A ty pracować umiesz! A w stajni konik rżyl Wiciarzu już nadchodzi siew!
'"d-·~ nie ma konia, ty własnym koniem zorzesz.
Gdzie chłopa brak - zasiejesz tył
U11,orów w Polsce być nie motel
Wiciarzu, nie czas patrzyć, co twoje i nie twoje.
Przekraczaj miedzę, jeśli trza!
Dostojnym krokiem siewcy idź i w pols"ką rolę
%łote ziarno siej I
Niech rośnie chleb I

Wiciarzu, praca twa u wdowy otrze łzy i błogo
wyda płoni
Wiciarzu, miasta też jeść chcą! Trzeba im chleba

sławiony

będzie dać!

To twój jest mus! To zaszczyt twój z braćm( się
chlebem dzielić!
Patrz: - nagi jesteś, ubrania ci brak, łachy na tobie w strzępach.
~
Widzisz - wóz trzaby przekuć - obręcze, jak
blacha cienkie.
Pamiętasz, w zimę ściany twej chaty okrył biały
szron, w izbie woda marzła. - Węgla ci trza f
Ty węgla nie zasiejesz. Nie wytopisz żelaza ze
swej czarnej roli. Na ubrania sukna nfo sprzędziesz,
choćbyś ręce po łokcie urobił.
Wiciarzu, nie martw się! Nie jesteś sami W miastach są bracia twoi: robotnicy.
Pod ziemię, w otćhłań czarną, jak noc, codziennie
zjeżdża górnik, węgl_a dla ciebie dobyw·ać.
W olbrzymich hutach, gdzie żar dech w piersi zatyka, żelazo dla ciebie leją ..robotnicy, w przędzal
niach tkają sukna, hyś odziać miał się w co.
W Polsce nie może być głodnych!
W Polsce nie może być nagich!
Ty Polsce dasz chleba!
Robotnik Polskę odzieje!
Wiciarzu, Warszawa w gruzach! Serce twojef
ojczyzny w gruzach!
Milionów rąk trzeba. aby Warszawę do życia
obudzić!

Ty kochasz Warszawę - choć może w niej
byłeś, bo ty jesteś Polakiem.
I armię robotników, wznoszących z gruzów
stolicę, nakarmisz ty I
Więc lemiesz ostrz i w pole idź i orz i siej
dzie, gdzie ziarna trzeba, gdzie zemia - matka
czeka.
Ty teraz jesteś Polski włodarzem - dbać
musisz.
Musisz pokazać, że godny jesteś zaufania,
w tobie Polska pokłada.

nigdy

nie

twoją
wszę

siewu
o

Nią

które

Ludomir Cezary-Stasiak

,

AKCJA OSWIATOWO-KULTURALNA RUCHU LUI;)OWEGO
Pokłosie

konferencii działaczy ruchu ludowego,

jaka miała miejsce w Łodzi w dniach 5 - 7 mar·
ca 1945 r., odznacza się bogactwem rozważań i dyskusyj rożnorodnej treści. Wielki; jednolity nurt ży
cia polski.e j wsi wyzwolonej rozpadł się w tych debatach na szereg strumieni, uwydatniających po·
szczególne dziedziny bolączek, potrzeb, planów i za-

mierzeń

Z punktu widzenia zainteresowań wiejskiej mło
dzieży wiciowej na pierwszy plan należy wysunąć

sprawy oświatowo-kulturalne wsi polskiej w ich całej przebogatej rozmaitości i z całą palącą aktualno·
ścią. Bogactwo zagadnień oświatowo-kulturalnych
na wsi mieści się w rozległej skali, której krańcowe
punkty wyznaczają z jednej strony sprawy, dotyczą
ce różnych form opieki i wychowanie dzieci wiejskich

w wieku przedszkol 1ym, a z drugiej-sprawa uczestnictwa młodzieży wiejskiej . w wyższych uczelniach
różnego typu. Kwestia palącej aktualności tych zagadnień wynika siłą ·rzeczy z dziejowej sytuacji narodu polskiego.
_
Ba rbarzyński najeźdźca germański w ciągu pięciu
i pół lat pogrzebał i zniszczył w zbrodniczy sposób
nie tylko nasze szkolnictwo różnych typów i na róż
nych poziomach, lecz i wszelkie inne formy działal
ności oświatow o - kulturalne j, uzupełniające braki
i luki, związane nieodłącznie z każdym systemem
szkolnym. Po straszliwym huraganie wojennym, jaki
nawiedził nasze ziemie i po srogiej okupacji niemieckej, pozostała w tej dziedzine zupełna ruina i pustynia. Wszystko trzeba odgrzebać z gruzów i popiołów,
wszystko trzeba tworzyć i budować od nowa.

Nr 3 -

Str 4

Szczególnie groźnie przedstawiają się te sprawy
na wsi, gdzie zarówno szkolnictwo, jak i wszelkie
inne formy działalności oświatowo-kulturalnej, nie
zdołały zbyt głęboko zapuścić korzeni. Dlatego przed
wyzwoloną polską wsią, zwłaszcza przed młodą
wsią, stoi olbrzymie zadanie do spełnienia: wznowić,
odbudować i rozbudować życie światowo-kulturalne
wsi na wszystkich poziomach i we wszelkich dziedzinach!

Jako praktyczna konsekwencja konferencji dziaruchu ludowego wynika koncepcja utworzema
specjalnej Komisji Oświatowo-Kulturalnej Ruchu
Ludowego przy Wojewódzkim Zarządzie Stronnictwa Ludowego i Zw. Mł. "Wici", któraby czuwała
nad planowym i racjolanym rozwiązaniem zagadnień
oświatowo-kulturalnych w terenie. OrganiZ'acja tej
Komisji jest pomyślana w zarysie w następujący
sposób:
Centralną komórką na terenie województwa jest
Wojewódzka Komisja Oświatowo-Kulturalna Ruchu
Ludowego, która działa w terenie . poprzez Komitety
Powiatowe i Delegatury Gminne. Komórki terenowe
sygnalizują w sposób zorganizowany o bieżących potrzebach wsi, dając w ten sposób materiał do prac
organizacyjnych komórkom centralnym.
Sprawność i skuteczność działania takiej instytu. cji zależy od następujących warunków:
Po pierwsze od odpowiedniego zastępu ludzi,
kompetentnych w tych sprawach, którzy część swego
· czasu poświęciliby na ti"' cele. Wierzymy, że inteligencja pocfiodzenia chłopskiego postara się rozwią
zać czynnie to zagadnienie. Po drugie od postawy
terenów wiejskich. Im bardziej pozytywną będzie ta
postawa, im więcej aktywności ujawni się na tym odcinku pracy u młodzieży chłopskiej, tym większy zakres zagadnień zostanie praktycznie i skutecznie rozwiązanych. Wierzymy, że szczególnie młodzież „wiciowa" dołoży wszelkich starań i nie poskąpi trudu
aby te tak doniosłe sprawy znalazły swoje właściwe
potraktowanie i rozstrzygnięcie.
.
Program działania Komisyj oświatowo-kultural
nych jest tak rozległy, jak rozległą i wieloraką jest
dziedzina prac oświatowych na wsi. Lecz z hierarchii
celów należy wysunąć na czoło potrzeb te sprawy,
Które wymagają natychmiastowej realizacji. Tytułem
przykładów wymieniam
następujące zagadnienia.
które można oznaczyć napisem 11 bardzo pilnych":
łaczy
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1. Zasilenie zakładów kszlalcenia nauczycieli elementem chłopskim, co przyczyni się do właściwego

rozwiązania
sprawy
szkolnictwa
powszechnego
na wsi.
2. Organizacja burs i internatów dla młodzieży
chłopskiej w miastach, posiadających szkoły średnie
i w miastach uniwersyteckich, co umożliwi przeszkolenie odpowiedniego narybku inteligencji pochodzenia chłopskiego.
' 3. Zakładanie bibliotek, organizacja kursów i zespołów samokształceniowych w kołach młodzieży
wiciowej.
4. Uruchomienie możliwie- rozleglej i gęstej sieci
szkól rolniczych i dopilnowanie, aby były one należycie przez młodzież chłopską obesłane.
5. Uruchomienie uniwersytetów ludowych przy·
najmniej po jednym w każdym pąwiecie i dobór
uczestników, oparty na zasadach organizacyjnych.
6. Opracowanie sposobów, lorm i programów dla
kształcenia nauczycieli i wychowawców, przygotowanych planowo i fachowo do pracy w szkołach rolni-czych i w uniwersytefach ludowych,· dotychczasowych
przypadkowych woluntariuszy należy zastąpić fachowcami! związanymi ściśle swoim pochodzeniem
i życiowym dorobkiem ze środowiskiem wiejskim.
7. Organizacja poradni zawodowych dla młodzie
ży wiejskiej, która w .dotychczasowym stanie rzeczy
kieruje się w tej dziedzinie zasadą „ślepego przypadku".
8. Organizacja należytej opieki lekarskiej nad
dziećmi i młodzieżą wiejską, zakładanie sanatoriów,
domów wypoczynkowych i szk?ł - szpitali zwanych
prewentoriami.
To są keitnkretne przykłady zadań, które zaledwie
skromną część zagadnień obejmują; cała bowiem dziedzina zamierzeń i poczynań oświatowo-kulturalnych
ruchu ludowego wymagać będzie dłuższego szeregu
lat planowej pracy samodzielnej i ścisłej współpra
cy z administracją szkolną, samorządową i innymi,
pokrewnymi organizacjami.
Przede wszystkim zaś wymaga ta akcja licznego
zastępu ludzi dobrej woli, których zgłoszenia mile
widziane przyjmuje na terenie wojewód.z twa łódz
kiego Związek Mł. W. „Wici" w Łodzi, Aleje Kościuszki 45. Inne województwa przystąpią niebawem
do tej pracy i powiadomią o tym swoje tereny we
właściwym czasie.
M. Rękas

O UPOWSZECHNIENIE KULTURY
ski

Jednym z naczelnych zadań odradzającej się Poljest upowszechnienie kqltury i podniesienie

oświaty.

Każde zwlekanie, oglądanie się na niesprzyjają
ce warunki wojenne, jeszcze bardziej pomnaża, w tej
dziedzinie, nasze zalegości jakich mamy wiele. Zbir
niemiecki przez pięć lat panowana swego na naszej
ziemi, starał się przede wszystkim zabić mózg i duszę
narodu polskiego. Pozamykał zakłady naukowe, zrabował i poniszczył muzea, zabytki kultury i gdzie się
tylko dało w szale hakatycznej nienawiści, palił
i niszczył polskie-biblioteki. Prześladował, znęcał się
i mordował najwybitniejszych przedstawicieli nauki,
literatury i sztuki. Zrozumiałem więc jest, że w tych
warunkach o jakimkolwiek zorganizowanym ruchu

kulturalno-oświatowym szkoda było nawet marzyć.
Naród nasz był zepchnięty do roli roboczego wołu,
tolerowano nas jedynie przy najcięższej pracy, przy
kilofie i łopacie.

Ale oto nadszedł czas, kiedy została · wyzwolona
ziemia polska, a na ruinach i zgliszczach, poczyna budzić się nowe życie. Jako przejaw naszego niezłom
nego ducha, powstają znów organizacje kulturalne,
biblioteki, teatry, książki, czasopisma i gazety. Zupełnie naturalnym jest, że ruch ten budzi się przede
wszystkim w mieście, ale winien on objąć również
i naszą wieś.
Nasze wsie polskie, z małymi tylko wyjątkami, są
to wciąż jeszcze, niestety, te wyśmiane "Wólki"
i „ Wygwizdowy", dalekie od miasta, kolei, poczty
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czy wyżej zorganizowanej szkoły - wetknięte głę
boko między szerokie, rozmokłe pola, rozległe piaski i głuche lasy, zabite deskami przed jakimkolwieK
postępem i światem. Często nie znają one, prawie
żadnych kulturalnych zdobyczy, nigdy nie oglądają
teatru, nie słyszą odczytów i nie c zyla1ą gazet. Dalekie - jak to powiadają „od Boga i ludzi", żyją w tej
pokoległuszy, od rana do wieczora przez lata nia całe.
Zdawałoby się więc, że w tych warunkach, trudno
jest mówić o· upowszechnieniu kultury, o pobudzeniu wsi do aktywniejszej pracy, nad swym własnysn
odrodzeniem, tembardziej, że na drodze do · osiągnię
cia celu, piętrzy się wiele trudności, których usunię
cie musi być ro~łożone na lata. Nie jesteśmy w stanie wylmdować i stworzyć odrazu, potrzebnej ilości
szkół, domów ludowych czy bibliotek. Ale w każdej
wsi, może i powinno się znaleźć kilku ludzi dobrej
woli, którym stan kultury i oświaty w ich wsi, nie jest
im- obojętny. Największe pole do popisu będzie tu
miał niewątpliwie nauczyciel, światlejszy gospodarz
lub aktywniejszy członek Koła młodzieży. Ci ludzie
winni stać się inicjatorami ożywienia wsi, rozbudzenia jej z wiekowego snu, w jaki jes~cze bardzej pogrążyła i.ą ostatnia hitlerowska niewola. W tej pracy
odrodzeńczej nie możemy żądać jakichś cudów; niech
na początek w każdej wsi znajdzie się ktoś,· kto
chciałby postarać się o stałe dostarczanie gazet. Wsie
bliżej położone miasta, mogą je otrzymywać bezpośrednio w urzędach informacji i propagandy. Wsie
dalsze niech żądają ich w swoich gminach. Zdobytą
gazetę, nauczyciel czy kto inny, niech przeczyta wieczorem, czy choćby jeden raz w tygodniu w niedzielę, w szkole czy większej izbie, dla szerszego grona
Napewno znajdzie się wielu chętnych, którzy tego rodz.aj u zebrania powitają z zadowolenięm . .
Łatwo się . domyśleć, że schadzki te doprowadzą
do pracy świetlicowej, która oparta na tradycjach
czysto wiejskich, będzie wypływała z potrzeb psy-
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chicznych i kulturalnych wsi. Postępując rozważnie
i planowo, możemy stawiać przed sobą coraz to nowe zadania. Możem.y organizować chór, teatr lub pra·
cę dokształceniową.
Tam gdzie będą ku temu warunki, można tworzyć
domy- ludowe, wiele ich jest powybudowywanych,
wiele można urządzić w opuszczonych dworach lub
nawet w przestrzenniejszych izbach. I w nich, jako
tych przybytkach kultury, winna się skupiać cała
praca mająca na celu, zapewnienie wsi lepszego
i piękiej szengo jutra.
Dom ludowy na naszej wsi, jak to wykazało doświadczenie, jest dobrym społecznym, skupiającym
życie danego środowiska w 1 .:ijprzeróżn iejszych przejawach. W domu takim mieści się zazwyczaj kółko
rolnicze, społdzielnia spożywców i wytwórców, kasa
pożyczkowa, straż ogniowa, koło młodzieży , bibliodomu ludowym odbywają się odteka i czytelnia.

w

czyty, przedstawienia teafralne, zebrania, zabawy,
a nawet gimnastyka. Sala domu ludowego jest miłym
i zdrowym terenem życia towarzyskiego.
Dom ludowy, dobrze zorganizowany, przy współ
pracy najbardziej światłych ludzi ze wsi, będzie
ośrodkiem kulturalnego życia wsi. Nie znaczy to jednak, że brak domu ludowego, wyklucza pracę kulturalno-oświatową.

Człowiek jest inicjatorem i motorem wszelkich
idei i prac i chwilowy brak odpowiednch warunków
nigdy nie powinien go zrażać. Sala szkolna, czy choć
by najzwyczajniejsza izba wiejska w obecnych warunkach wojennych także powinny nam wysi.arczyć.
Ludzie z inicjatywą, chętni do pracy, rozumi<!fąr.y
znaczenie oświaty i kultury w żydu narodu będą ią
podejmowali w warunkach choćby na:.j-gorszych, gdyż
znane hasło - światły obywatel to potęga Pohki nie jest frazesem.

Edward Walewski

TROSKA O DZIECKO
.......

końca. Ziemia wródawno należała. Do
pozostałych dworów roszczą sobie pretensje różne
instytucje, jedne pożyteczniejsze od drugich. Wysuwa się różne projekty, czasem żądania. Milczy
tylko czynni1k, który ma w tej sprawie najwięcej
do powied2enia, a mianowicie kobieta-matka.
Gospodyni wiejska nie ma czasu na dyskusje.
Czas jej jest wypełniony ciężką, wyczerpującą
wszystkie siły - pracą. Lecz powinna pamiętać,
że tu chodzi nie o nią, że musi i powinna zabrać
chodzi o rzecz wielką i doniosłą głos, gdyż
o dzieck-0.
Zbliża się wiosna. Kobieta cały czas spędzać
będzie na pracy w polu, w ogrodzie. W domu zostawi swe maleństwo pod opieką wiernego Burka,
lub o rok starszego pędraka, który sam wymaga
czujnej opieki. Jak taka opieka wygląda wiemy
wszyscy. Ileż to razy czytaliśmy w gazetach, że
dziecko pozostawione bez opieki utonęło w gnojówce. Ileż to razy malec pozostawiony w domu spa-

Reforma rolna

dobiegła

do

ciła do tych, 'którym się już

lił swego mołdszego braciszka w kcłysce i dom ,
zaś wyszedł z opres~i z ciężkimi oparzeniami

sam

W obecnej Polsce wypadki takie nie mogą. mieć
nueJsca. Dziecko stanowi za bardzo cenny ma1 zdroteriał dła kraju, aby można życiem jego
wiem szafować. Dlatego też Wy, matki, wielkim
głosem wołajcie o opiekę i higieniczne wannki dla
Waszych dzieci. Niech wszędzie, gdzie jest dwór,
powstanie żlObek, gdzie matka spiesząc do pracy
zostawiać będzie mogła swe dziecko z zaufaniem
i pewnością, że pod fachową opieką nic złego mu
się nie stanie. Niech reforma rolna, która ojcom
dala ziemię, zapewni higieniczne i bezpieczne dzieci:iistwo ich potomstwu. Niech wesoły gwar i tupot n6żek dziecięcych przepędzi z dworów widmo
szlachetczyzny, która jak zmora ciążyła przez tyle
wieków nad Polską. Dalej więc kobiety! Stańcie
wszystkie w szeregu i walczcie o zdro:vie i życie dla
swych dzieci, a o spokój w czasie swej pracy dla
siehip
FT 4.ŁKOWSKA
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UCHWAŁY ZARZĄDU GŁOWNEGO

r

ZMWRP „WICI"

,Dnia 20 marca r. b. odbył<J'"się pierwsze w ro- docenia znaczenie tegorocznego siewu wiosennego
i nie ciopuści, aby ziemia ch1eb rodząca leżała gdziebotniczej Łodzi zebranie Zarządu Głównego Związku
kolwiek odłogiem. Wiciowe Drużyny Siewne, współ
Młodzieży Wiejskiej RP ,,Wici'"'. W obradach brali również udział członkowie Delegatury Zarządu pracując z gromad~kimi i gminnymi kołami Zwią
i delegaci teren<>wyeh :zku Samopomocy Chłopskiej, prowadzą akcję spisu
Głównego na Warszawę
nieobsianych gruntów, sprzężaju i siły pociągowej,
-0gniw organizacyjnych. ,
W czasie obrad poruszone zostały wszy-stikie aby siew mógł być przeprowadzony w całości i sprawnie. Tam, gdzie dotychczas drużyny takie nie
bieżące i liczne d.alsze sprawy młodzieży wiejskiej,
istnieją, muszą one powstać natychmiast. Nie mooraz podjętych zostało szereg ważnych uchwał.
na chleb
gdyż
nMldociągnięcia,
gą istnieć żadne
Zarzą~ Główny stwierdził z radością, że szeregi Związku wzrastają z dnia na dzień. Na najda- ezekają. żołnierze walczący na froncie i robotnicy
lej nawet na zachód od Wisły i Warty położonych pracują·cy w przemyśle.
ziemiach polskich, została zorganizowana sieć 'zaMłodzież wiciowa pamięta również o sercu kraNa terę_nie wojewódz.. ju - Warszawie i weźmie czynny udz.iał w jej odrządów powiatowych i kół.
twa śląskiego, na którym nigdy nie istni.ały „Wi- budowie. Ci z wiciarzy, którzy muszą poz<>stać na
ci", powstało szereg zarządów powiatowych· i gro- roli, będą pamiętać o tym, że budowniczowie Nomadzkich, oraz zarząd wojewódziki z siedzibą. wej Warszawy - młodzież chłopska i robotnicza w Katowicach.
z gruzów wznoszący milionow~ miasto, mieć muszą.
Ze względu na szybki rozrost Związku i roz- także dostateczną ilość chleba.
leghi zadania, jakie stoją przed . Zarządem Głó
Tstotną również ,sprawą w obradach Zarządu
wnym, postanowiono dokonać reorganizacji władz Głównego „Wjci" było zagadlllienie oświaty i ży
centralnych. W tym też celu zwołany zostanie cia .kulturalnego na wsi. Wieś musi mieć oświatę
Zjazd Delegatów, który wyroni nowe władze zwią powszechną, obowiązkową i pub1icz:ną -zarówno
zkowe. Do czasu Zjazdu Delegatów rozazerzony szkolną, jak i pozaszkolną, tak ogólnokształcącą,
zostanie skład Zarządu Głównego przez utworzenie jak i zawodową, szczególnie r-0lniczą. Taka oświa
nowych sekcyj i wprowadzenie na kierowników ta ułatwi _ludności wiejskiej czynny i odpowiedni
tych sekcyj nowych ludzi. Na sz~ególniejszą uwa- udział w życiu politycznym państwa, pozwoli przygę zasługują dwie sekcje: sekcja współpracy z mło
gotować się nie tylko do konsumowania, ale także
dzieżą narodów słowiańskich i sekcja badań histo.do wytwarzania nieprzemijających wal'tości kultuLudowego ralnych, wreszeie umożliwi lepszą gospodarkę dla
ryczny..!h nad działalnością Ruchu
w okresie konspiracji. Sekcja współpracy z mło podniesienia materialnej S'topy życiowej. Dla ukodzieżą brfttnich narodów słowiańskich ma pośpiesz
t'onowania bogatej sieci organizowanych S'Zkół rolnie naw1ązac kontakt z Wszechsł<>wiańskim Ko~i niczych, młodzież wiciowa domaga się utworzenia
tetem w ~foskwie.
wyższej ucz{llni chłopskiej, która by dostarczała
Dalej omówiono: sprawę terminowego ukończe sPQłeczeństwu naprawdę fachowych i naprawdę
nia reformy rolnej i dalszego sPQtęgowanego udziału światlYeh pracowników na wszystkich odcinkach
przeprowadzeniu, siewu życia wiejskiego.
mł0dzież~ wiciowej w jej
wiosenneg<> i drużyn siewnych „Wici", oraz udziału
Zorganizowana młodzież wici<>wa ma się stać
młodzieży wiejskiej w odbudowie Warszawy.
żywej, samorodnej i spotęgowanej twórpionierem·
Mimo, że lwią część pełnomocników na terenach
wszystkich dziedzinach życia os<>bistego
we
czości
ob3ętych jeszcze reformą rolną stanowią wiciarze
zbiorowego.
i
mło
jednak
to
miejscowi,
i
delegow:i.ni z Lublina
Każdy młody wiciarz musi przejść systematydzież vvic1-0wa musi udzielać pomocy wszystkim peł·
przeszkolenie wojskowe w okresie przedpoboczne
nomocmkom, aby po~iał ziemi został ukończony
na szerokiej podstawie .wychowania fizyczrowym,
w \Vytnacoonym terminie. Dlatego też Zarząd Głó
wny Związku poleca wszystkim zarządom woje- nego. Sport t<> zdrowie - wojsk'° - to siła! A głó
wódzk;m, powiatowym, sąsiedzkim i kół brać dal- wnym źródłem siły naszego narodu, to polski
szy energiczny udział w przebudowie ustroju rol- chłop.
Rozwój przemysłu i jego decentralizacja uwanego.
P ,·zygot<>wapia do siewu wiosennego w żadnym żana jest przez Związek Młodzieży Wiejskiej RP
wypadkuu nie zaskoczyły młodzieży „Wici". Mło „Wici" za jedną z podstawowych dźwigni dobrobytu narodu i. państwa. Dlatego też młodzież wid7;ież w~ci-Owa, wyrosła w chłopski-eh chatach, wychowa11a i zaprawiona do pracy na roli, należycie ciowa zabiegać będzie łącznie ze Stronnictwem Ludowym _i Związkiem ·SamoPQmocy Chłopskiej
o uprzemysłowienie wsi.
U•MAGAI
swoich
Młodzież w1c1owa wzmacnia wśr{}d
e;;;;;;
członków dyscyplinę organizacyjną, ale pogłębia
....
Z1azd Delegatów naszego Zwiq::ku zarazem więź koleżeńską opartą na zasadach szczer-0sc1, wzajemnej pomocy -i współpracy - elemenodbędzie się w Warszawie i trwał
tach tworzących wartościową osobowość człowieka.
będzie dwa dni, a mianowicie 6 i 7
Stosunek nasz do starszego pokolenia chłopów
maja r. b.
zgrupowanych w politycznej reprezentacji Stronni- ~ ----- ·~

/
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etwie Ludowym„ opieramy na zasadzie ścisłej współ
p.racy, wynikającej z jedności celu, zachowując
swą niezal~ność organizacyjną . określoną statutem.
Związek Mł-0dz.ieiy Wiejskiej RP „Wici" znajduje się w trwałym sojuszu bloku demokratycznych
organizacji młodzieży - Zwiąrek Walki Młodych,
Organizacja Młodzieży TUR, Związek Młodzieży
Wiejskiej RP WJei" i Sekeja MłMych Str<>nni-

„

"

etwa Demokratycznego, - a formy i zakres wzajemnej współpracy ustala w ramach Stałej Komisji Porozumiewawc~ej Organizacji Młodzieży.
W wolnych wnioskach posta.nowiono, aby wszyscy członkowie Zarządu Głównego i zarządów terenowych, posiadający stałe uposażenie, lub własne
wars'?:tatv pracY', obciążeni zostali miesięcznymi
wpłatami na r-recz funduszu Związku.

·Listy do . redakc.ji

R01UNDA"

Ta-ki oto tytuł ndei ,;wiązanka wierszy" ftak ją na·
aiutor} Stefana. Milera, wydana w Zamościu pl"Ze'Z
Zenona Michalskiego.

„WICI"

zwał

Rotunda to miejsce straceń, gdzie hitlerowscy
oprawcy WJllllOrdowali około 20 tysięcy najlepszych JY·
nów Zamojszczyzny i okolicznych powiatów. Barba·
rzyński najeźdźca zastosował i tu swoje haniebne me·
tody tmtur, aż do spalania ciał na stosach.
Zamoj-szczyEia zniosła wiele mywd, ale się nie
ugięła i nie. uległa i <.biś rozbnmiewa twórczą pracą
dla Tej, co nie zginęła!

Wiersze Stefana Milera żywo ilustrują te dwa waz·
kle ~agadnienia: budzą gorącą miłość do Polski i każą
nienawid.zieć z całej dus.zy Niemców.
Och, nienawidzę was, nikczemne plemię
bezmiarem uczuć i pogardy śliną,
za pohańbioną i zniszczoną ziemię,
niech wasze hordy w ogniu piekieł zginą!

Gdyby mi buiz.ą rooszaleć o skały
I błyskawicą p.rzecfnać przestworza
{wrzeć ł nisze.z~ jaka f~a z,torza caly· wasz świat - bym zburzył strupieszały;!

-"

Och! być mi mQcą, przepotężną silą,
co trwa w materii jako ruch bez końca,
w jednej. sekundzie starłbym mafię zgniłą
i zmiażdżył świat wasz, nowe- stworzył słońca/
i za tych piekieł poburzonych p.rogiem
zbudował nowy z naszym, lepszym Bogiem: ,
(Pisane w gestapo) ) •

o;czyzno moja, ideale
serc, płomiennych dusz,
Twe bohaterstwo w dziejów chwale
Swieci mi ogniem złotych zórz.
płomiennych

Ojczyzno moja! Kraju miły/
Tyś mi płomieniem jasnych dni.
Dodajesz trudom moim siły,
O Tobie serce moje śni.
Układ graficzny „Rotundy'' w opracowaniu mz. A.
Klimka nie banalny - szeroki margines od środka, wyrazista numeracja stronic, wymowna okładka - dopeł·
tego bardzo na czasie ukazującego się-wy·
niają całości
dawnictwa.

MASZERUJĄ

„ ... Związek

Młod:lieży Wiejskiej R. P. „Wici" wyz ducha demokracji i siły twórczej młodzieży chłop·
skiej. Od czasu ~wego powstania walczył niezłom:i.ie
o wolność i sprawiedliwość społeczną. W chwili. gdy
reakcja polska w 1928 r. wszelkimi sposobami starała
się zniszczyć siły demokratycznego elementu młodzie·
ży ludowej, w ramach dotychczasowego Związku Mło
dzieży Wie}s.ltiej, powstał óunt duchowy przeciwko ł1maniu wo1ności i godności człowieka, który doprowadził
wiosną 1928 roku do wyłonienia Związku Młodzieży
Wiejskiej .,Wici". MJodzież wiejska trzeźwo i demo·
kratycznie myśląca nie pozwoliła reakcii złamać hartu
swego ducha.
Od tego c-zasu WLrastał z jednej strony nacisk .;anacyjnych rządów na Związek Młodzieży Wi ejskiej
„Wici", występujący niejednokrotnie w postaci sławet·
nego „łamania kości" - z drugiej zaś rosła odporność
i' nieugiętość w walce o Ludową Polskę. Stąd też rugowanie radykalnej młodzieży chłopski ej ze szkół. z pracy społeczno-gospodarczej, nieudzielanie stypendiów,
kOillfiskowa:nie prasy, więzienia, areszty, oszczerstwa
były na porządku <biennym.
Walka wzmagała się. Opór rósł. Rosły siły ruch11
wiciowego, powiększały się zastępy ,
Ruch wiciowy wypracował samodzielnie własną
ideologię - program i przyjął właściwą taktykę walki
i pracy·. Rzucił on światło na wieś polską.
W o.kresie . konspiracji wszedł masowo do pracy
podziemnej; zjednoczył się z mlodzieżą „Siewu" . .scementował, zbratał. Podniósł sztandar walki- z najeźdźcą
o wolność człowieka i nairodu polskiego. Przekstałcil
się bezmała w całości w Bataliony Chłopskie których.
walka znana jest społeczeństwu polskiemu dokładnie.
Walczył nie tyllko z wrogiem ~ewn~trznym. lecz i wewnętrnnym. potęprał metody NSZ i AK wzięte z dawnego „ła1ha'Ilia kości". Hasłem Wiciowców było: „w wolnej Ojczyźn;e - wolny obywatel". Walkę z okupantem
wiciowcy - krwią na te
znaczyły oddziały B, Ch. renie całej Polski.
Dziś młodzież wiciowa walczy dalej w szeregach
Wojska Polskiego i buduje gmach Demokratycznej Rze·
czypospolitej Ludowej. Wyszedł z podziemi ruch wi·
ciowy i stanął do pracy.
Warta - Janusz
„Wici" maszerują!

rósł

„

NAPRZÓD, MŁODZIEŻY, NA NOWĄ UROGĘI
wiejska zroz umiał a czym są orga ni'la·
wyzwolonej Polsce.
Młodzież, będąc przez p i ęć lat po do k u pacją ni em i ecką, ucierpiała jak nigdy: b ito ją. m ęc zono, wy wo·

'c je

„ ... Młodzież
społeczne w
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żono i rozstrzeliwano. To też dziś, gdy jesteśmy wotn•
od hitlerowskiego ucisku i mamy niepo4ległe Państwo
Polskie. organizujemy się w koła wiciowe, dzięki którym będziemy pożytecznie praco~ać dla siebie samych,
wsi polskiej i Polski".
Stanisław Maksimiuk z Bokinki Pańskiej

JAK ŻYJE WIES
Jedno z licznych kół Młodzieży Wiejskiej „Wici"
w powiecie Kolbuszowa, a mianowicie koło w Zaręb
kach un ~ rJz!ło wieczorek pożegnalny dla swoich kolegów wtc l<1rzy odjeżdżających do szkół oficerskich.
Nd program złożyły się: przemówienia, pieśni ludo·
we oraz deklamacje wlerszy utworów samych wiciarzy.
Wieś pl'lsuje życiem odrod2enia odrodzenia aa
polu organizacji i idzie twardo i niepowstrzymanie ku
nowej idei naprzód.
Ziętek

Koni unikaty

Józef

„

CZY WIECIE O TYM ZE ..•
1 marca 1945 r._ rozpoczął się kurs żeński
w Wiejskim Uniwersytecie Ludowym w Rachaniach
(poczta Rachanie pow. Tomaszów Lubelski).
Przed wojną, kiedy koleżanka lub kolega chciał
się udać do takiego Uniwersytetu,
musiał jechać
do Szyc czy Gaci - daleko od swego domu. Dziś,
na skutek uzyskanych ośrodków podworskich, dzię
ki docenianiu potrzeb oświaty dla wsi - powstaną Uniwersytety Ludowe w każdym powiecie i nie
powiemy, że to będzie za dużo. Przeciwnie, w sam
raz, a nawet może być kiedyś za mało. Każdy kto
pragnie stać się użytecznym pracownikiem na wsi,
kto chce tę wieś podnieść, dźwignąć ją na w;yższy
poziom w każdej gałęzi życia .- winien się dokształcić,
uaktywnić
w Wiejskim Uniwerzytecie
Ludowym.
Tam, gdzie znaleźli się ludzie ofiarniejsi w pracy, tam te placówki już się organizują. Już niedługo w kilku powiatach Uniwersytety
Ludowe
rozpoczną
swe prace.
Jednak,
Rachan ~e
już są pierwsze, której więc koleżance bl~
żej do Rachań, niech tam się zgłoszą. Piękna ?~oh
ca, wygodne pomieszczenie, intern~t na m1eJscu
zorganizowany we własnym zakresie - wsz~stko
to ·powinno zachęcić k<1leżanki do zapisania s1ę 1~a
kurs letni Uniwersytetu. Wymagany wiek skonczone 18 lat życia. (Koledzy przyjadą tam na
przyszłą jesień i z.imę).
,
.
S-łośmy hasło więcej
oswiaty dla wsi.
Przez oświatę wsi, podniesiemy jej kulturę, która
będzie kulturą narodu.

GIMNAZJUM ROLNfCZO- PRZEMYSLOWE
W Sterdyni. powiatu sokołowskiego, zorganizowa1:e
Gimnazjum Rolniczo - Przemysłowe. mające za
zadanie szkolenie młodzieży wiejskiej na fachowvch
pracowników przemysłu rolnego.
zostało

\V yd

-

'l

wca:

Zwh~zt'k Mlo11zicży

Wiejskie.i R. P. „Wifr·

Na razie uruchomione będą trzy działy: mleczarski,
- olejarski oraz gorzelniczy. W przyszłości
przewiduje się utworzenie d'liału garbarskiego.
Gimnazjum posiada własny ośrodek, okoł,o 1OO ha
gruntów, zabudowania, inwentarz żywy i martwy, wa•:i:sz~
taty stolarskie i mechaniczne. Przy sxkole isbnieje internat. Odbywanie praktyk zapewnione jest w istnieją
cych w Sterdyni: mleczarni, gorzelni, olejarni i odbudomły.na.rsko

wującym się młynie.

Czas trwania nauki: wynosi 4 lata, przy czym
ostatni rok przeznaczony jest _na specjalitzowanie się
w jednym z obranych kierunków.
Warunki przyjęcia: świadectwo z ukończenia
6-ciu kla~ szkoły powszechnej lub szkoiły rolniczej,
względnie egzamin sprawdzający, oraz U!kończenie 15-·tu
lat życia.
Opłaty:
zasadniczo nauka w szkole jest bezpłatna. Wpis<>we wynosi zł 200.
Na utrzymanie w internade składać należy do
spółdzielni uczniowskiej następujące produkty w naturze miesięcznie: 15 kg mąki żytniej, 2 kg mąki pszenne:;,
2 kg kaszy, 2 kg tłuszczu, 10 jaj, 50 kg ka!ftofli.

Do szkoły przywieźć nale.i:y
siennik, 2 - 3 zmiany bielizny 01.!obistej i pÓ·
ścielowej, ubranie robocze, worek na bru<:lną bielizn~.
kuferek, szczotki, grz-ebień, mydło.
Nauka rozpoczn~ się w roku bieźącym dn. 1 marca.
Wyprawka ucznia:

ze

sobą:

Dojazd do stacji kolejowej Kos ó
Sokołów

w Laski lub

Podlaski.
I

i

DO KOLEZANEK I KOLEGOW
. Departament Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych kupi lub wypożyc:z.y za opłatą
roczniki „Dziennika Urzędowego" Ministerstwa Wyznań
R~ligij!Ily<:h i Oświecenia Publicznego (lata (1918-1939),
komplety lub pojedyńc:z.e numery „Przewodnika W'ej·
skiego", „Wid", „Siewu", „Agronomii społecz·ne}".
„Chłopskief wiosny",
„Młodej Myśli Ludowej", „Wsi
i Państwa", „Szkolnictwa i Oświaty Rolniczej".
Zgłoszenia zechcą Koleżanki i Koledzy kierować do
Departamentu Oświaty Rolniczej Ministerstwa Roln;ctwa i Reform Rolnych, Warszawa - Praga, lub do re·
dakcji „Wid'.

WIOSENNY BIEG WICI"
"

15. -.&. 1945 r., staraniem Ref. Wychowania Fizycznego
przy Woj. Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici" w Lodzi,
rozegrany zostanie „Wiosenny Bieg Nap5zełaf" na dyst.
3·000 m. Start i meta biegu w parku w Julianowie. Początek zawodó•v o godz. 12-teJ.
Bieg dostępny jest dla zrzeszonych i niezrzeszonych zawodników, którzy ukończyli lat 17. Zapisy w sekretariacie
„Wici" Al. Kościuszki Nr. 45 (wejście Nr. 12) do dnia
10 4. 1945 r.
Dla zwycięzców przewidują organizatorzy szereg war·
tościowych nagród. Bieg rozegrany zostanie bez wzglę
du na pogodę.
D- 01·>1- '·'„_____
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Adres:__
Łódź,
Al. Kościuszki _45.
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Hedaktor 1\farian Tupalski (Aleksander)

