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NASZE- 'ZADAN.lA
Człowieka formuje- życie. Na kształt . górskiego
atnunienia, przebijającego się wśród ·niebotycznych
W-Zgórz, rzeibi człowieczą duszę nieustannym biegiem
wypadkó~ zdarzeniami dni powszednich.
Nie co in_nego, jak życie, dola lub niedola, wr
kreśla ludzkie cele, atwarza pragnienia, nakazuje zaj~ taką, a nie iąnl\_.postawę wobec istniejących warunków, wobec otoczenia.
- Człowiekiem o wielu głowach, wielu sercach. bij~ch w wielu piersiach. ale ,o jednym gciśle określo
nym celu jest każda organizacja, każde ludzkie zrzeszenie.
Dlatego organizacje podlegają tym samym, co
człowiek prawom. Istnieją tak długo dopóki aą po-trzeby ich istnienia, kończ~ się, gdy potrzeby znikną.
Życie wykreśla im cel istni~nia. tycie nakazuje stosować taką, a nie innłl taktykę.
Tak jak człowiek, gdy zbłądzi, gdy ,rytmu .tycia
nie wyczuwa, ginie, tak td girue org~nizacją. niewyczuwająca potrzeb chwili, nieumiejąca wykreślić -sobMł właściwego, w danym wycinku dziejów; sposobu
i planu aziałania.
Jest teraz ~owa Polska. inna Polska nit była.
W tej nowej Polse» inne są prawa, inne warunki
rozrostu i my je pojąć musimy, i my tak musimy uło·
tyć nasze plany, tak opracować naszą młode-chłop
ską postawę, by z fyciem iść, a nie przeciw tyciu.
Związek Młodzieży Wiejskiej R.P. „Wici", to~
raz chł'Opskiej mocy, to potęin1 O!brzym-Chłop o milio;1ach głów, które jednako myślą, o tysiącach
serc, które jednako bi.ją. I trzeba, by ten 'Olbrzym·
Chłop prosto szedł, drófZ nie ~ubił, w osądach się nie
mylił.

Musimy_ przeistoczyć siebie, muśimy - nowe wypra-

cować drogi dla naszej or~anizacji. Tef!o żada od nas

.
"
tycie.
Przed wojną też chłopi istnieli, _przed wojnt\ też
istniał Związek „ \Y/iciowy". Ekonomiczny wpysk cią
żył. nad chłópami, rząd jiłwnie stał po stronie wyzy•
sk1waczy. Policyjną pałką. adrnhistracyjnymi karami starał się sJłamsić każde chłopskie poczynanie,

dążące ku wyzwoleniu, ' ku lepszej doli, ku sprawiedliwości, Stosunek rządu do chłopa narzucił chłopom
odpowiednie metody działania. Wrogi, podejście - rzą
du do chłopskich zamierzeń, zrodziło chłopską opozycję do rządu. Związek „Wiciowy", choć apolityczny, był przecie~ chłopski. Sypały się na wiciarzy ad-

ministracyjne kary, policyjne azykany, zamykanie sal
szkolnych przeznaczonych na kursy i' konferencje,
rozbijacka robota, za państwowe-pieniądze. Stąd w duazy wiciarza z dniem katdym narast'lć musiał wrogi
stosunek do rządu, niewiara w pomOć państwa. Stąd
zrodziła się myśl: „o własnych jeno •iłach". I stąd
wreszcie, bo inaczej być nie mogło, zacięty upór
w działaniu. kroczenie drogą pełną przeszkód. mały
stosunkowo zakres działania i małe, nieproporcjonalne do milionów młodziefy wiejskiej rezultaty pracy.
Krótko mówiąc, Związek przed wojną nastawio-ny być musiał nie na konkretną, pozytywną robotę.
obfitą w dobre wyniki, ale na walkę o prawo do istnienia. na samoobronę.
Dziś jest inaczej. Nowe waruaki zmienić mus'z' ~
naszą przedwoje.nną taktykę. Mąsimy sobie to dokła·
dnie uświadomić, wyciągnąć właściwe konsekwencje.
Pierwszym koniecznym w Polsce dzisiejszej dla na·
szego Związku nakazem chwili; to przestawienie naszego wewnętrznego stosunku do władz ,państwowych.
Musimy wyplenić z siebie nagromadzony za czasów
sanacji i niemieckiej okup_a cji 'osad nieufności do
władz, musimy przetwarzyć psychozę walki i opozycji, jaką dawniej prówadziliśmy z. rządami, na jak·
najdalej idącą współpracę.
Dziś nam trzeba się organizować, trzeba rozwi·
nąć jak najszerszą działalność. Tego wymaga od naa
Polska, tego wymagają interesy chłopów.
Pracy naszej nic nie może krępować. My zaś musimy nauczyć się pracy w wielkim za}tresie.
Ta wielka praca, na•wieiki rozrost zakrojona, wymaga wielkiego wkładu sił, poświęcenia i środ ków ma·
terialnych, ale nie _możemy jej umniejRzać, dlatego,
te czegoś nam braknie. Gdy natraf~my na jakieś trud·
ności, których samych pokonać nie jes~my w stanie,

„ ...

„WICI.".
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łanduszów, odpowiednich lokali zwra~jmy aię o pomoc do władz państwowych. To ni•
~ett .tebranina, aprzedawanie aiebie. To jest branio
~ego, oo tict aam nalety. Branie na podźwignięcie wai

idy brali nam

mi w Wojsku Polskim, in.inio braku matur i są dobry~
mi oficerami. Także w Milicji Obywatelskiej. Waz.dzie są młodzi ehłopi. Polska ich potrzebuje. Ich wy_„
pncowane dłonie wznoszą, wielki wspólny dom-oj•

polskiej. ·
czyznę.
nas CłzW, młodych chłopc>w, spada odpowie· ,
Wiciarzy nigdzie zabraknąć ~ może. Wiciarn
azialność za 1oą państwa. Jutro nie komu innemu.
muszą ~yć wszędzie. Powstaje obecnie' po całej Polsce
:a nam przypadnie zastąpienie starszych w trudzie ,potężna organizacja gospodarcza wsi Związek Samo:rządzenia, (lospodarowania krajem. Dlatego tet w pra· pomoc'y Chłopskiej. Nie kto inny, a my powinniśmY,
•aćh oraanizacyjnych musimy kłaść wielki nacisk na
jej drogi rozwoju torować. Powinniśmy wchodzić do
~chowanie Madome~o awych celów obywatela.
~ rad terenowych, starszych w budowaniu Polski, wspoDemokratyczna konstytucja· wrhorcza daje nam ~agać, swoją wiarą młodzieńczą i zapałem do pracy;
prawo tłosu i kandy<lowania do aejmu. Nię z~myka zachęcać. Nic w Polsce bez' nas dziać się nie powinno,
nam drogi do najbardziej odpowiedzialnych 1tanowi1k skąpić 11am sił dla Polski nie wolno, bo Polskę UfZ2',"'
w patistwie. Jul. dziś „Wici" mają swoich posłów do dzać trzeb~ od noway.sprawie_dliwie :według dobryoll
Krajowej Rady Narodowej - najwyższego ciała us~- planów.
, ·
·
•odawczego w ·Polsce . . Jut dziś wiciarze Ml oficeraTo są nasze zatlania.
Ludomir Stasiak

, Na

HISTORYCZNY · UKŁAD

·'

Dnia 21 ·kwietnia 1945 roku nastąpiło w. Moskwłe uktadu - oznajmił Edward Osóbka-Morawski - fest
podpisanie p9.l!lko-radzieckiego ukłę.du .9 przyjaźni, wspólna obrona na.szych narodów, którym już niera:&
pomocy-wzajemnej i współpracy. Układ ten podpisa· w historii zagrażało-barbarzyństwo hord n~mieckich,
ny został przez Przewodniczącego Rady .~inistrów a także nasz wspólny Interes w tachowaniu i ugruntoi Ministra Spraw Zagranicznych Rządu Tymczasowe· waniu pokoju w Europie t azczęśliwej współprilcy,
go Rzeczypospolitej Polskiej, Edwarda Osóbkę-Mo~ • ąiiędzy narodami."
rawskiego, z jednej strony, a Przewodniczącego Rady
Trzeba zwrócić uwagę na art. 2 tego historycznegQ
Komisarzy Ludowych ZSRR, Józefa Stalina, z dru· układu, który w. sposób najwyratniejszy atwierdn,
giej.
_wbrew knowaniu agentów reakcji, te nbie układające
„Znaczenie te-go układu - jak oświadc~ył Józef się strony, umacniajł\C współpracę, cqniły będll to
Stalin - polega przede wszystkim na tym, że wyraża , „w myśl zasad wzajemnego poszanowania swej ni...
on zasadniczy zwrot w stosunkach ~iędzy Związkiem z-ależności i suwerenności, jak r6wniet nięingerowa•
\ . Radzieckim a Polską w kierunku ·przymierza i przy- nia w sprawv. wewnętrzne drugiego państwa."
jaźni, zwrot, który nastąpił w toku obecnej wyzwo·
Przez fakt' zawarcia u.kładu polsko-radzieckiego
leńczej walki przeciwko Niemcom, a , który obectiie ·nastąpił dalszy krok w dąteniu do utworzenia bloku
zostaje formalnie utrwalony tym układem."
państw słowiańskich, bloku współpracy _i· pokoJt{"'w
11 Żródłem i podstawą ~ego historycznego dla nas Europie.
/

ISTOTA MOCY I PRZEMOCY
Siłą własnel woli możemy śmiało dążye .do

r-0z- . obj~wem czczej bezwarfuści .słowa. Słusznie ktoś ml\" . /
mocy, aby osiągać . dry powiedział, te wszelkie najwznioślejsze idee 112'
zamierzone cele. Wówczas powia· już znane światu, ale brak c::zęsto ludziom mocy do
damy, że paŚza moc jest siłą zw)rcięską zdobywczą, ich urzeczywistnienia. t dla tego nie zawsze stać się
a więc wolną i niezależną krzepotą, która staje aię '-o--- m~że naród' wolnym przez sam fakt ogłoszenia dekrerdernik1em wytrzymałości i / trwałości.
.
,
tu, lub stworzenia formy rządu skoro nie będzie po•
To też w naszej mowie ojczystej pięknie brzmi siadał w sobie poczucia mocy utrzymania swej wol•
h n- krótki, jednosylabowy W"yraz ,noc, a zawiera ności. U .ei obrony - podobnie jak odrapane domisko
u swej istocie głęboki sens. Posiada on nie tylko wie- nie stanie .&ię pałacem choćbyśmy nadali mu wywyż·
l „rakie enaczenie, ale ł ciekawe odmiany pochodne. a.zaj ące il'ia no pałacu.
i ::iśle kojarzy się zarówno a:; .pojęciem określającym
;wykuwanie w narodzie charakterów mocnych,
l 1ę jak i z pojęciem liczebności, mnogości. Mnogość,
a ~wiadomych swej misji dziejowej jest zadaniem nie
h Ojarzona i stopiona w jednolitą siłę gromadzkiej tylko skomplikowanym, ale i wymagającym olbrzy·
, emienności. shartowanej przez los wspólnych przew miego trudu wychowawczego; aby umieć rozwinąć
ż ·/Ćt stwarza historię narodowości, · która stoP.niowo , w każdej jednostce maksimum za.olności do spełnienia
( ochodzi w ciągu wieków do świa-domości swej na· czynów dla dobra ogólnegcj.
rodowej, mocy i samostanowienia o swym bytowaniu
Ta dopiero zdolność dokumentuje o twórczej alw&ród wolnych narodów.
·
le narodu i chroni go najpewniej od upadku i zagła...
Rozwojowi twórczości • nie wystarcza samo chce· dy. To też słusznie zalecał uciemię.tonym rodakom
ni ~. ·trzeba bowiem umieć wyrobicć w sobie krzepką, nasz Wiesze.z narodu, że „własną jeno mocą zgnębisz
. a umiejętną moc tworzenia. Tak jak wiara bez uczyn· w boju przeciwników". - ~łasną mocą zdruzgotała
l JW martwa jest. podobnie i nasze ideały bez walki zwycięska Armia Sowiecka brutalny impeńalizm Ger~ mocnego czynu, stają aię bezechowym dtwiękiem, manów i własną naszą m<>ąl i my &dławimy jarzmł•
y:inięcia w sobie
i urzeczywistniać

/
'

wewnętrznej

/
I

I
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, ' cielskie barbarzyństwo pruaaclńej przemocy ·na pra·
1tarych ziemiach zaodrzadskich.
Z biemoś:cią natomiast ko~arzy ai, niemrawa beznie wierząca w siebie, a lękajĄca się zarówno rr
zyka jak i brania śmiałej .odpowiedzialności za swe

neao szowinizmu. ogłaazaj ącego swóf naród aa Jedyc
nie powołany przez OpatrznośĆ' do" mocarstwowegQ
panowania nad światem. Takie zazwyczaj narody, ,
doszedłszy do przerostu chorobliwej mooy, , uwatAłJJ -'
iwałt za wyłączny swój przywilej.
To tet ryclilo dobiegały do s:z:czytu swego śmier„
- •
- OSJDY•
Ta rmleniwiała dziedziczna bierność przejawia telnego upadku: schodziły niesławnie a areny świa•
ta. jako narody zbrodnicze ł wybrnkowane, . -·okryte'
się w bezwładzie sobkostwa ł w bezczynnym przefra··
wzgardą i pogardą.
wianiu dziedzictwa"przenło•ci. oraz w ·bogomolnym
„Bez• serc, bez ducha to szkieletów ludy... _.
wyczekiwaniu na łask,' Opatrznolci, która awą tajem.1
nasz Wieszcz, kł«dąo mocny nacisk na ko~
powied~ał
niczą „wszechmocą" ma dokonać „cudu" i wyba·
ducha człowieczego i · rozpło
udoskonalania
nieczność
wienia z ciężkjego stanu. ~ awej niemocy tacy ludzie
do człcWieka, tworząo
.czło!'ieka
miłości
mienienia
rzeczy·
najchętniej odwr11.cają aię od ma11ywu realnej
harmąnię między duchem a materią.
wistości, a natomiast łatwo wpadają w mgławice mi·
parze
w
iść
musi
woli
nasze/'
hartowanie
tet
To
.' atycyzmu. przypominając stare, zatrzymane_ zegary,
a wytwarzaniem mocy· mora nej, zmierzającej entuz
wskazujące zawsze ostatnią godzin" na· której przy- ·
jastycznie ku wszystkiemu co piękne i wzniosłe.
atanęły i pi:agną według tej godziny mierzyć wartko
Kto ma mocny kręgosłup moralny - teh ma za·
·
·
'
zmienny bieg życia.
wsze i 'charakter śmiały w działaniu i zdole:o będzie
Jeno ludzie słabi lękają się prawdy l nie znoszą do ponoszenia ofiar. ~hotnie i wytrwale na rzecz doczynnej rzetelności w swoim postępowaniu, pozosta· bra ogełnego. ·
·
jąc nadal w okowach niewolniczej małości, która ich ·
Istota zdrowej mocy przejawia się w bezlękliwej '
zdusza i krępuje, a więc tacy ludzie sterczą zazn· · decyzji działania. a działanie takie_staje się czynem.
czaj w chorobliwej negacji ~zynu podobnie, jak te bohaterstwa jakie widzieliśmy w licznych przejawach
ałupy przych:ożne nieruchome i zimne.
/
naszej ludowej partyzantki. ·
Abx· poruszyć takich niemrawców z błogostanu
Zduszenie swej lęklhyoścl jest zduszeniem sw1:j
należy obudzić uśpione siły ich woli do aktywności
własnej niemocy. i dąiności do ukrzepienia i rozwi·
i nakłonić cło trwałego działania w imię ideałów do- nięcia. twórczych sił. Nic więc dziwnego, że posiada
bra ogóln~go i solidarnej wspólnoty. Jest to szczyt119 l mocny charakter w działaniu. Do takich ludzi na·
zadanie umiejętnego wychowywania ł rozwijania się leży tworze·nie postępu, kt6ry jest siłą zaklócającą
mocnych charakterów ludzkich, otywionych jecfnocze· istniejący układ stosunków.
,
śnie gł.omienną moc, wydoskonalającego się ducha.
. Czemże jest historia wsi, warsztatów i miast je·
Samo bowiem j~dnostronne rozwijanie w ludziach · •li nie historią ludzi o mocnym charakterze, przewo·
.łaknień i pożądań o&4ganit dóbr jedynie material· dzących i pociągaj~cych innych do działania na szlanych mote łatwo doprowadzić do nałogowego przeja• kach -rozwoju życia narodu?
NależY. pamiętać, że ch~tra ambicja, nadęta py·.
wu rabownictwa i kultu,.przemocy - cech nie znają·
cych żadllych hamulców moralno-prawnych - wres~ . cha i wyrachowana miłość własna w gruncie rzeczy
cie do urzeczywistniania tego, co Niemcy nazywaj!\ .bywa maskowana, zatajana i skrywana słabizną ludz·
„Faustrecht" {prawo pięści), a co Bismark wyraził kich chrkterów, szukjących ratunku w pasożytniczej
w znanym haśle: „Macht vor Recht'' („siła przed pra- przeciętności, usiłującej odgrywać rolę dyktatorskich'
wem"), zaś Hitler, ten geniusz nienawiści, doprowa· wielmożów. Wiadomo, że słabym a nadętym dowód·
cą nawet żołnierze pogardzają.
'dz}ł do perfidnej perfekcji {doskonało~ci}. Ideą takiej
Jeśfi wyrażamy zdanie o człowieku, że powie·
przewrotnej mocy -ujemnej, napastniczej, gwałciciel·
skiej jest szowfoizm egoistyczne/ chciwości, opierają· dział coś z mocą - to znaczy, że wysłowił swą woli}
cy się na fałszywej miłości własnej, w ii::nię której nie ,dobitnie, dosadnie i wyraźnie.
Na\omiast człowiek, który reprezentuje wolę i si·
przyznaje si'i praw do tycia ludziom od siebie -sła"=
łę zbiorowości _ i posiadł ku temu pełnomocnictwo uym i obcym.
Samemu dobrze samopaśnie żyć, a drugim wszy· to powiadamy, że został do tego upoważniony nasz ą
stko co się da rabować ł patrzeć z pogardą i wrogo- moc!\ i działa na mocy i :s mocy powierzonego mu
•cillt traktując słabszych jako swpich, ujarzmionych przez zbiorowość prawa. To prawo zbiorowości poniewolników - oto istotaprzemocy brutalnej, stacza· siadają rządy · Demokracji.
herkulesowej
wyższej,
sil~
ą
człowieka
Wreszcie
barharzyń·
jącej się szybko do ..poziomu zdziczałego
'
stwa, które umie nawet ubierać się w dobrze /skrojo· zwiemy Mocarzem twórczej genjalności.
Kto więc pragnie dźwignąć swój naród ku wyży·
ny mundur cywilizacji kapitalistycznej i chełpić się
no~ - ten musi umieć obudzić idealne siły, drzemią·
butnie swym „Kulturkampfem" I
Na przestrzeni daejów ludzkości, co pewien czai ce w całym narodzie. - A'- dokona tego jedynie ten .
wyrastały powolne wy~aturzenia wśród narodów, at~ w kim te sił'y idealne żyja. i dzi&.łają w najczystszej
wynaturzenia przeiśtaczały się szybko w ogólnie zna- treśc1 l najwyższej mocy,·
ną chorobę: wariackkj metczlomanU imperialistycz·
ANTONI LANGER (Gróm)
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Tymczasowy Społeczny KO.rllitet Organizacyjny
:Akademii Rolniczej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu
18.4.19.4 5 r. odbytym wspólnie. z Zarządem Głównym
Związku Młodzieży Wiejskiej R.P. „Wici" powziął
następującą uchwałę: Potrzeba założenia Akademii
Rolniczej w Łodzi jest nakazem chwili dziejowej, podyktowanym następującymi względami:
1. Wzgląd natury społeczno-gospodarczej . posiada ·
'''

'.

-

swoje uzasadnienie w przemianach, jakie ".achodzc\ w Polsce dzięki dokonywującej się reformie
rQlnej, zmieniającej strukturę społeczną i gospo•
darczą kraju w tym kierunku, że podstawą ataje
się drobne gospodarstwo rolne, a to winno by_
c
organizowane i kierowane zasadami nauki na naj-.
wyższym poziomie. .
.
2. Wzgląd natury . oświatowej: na podstawach stworzonych· przez reformę rolną rozwinie się niebawem bogata si6ć szkolnictwa rolniczego, dla któ·
rego Akademia Rolnicza. bęazie nie tylko strukturalnym użupelnieniem, dającym możność mło·
dzieży 1wiej skiej uk;{ńczenia studiów wytszych
w raz obranym kierunku, lecz równie! dostarczy~
dla tych szkół fachowych nauczycieli, jakich brak
daje się obecnie dotkliwie odczuwać.
3. Wzgląd natury kulturalnej: życie kulturalne wal
· zdane było dotychczas na los przypadku z braku
odpowiednio kwalifikowanych w tym kierunku
pracowników i działaczy, którzy te kwalffikaci•
mogą zdoby~ v· Akademii Rolniczej, zoiganizowa •
nei nie tylko z punktu widzenia zawodowej łacho- ·
wości, lecz i zpunktu widzenia całokształtu potrzeb tycia wsi.
.
.(, Wzgląd naturyogólno-państwowej: do,ychczaso·
wy rozwój azkolnictwa -wyższego w Polsce był
wyznaczony głównie potrzeba.in.i ludności miej·
. skiej, podczas gdy ludność wiejska wyratająca
73 proc. siły narodowej, korzystała z nich przypadkowo, przeto zorganizowanie Akademii Rolniczej położyło by wreszcie kres temu upo§ledzeniu grupy chłopskiej.

.
Akademia Rolnicza winna powstać na następufĄ·
. cyc~ zasadach.
1. Akademia Rolnicza jest uczelnią akademickit.,
uwzględnłaflłC4 wszechstronnie -potrzeby -rolnic-

-.

'

twa i kształcąca wysoko kwalifikowanych pracowników i działaczy dla wszystkich dziedzin
z rolnictwem i życiem wsi związanych.
2. W Akademii Rolniczej s'ą studia trzy-kierunkowe: aj ściśle rolnicze, ogrodnicze i leśne, b) prze•
. mysłu rolnego i zastos9Wania techniki w praCY,
i tyciu wsi, c) zagadt!ień 1połeczno-kulturalnych,
pedagogicznych i samorządowych.
3. By umożliwić studiowanie zt,tgadnień specjalny-eh
. - tworzy się w łonie Akademii oddziały i aekcje.
4. Przy Akademii istnieją równiet instytuty nauko-.
wo-badawcze zagadnień rolniczych lub z rolnic·
twem i tyciem wsi związanych, oraz pola do·
5.

6.

ś~adczalne tegoż typu.
.
.
Siedzibą Akademii jest miuto Łódt, lecz paszcze·
gólne czy to- oddziały, czy instytuty nahlCowo-ba·
dawcze, czy też pola doświadczalne, m?gą aię
;najdować i poza Łodzią.
.
Akademia Rolnicza jest przeznaczona głów~i•

dla absolwentów liceów gospodarstwa. wiejakiego, lecz i absolwenci liceów innych typów majłl
do niej wstęp wolny.
7. Studia w Akademii trwajĄ od 3 do 5 lat w zaletności od specjalizacji.
8. Akademia Rolnicza ·n adaje wszystkie stopnie nau·
kowe at do habilitacji włĄcznie.
· 9. Tworzenie w łonie Akademfł nowych katedr, od·
działów, instytutów naukowo-badawczych, - pól
doświadczalnych, podlega w ramach Ustawy,
r·
o szkołach akademickich - deoyzjl Ministra.
/

Tymczasowy Komitet komunikuje ·p rzy tym, fe
dokonuje rejestracji fa_chowych aił, pragnących pra•
cowa{ w Akademii (profesorów, docentów,- sił pomocniczych). Zgłaszać się do Za.tządu Klucza MajĄtków
Doświadczalnych Akademii Rolnic~ej w Łodzi, ul.
Traugutta 14, pokój 77, osobiście lub listownie z po·
daniem specjalności i przebiegu dotychczasewej praoy
naukowej.
Zarząd Główny Z~~ku R.P. „Wioł

0

Za Kierownika Zwi~ku
Sekretm
(M. Tupalski)
(L. ,Stallak)
Za Tymcz. Społ. Kom. Akademii Rolniczej

'
Sekretarz Koiąitettf
(Mgr. M. R'lkas)

PANST\VO P.RAWORZĄDNE
(Artykuł

dla

samokształcen1 owców)" _

Wiek XIX może się poszczycić nie tylko wynalazkami technicznymi, lecz także uzasadnieniem ł utwierdzeniem państwa praworządnego. Koncepcja ta budziła entuzjazm, o nią walczono -jako o rzecz, która
może przynieść zbawienie.
Jeżeli w swoim czasie
Kant 1 ), jak sam się przyznaje, z podziwem i zachwytem patrzył na niebo, usiane gwiazdami, to politycy
wieku XIX nie z mniejszym pod~iwem wpatrzeni byli
w państwo praworządne, jako swą gwiazdę przewodnią. W dobie obecnej stosunek do tego zjawiska zaaadniczo 1ię nie zmienił i jeżeli wyobrażamy 1obie le·

pszą przyazłość

naszego narodu, to właśne w formie
padstwa praworz8,dnego. Gdy lednak przejdziemy do
określenia tego typu państwa, tC? z~ajdzłemy w lite•
raturze zadziwiający formalizm myślenia, który unie•
możliwia zrozumienie 'istóty i dziejowej wartości pań•
stwa praworządnego. Tak więc częstokroć daJ2l. li•
słys~eć głosy, te państwem praworządnym j.est takie,
Qdzie władza działa nie podług swego uznania, lecz
w oparciu _o zgóry ułożone i określone przepisy pra·
wne. Stąd wynikałoby„ że państwo praworządne Jest
niczynr innym jak tylko uporządkowanym ł plano-

'

'

.·

.' -

„Wł CI"
wym aystemem rządzenia, edzle prawo występuje jedynie jako dogodny dla państwa 6rodek techniczny
oraz narzędzie, które opanowuje samowolę ł wybryki
anarchiczne tak podwładnych j.k ł funkcjonariusźy
państwowych. Przy tym treść prawa i jego wartość
wewnętrzna, a także zasadniczy stosunek między prawem i państwem pozostałyby tu zupełnie obojętJ:!,e.
Opierając się na tym określeniu, należałoby dojść do
wnfosku, że państwem praworządnym było pąństwo
· assyryjskia 2 'J:_za króla Hammurabiego, który na 2 tysią
ce lat przed Chrystusem ogłosił 'słynny kodeka pr-aw1 ),
dalej - państwa średniowieczne,- które- posyłały na
stos żywych ludzi za niezgodne z dogmatami kościel
nymi poglądy naukowe i religijne lub też państwa
.tota/nQ4 ) doby obecnej, które celem tępien!a wszyst·
kich, co stają im ·na drodze, zaprowadziły krematoria, i obozy niszczenia. Stąd może być tylko jedenwniosek. Jeżeli takim ma być państwo praworządne,
--.. to zasługuje ono ni~ ną uwielbianie-; lecz na potępie
nie i usunięcie go z powierzchni ziemi, albowiem ludzkość w dobie obecnej nie chce ani faszyzmu, ani śre·
dniowiecza, ani. despotyzmu wschodu starożytnego.
Nic nie poniojlą argumenty, te 'państwo, które rządzi
p~dług prawa lecz nie podług dowolnej decyzji swoich organów, wszakże sprzyja wolności po_dwładnych.
W rzeczy samej dla człowieka, którego żywcem palą
na stosie lub w krematorium, jest obojętne, czy to się
dzieje podług pr_awa czy tet podług awobodnego
uznania władzy. Istotne jest to,- źe jest on nie wolnym obywatelem, lecz wyłącznie przedmiotem nieograniczonej władzy państwa. Wobec tego, pragnąc
należycie zrozumieć państwo prawotzl\dne, musimy
porzucić formalny sposób myślenie.. ł wniknąć w samą
istotę prawa i państwa. Otóż porządek prawny'} zasadniczo aię rózni od porządku btologicznegd'') i teokracjf) tym, że ludziom, których on zespala, przyznaje wolność równą i powszechną, a przez to równą
wartość inaczej godność. Natomiast w naturze w~ród
zwierząt decyduje siła, w teokracji zaś - bezwzglę
dna przewaga czynnika boskiego. Tak jedno jak"dtu·
gie uniemożliwia przyznanie i zabezpieczenie ludziom
wolności i godn~ści równej i powszechnej.
Jeżeli chodzi o państwo, to jego cechę istotną sta·
nowi zorganizowany przymus oraz aystem siły i potęgi. Stąd wynika, te państwo samo przez aię -zasadniczo nie różni się od gromad ł zespoleń, które spotykąmy w nat~ze wśród zwierząt jest to - zjawisko czysto biologicznQ~). Tymczasem sens życia czło
wieka i życia 'społeczeństwa polega na tyin; żeby rozwinąć i spotęgować tę cechę, .która człoWieka. wyróż·
nia i wywyższa wśród zwierząt. Cechą taką jest
~wiadomość lub duch ludzki, który krytycznie ocenia
otaczającą go naturę i matęrię. Stąd - dążenie czło
wieka do opano:wania- i przezwyciężenia swej natury

;'WOJEWóDZKA KONFERENCJA O.M. TUR.
W niedzielę, dnia 6 maja 1945 r. o godz. 9 rano'
w Łodzi w lokalu przy _ulicy Kopernika. 8 rozpocznie
obrady Wojewódzka Konferencja O.M. -TUR. Karty
wstępu dla de1egatów wydawane będą w sobotę dn. 5
maja od godz. 12 do 18 w lokalu Wojewódzkiego Ko-etltetu OM. TUR - ul. Cegielniana 45 i w-niedzielę
'dn. 6 maja od godz. 8 do 8.30 przy ul. Kopernika 8.
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I instynktów, właJcłwj~li całemu światu zoologiczne•
mu9 ), a c:o za tym idzie, - dążenie do uduchowienia
i umoralnienia sw~go życia. W wyniku tych wysił „
ków człowieka powstaje kultura a między innymi kul~
tura ;polecznatt). Wobec tego państwo, jeżeli ma się
utrzymać, powinno być uzgodnione z kulturalnymi
zadaniami człowieka i powinno· znaleźć usprawiedliwienie· ze stanowiska tych mierników, którymi duch
ludzki mierzy wartość zjawisk życia spolecznego11 ).
A takim miernikiem jest przede wszystkim prawo.
Sk~ro prawo- jest wolnością powszechną a pań~two _,
siłą zorganizowa!Uli stąd powstaje między .nimi zasadnicza sprzeczność. Staje się więc jasne, że państwo
ażeby uzyskać usprawiedliwienie ze strony .prawa
- powinno jemu się poddać oraz słutyć przez urzeczywistnienie jego treści, · którą jest wolność powszechna"). Tak prawo staje się zwierzchnikiem państwa,
• państwo jego sługą. Stąd 'Wynika, że państwo nie tylko nie może znieść prawa lecz nawet tak zmienić
je, żeby uniemożliwić lub zbyt utrudnić urzeczywistnienie jego treści czyli wolności równej i powszechchne j. Staje się więc jasne, · :że .państwo z chwi12'
uznania prawa za awego zwierzchnika, - siłą rzeczy..._
powfnnc być państwem wolnościowym i demokratycz•
nym.
_
.
. Tak więc tylko dziękł prawu państwo przeistacza się ze zjawiska czysto biologicznego w element kultury
społecznej, a przez to prawo staje się nieod·
zownym warunkiem powstania i działalności pań·
stwa. Zg-odnie z tym, państwo opar.te na podboju lub
na władzy absolutnej' powraca albo do bytu biologicznego, albo do teokracji.
Natomiast państwem praworzl\dny!Jl będzie tylko
to, które powstaje ł działa zgodnie ·z treścią prawa,
którą jest w.olnoś~ powszechna11 ). ·
Stąd staje się jasne, że państwa, które opierają się
na sile, a za swój symbol obierają rózgi14 } lub „Tygry•
•y"u) ł „Pantery"«), najeżone w armaty, są zaprzeczeniem państwa praworządnego, a co za tym idzie god·
ności wolnego obywatela, oraz ·kultury spcłecznej.
Mamy tu do ·czynienia ze zjawiskiem czysto biologicznym ł barbarzyńskim.

PROF. B.

ŁAPICKl

1) Z-nakomity fil0%0f xVIII w. 2) Jedno z wielkich państw
wschcrdu liarofytnego, które istniało na kilka tysięcy lat
przed Chrystusem. S) Jedna z _najstal'Ożytniejszych ksiąg
praw. j) Państwo, które całkowicie podporządkowuje intere1om państwa łycle człowieka poszczególnego. Państwem totalnym była przede wszystkim III Rzesza. 5) Ład i ustrój, który
prawo zap1'0wadza i który powinien być przez wszystich ludzi
szanowany. 6) Jest to niewzruszaln_y , ~ad, który ustanawia
nie człowiek, lect sama natura '\'\'śród zwier~t. roślin i t. d.
7) Ustrój państwowy, który opiera · 1ię na tej zasacfaie, że
wszolka władza w nim działająca pochodzi od Boga (w ustroju
takim czynnikiem decydującym w państwie jest duchowień
·s two - przypisek redakcji). 8) Dotyczy żywej natury: życia
zwierzi}t, roślin i t. d. 9) świat ' zwierząt. 10) ·Kultura spo·
łeczna oznacza formę bytowania człowieka w gromadzie, od·
powiedajac wymaganiom ducha człowieka i jego godności.
Porównać objaśnienie 11. 11) 1:ycie społeczne oznacza n~e życie . ·
odosobnionych ludzi, lecz calych gtomad ludzkich. 12) Wol·
ność przysługująca wszystkim i każdemu. 13) Porówna6 objaśni enie 12. 14) Rózgi - - symbol władzy państwowej faszystów włoskich. 15) i 16) „Tygrysy" i „Pantery'' - n~zwy ,
czołgów niemieckich o wielkiej sile niszczycielskiej.
'
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SYLWETKI
' NASZYGH DZIAUCZY
.
.

. W dziale tym będziemy drukowali tyciorY•Y i cha~
rakterystyki naszych działaczy. Jako. pierwuy dru„
kujemy krótki, podający tylko fakty, .tyciorya kol.;
Mariana Tupalskiego./
ALEKSANDER (Marian Tupalikl)

Urodził się jako syn

pięoiomorilo.wego chłop&

w kol. Sarnowa.., pow. Konin. Syn Stanisława ł Ma~
z Kańczuże'wskich.' Dzieciństwo i lata szkolne oię~kie.

Z pracą ludową stykał się ~d„najmłodszych lat.
Uczył się· czytać na „Wyzwoleruu i „Gazecte Gra'dziądzkiej". Jako uczeń V~-ei. klasy azko!y po-

wszechnej redagował szkoln'e pisemko powiatowa
,Nasz światek". W gimnazjum konińskim wykazywał
"tvielkie przywiązanie \do ideałów .wolnośoł .i apr~wi~
dliwości społecznej. Wydawał pisemko gunnazJalna
' .
.
„Młodzi".
· Po dalszą wiedzę udaje aię do stoliay. Pieszo.
Xam styka się z nowymi ludźmi. W ciętkich warunkach hartuje swój charakter. Staje się zdeeydowanym
zwolennikiem współpracy robotnic:z:o-ch_łopskiej • Jeat
to okres wzrostu faszyzmu w Polsce. Sanacyjne wy~
0ory. Marian Tupalski ramię w. ramię z m~odzłe~~
zrzesżoną w·z. N. M. S. prowadzi w Warszawie akct'antywyborczą, chroni drukarnię robotnika przed ~„
dą oeneru. W czasie zatargu polsko-czechosłowackiego wraz z swym serdecznym przyjacielem socjaTist4
Tadeuszem Henigiem (Tadeusz .Gumiński), przeciw·
atilwia się faszystowskiej grupie studentów w~sza.w·
skich, dążących do urządzenia burdy przed ambasa·
,·
dą czechosłowacką.
Wojna zastaje go w Warszawie. Kopie ochotni„
czo rowy przeciwlotnicze. W ś?tiertelnie cię.tkii noo
1 ,~wak.uacji'~ .Warszawy, budu1e barykady na Mo·
.
isotowie.
Początek okupacji przeżywa w ~a~s~awie, przr
ul. Tarnka 4. W pocz.ątku listopada ustłu1e w_raz z Ta~
det1Szem Henigiem przedrzeć się przez Bug ~o Lwo-wa. Pragnie tam studipwać. ~mierzeni~ me udało
się. Wr;aca do Warszawy. Udziela lekc11. P-ro~adzł
samokształcenie. W styczniu 1940 roku _wstępuJe ąo
ludo_w~~o podzi~mia. Wyj~żdż'.l na teren l>.owia~ ra·
dzynsk1ego, gdzie dokonu1e pierwsz;ych zaprzy~ęt;ó
-i styka się z późniejszym komendantem Batahonow
Chłopskich Podokręgu _„Podlasie", Stefanem Skoczylasem (p. Piotr Konar, Konrad Polan). W czerw•
cu .194~ ro!fo sTde;o~a:t\Y zost?-je µa tere~ powiatu
·gró1eckiego. Orgamzu1e tam ta1ne nauczanie. Pr.owa·
dzi prace podziemną.' Wydaje perio~yk P• t. „W1adomości. sfowiańsk~e·~. W ~erd,e~znęj at°;losferze .wspó~praci.lJe ~ p~dziex;nnym1 . działacza~ robotmczym~.
Urzeczyw1stma bo1owy SOJUSZ ro~etmczo • chłopski.
.W raz z nimi prze~ywa ciężki okres terroru o~upan~a,
Ostrze_iony o mającym nastąpić aresztowanm, uc1~·
ka do W~rszaw-y. Po. dwutygodnio~y~ pobyc~a
w Warszawie za radą Tomasza Noczmckiego ?da1,a
się na. Podlasie. Celem· lepszego zakonspirowania się
pracuje przez pewien czas fizycznie w gorzelni W'!•
dynie. Nawiązuje łączność ze. znanym na tym terenie
działaczem „\Vłci", Franctszkiem Duczkiem. Rus~a
'do dalszej pracy. ąedaguje ludowe p~smo Podlasia
„Idzie Wolność". Organizuje Łajn~ praso"':ą ,,Podl~·
ską Służbę Informaqji" (PSIN), _zakłada 1 redagu1e
„Ręgioll3 hą Agencję Vrasową PODLASIE" (R~PP),
organ PSIN. Rozszerza dzi~łalność · PSIN prawie n!-

;

'

cał, Lubel~zczyzn~ Jest wsp6lor~anizatorem zaini„

cjonow:anej prze~ . ~tef~a S~cx:zr.lasa ta~nef. Sp~~
dzielni ~ydaWQ.1czeJ_ . ,/Płom:en1e , k~ór•J . s1edz1~
mieściła się we wał W1eśniewie, pod Siedlcami
roje jej pracam,i. Wydaje szereg skryptów c!la ~fnr~
kompletów Woln•i ~szechnicy w Warszawie, Jak
Teorię prawa", „Hłatori, ustrojów państw wapółcze„
;nych" (prof. tapiekie~o), „Politykę goapoda~c~14„
l inne. Także dl• tajne~o zespołu społec.mo-wych°'"
wawczego Haliny Radlińskiej. Wydaje równie.t szereQ
broszur terenowych, jak „Podstawo:we zasady demo.~
kracji w oświetleniu teorii prawa i nauki o państwie",
Sprawa chłopska", „Id, matem przei;niany", „Dwie
drogi" i wielką Hold ulotek, ankiet i kart statystycz.c
nych.
Gdy na torze ~olejowym ~uków-Biała. Podlask~
~adziłi ;,nietnani" prz~z niedokł~dnośó info~cJł
pociąg 3 ludności~ oywilJ14, Mana:n ~upalski, . bJl
ustrzeC' oddział'y leśne B. CH. na Podlasiu od możh•
wości dolrnnania takiel pomyłki w porozumieniu z k04
mendantem podokręgu „Podłasi~", Stefane~ Skoc~y· ;
lase(ll. rozszerza zasięg PSIN na tory kole1owe, dZlę„
ki oiemu oddziały leśne- B.CH. były dokładnie infot.",
mowane 0 czasie, rodzaju ł wielkośd transportów ki...
rowanych na front wschodni i z powtotem.
Na tycz~• -pułk. Roberta Satanowskiego, do-- ·
_ wódoy Zgrupowania Od~iałów. Partyzantó~ „Jesz„
cze Polska nie zginęła.„ , z ktorym uzgodmł współ„
pracę- 1 Podlaskiego Batalionu Chłopskiego, prowa-.
dzącego bardzo o.tywion~ działalność dywerayjną n..•
torach, oraz wyłonionej z tego batalionu Grupy Rei•
do\\'.ei im. „Ziemi Podlaskiej" - ustała dokładne ro:c•
. mieszczenie jednostek ;wojskowych, lotnisk, zhiorni•
ków benz}rny f składów a?tunicji okupanta h~ potrze•
. by ówczesnej partyzantki.
Marian Tupalski należy do najwytrwalszych
'
działaczy pod:z:ieJD,nych na Podlasiu. Gdy zakazy oku•
anta uniemożliwiły korzystanie z istniejących środ~
eów ·lokomocji, ·pieszo wszerz i , wzdłut, od wi9ski do
wioski, od powiatu do powiatu przewędrował cała
Podlasie nie zani~bując obowiązków kónspiratora..
Nie byto óddziałq. · leśne~o B. CH. na Podlasiu.
którego by, · jako oficer ośwtatowo-prasowy - w cz~r·
wcu 1944 roku awansowany do stopnia majora Bata„
lionów Chłopskich - nie znal. najdokładniej, któreg~
by nie gruntował w ludowej idei dem-0kratyczne1.
,,Kol~ga RAPP", jak go nazywali bechowcy leśni, był
obok Komendanta Podokręgu, Stefana Skoczylasą..
najczynniejszym i najdzielniejszym działaczem pod·
.
.
-.
ziemnym na Podlasiu.
Gdy przyszło wyzwoleil;le,. Manan. Tupalski pr~r
stępuje do współpracy z Polskim Komitetem Wyzwo•
lenia Narodowego. Jest_ \~spółorganizatorein pierw„
szego Zjazdu Stronnictwa Ludowego ł Związku Mło-.
dzieży Wiejskiej R. P. „~ici", wchodzi do Zarz;~du:
Głównego Zwiątku, zosta1e redaktorem organu z~ąz
kowego,-następnie wybierają go do Zarządu Główne
go Związku Dziennikarzy i Wejewódzkfej Rady Na"
rodowej' w Lublinie...-- na jego wniosek powołany zo•
staje Wojewódzka 'Komisja Odbudowy .Wsi, jest de„
legatem „Wici" do Stałej Komisji Porozumiewawczef_
Qrganizacji Młodzieży, ostatnio wyhrany został ~
wiceprzewodniczącego Społecznego Komitetu Organi„
zacyjnego Aka~emii Rolnic.zej. .
Jerzy WiśnieW8kl
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O ZBIORZE I- UPRAWIE ROSLIN LECZNICZYCH

Zioła.Qrl leozniceymi nazywamy rołliny, którymi człowiek
poaluguje aiv przy leczeniu awych cierpieli. i dóleglwości. Zioła
lecznicze są najstarszymi lekam.t ludzkoscl. Je.szcza przed stu
_ laty olbrzymia więks.zość leków w 'aptek.ach była pochodzenia
' :S"ośllnnego i dopiero od jakich IO Int zaczęto zaniedbywać w
Jnedycynie oficjalnej i ~powa6 sztucznymi środkami leczniczymi, -jak antipiryna; fenacetyna, as:pil'yna, cibazol itp.
J'e· chemikalia .lecznfaze ~armne były p:uewaw~e w Niemczech, które zalewały Jtini1 qaiednie kraje, między hmymi i
, Polskę. Sumienne i bezstronne badania 1~vierdzily jednak,
łe te sztuczne chemikalia lecznicze mają u.ęsto wręcz nkodliwe działania uboczne np. :na serce, w4troh4) lub nerki, gdy
leki roślinne tych wad przewawe nie posiadaJi. Poza tym
lstniejiJ lekt _roślinne, których n1Ceym 4otyehezas nie potra..
• firny zast/łpM. Dlatego już po tamtej wojnłt (191-ł-1918);
· ustąpil DĄwrot do leków ro'1inn7;ch i sa.potrzebowanie :na
ł. ?· zioła apteczne znacznie wzrosło.
Lud' wiejaki dotychczas poahlguje Ili~ chętnie ziołaml leczl
niczymi, a atare kobiety wiejski;, t. sw. snachorki.1 -znają. za:
.wyczaj dobrze zioła i często je dość trafnie stosują. Nal~y
łu podkreśl~~. te lud wiejski nie używa prawie nigdy roślin
trujących, które przewainie zna dość dobrze. Większo§~ naa-ycli ziół leczniczych - to dzikie warzywa ł przypraWY
azych przodk~. Te warzywa i przyprawy, które dziś uprawiamy w ogrodach, pochodził pr'łws!nie • Grecji, · Włoch,
Egiptu, Babilonii J rozpowszechnliy 1iv w Polsce mledwie
od 4~00 lat, a niektóre, jak zfemniald, pomidory zaledwie
ed 1!9-100 lat. Pn:ed tysiącem lub dwoma tysiącami lat
przodkowie nasi nie uprawiali jesza.ze sbół na polach lub wa.
rzyw w ogrodach, lecz zbierali rosnqce dookoła łeb oaiedll
rośliny dY.ikie. To samo spotykamy dził jeszcze u ludów pierI
wotnych w Azj! lub Afryce.
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Pod koniec .zimy zbierano pqki ł korę drzew, na przedwio~
llliu młode li~ie, w lecie zioła ł kwiaty, p6fniej owoce i nasiona, a wreszcie w jesieni .korzenie i kł!łcza. Z produkt6w
łych przyrządzano polewki, bryje i placki. Zbiorem pokarmu
roślinnego i przyrządzaniem z niego pofywienia zajmowały
Ilię zawilze kobiety, gdy mężczyzn& trudnił eiv polowaniem,
rybołówstwem lub barblichvem. Kobieta jako gospodyni ~u,
karmiąc swyc~ domowników zebra~ym praz 1iebie poka:rlllem ro§linnym, ~usiała dostrzec, te pewne rośliny po11iadaj11
lłW'Oiste cbiałania. Na przykład jagody kńlezyny, 1zakłaku
luz bzu ezarnego wywołuj'ł rozwolnienie, piuciwnie zaś kurze
siele, węwwnik lub kora dębowa :powoduj• &aparcłe, gdy
mitta, rumianeJi: 11spokajaj11 bóle łołtdka, a , waleriana lub
Chmiel działają uspo)<ajająco na nerwy.
, Z powodu, ie kobieta była ale tylko brmicielką rodziny,
ale i jej pielęgniarką w razie ehoroby, dlatego ubrane przy.
~enfu .rodziny ~nia atarala alo wykonyetać PrzY
lecr.eniu r:inych dolegliwoki Dlatego kobiecie mwdzfęcranłiR:,
-1e tylko początki ogrodnf.c~a, ale r6wnież początki leczłlfetwa ł pielęgniarstwa.

Kaidy kraj ma awoje sioła, albowiem ro6łinność w 1'6ł-
łl}'ch krajach nie jeat jednakowa. Wogóle na 6wiecie znamy

około 11!0 OOO ro~in HśclastyCh, a • nich 18 do US tyaieey
lltoauje c:r.łowlek w fli.ej gospodarce, jakO' pożywienie, przy•
prawy lub leki. W Polece mamy około 2500 roślin Wyższych,
• których ,9koło 250 ltosujemy jako pożywienie, przypraWY
lub leki, - a więc prawie co dńesiąta roślna jest wykorzylltana pl'Zff człowieka.
Po~ - jako kraj rolniczy - jeszcze przez -długi czas
będzie saopatrywała eałą Europf w zioła lec:znicze, których
llprawa i ~LS~ będzie poważnym iródłem dochodu :nauej lud_ . . wiejskiej, Naleły pamiętać, ł.e uprawa zi6ł- leczniczycll

jest jedną :r; najbardziej dochcdoV!Ych w rolnictwie. Jeden
hektar plantacji rti.mianku lub waleriany może dawać (licząc
na ceny przedwojenne-) 1500 do 2000 złotych dochodu rocznie.
Kto nie- posiada własnej ziemi może zbierać zioła dziko rosnące na Polach, Jąkach, - pastwiskach i w lasach. Niektóre
rośliny jak podbia~, dziurawiec, ło}lian, rJest ptasi, bratki itp.
jak a1'nike, mącz·
aą pospolite w całej P6Isce; inne zaś s_potykąmy tylko w .niektórych
nicę, ciemlerzycę, lulek dzielnicach, \Vl'eszcie aą takie rośliny lecznicze, pochodzące
s krajów obcych, które w Pqlsce nie rosną, ale można je z powo~em u nas uprawiać; do nich należą: mięta pieprzowa,
szałwia., tymianek, kope~ słodki, lukrecj_a, ślaz itp. Nawet
niektóre rośliny krajowe, na które jest olbrzymie zap9trzebo- '
wanie - jak rumianek łub waleriana - , trzeba uprawi~.

Z powodu, ie .zbieranie '4. uprawa ziół leczniczych wymaga
naktadu pracy, dlatego zielarstwo jest odpowiednim zajęcle._m
dla drobnych rolników, obarczonych liczną rodziną, kt6r.lł
można zatrudnM przy zbiorze i .sua.Zeniu aióŁ Pracę taką mon często wykonywać dzieci lub ·starcy. w, pobliżu wielldch Jn!aat lub .fabryk, gdzie łatwo ~ zarobki, zielarstwo nfe
zawsze może 1tę op~acać.
- Do najwatniejaych zagadniefl. w aielarstwie należy zebranie wła§ciWYch roślin we właściwym czasie, a następnie
mranne i uybkie ich ~uszenie. Dlat.ego kaidy, kto chce
eię zająć zbieraniem lub uprawę ziół, musi w pier~ rzQdzie pomyśleć o urządzeniu odpowi11dniej sua.arni. N a to niff
potrzeba tmęeto speojalnyeh budynków, albowiem w tym celu
mon· b~ wy1wnystan4! 11trychy nad domami, atodolami luli
spichrzami (tylko nie nad oborami,, lub ehłeWtlmi). Munlł 1o
być miejsca· prz~więwne, suche i czyste oraz zabezpieczone od
słońca f deszczu. Ziół i kwiatów nie wolno. suszyć bezpośrednio
na słońcu, bo tracą naturalną barwę. Zebranych ziół nie roz·
kłada się na podłodze lub polepie, lecz na półkach lub 1-amkach z desek. wikliny lub rogoży, aby miały przewiew od dołu.
Od wiosny d do koflca lata WYStarczają prawie całkowicie
llW!zarnie powietrzne. ledynie aoeeyate jagody i owoce (~,
czerniec, maUny, krwszyna, jarzębina, głóg itp.) oraz kopane
w jesieni korzenie i kłącza trzeba nszyć w piecach po chlebie
lu.b 1pecjalnych suóarnlaeh ogrzewa11yeh. B_uszyć trzeba tak
długo, d ziola '(nawet lodygi ł grubsze korzenie) stan, ait
supełnie kruche, 'tak li przy sgiil8lliu łamią się z trzasldem,'
ale nie zginają.
Wsr.elkie sioła, kwiaty, owoce i nasiona trzeba %biera6
w C%asie suchej pogody, a nawet po 11ejłclu rosy porannej.
lwiet.o ubrane rośliny układa aio początkowo bardi:o cienklł
warstwą, a dopiero, gdy poĆeschnę ~tn. je u;ypywać grubiej.

„
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Wysuszone sioła układa się atarannie do skrzyń W.,łÓ
lub mocnych wotk6w i silnie uciska. Przeehowuje lit w miejscach 8UChyeh i przewiewnych, np. na
••trychach lub 1pichrzach. Kt.o posiada dobrą lieczkarnię może
1we .zioła drobno.. pokraja6, bo krajane zioła aptekarze kupują
ehetn.łej niż całe. Cięcie musi by6 kr6tkie, ni1! dłuższe nit
jedna trzecia część cala.
Mniejsze ·łlo§ci ziół można 1przeda.wa.ć okolicznym aptekom, więks~ partie można splenięży6 tylko do hurtowni lub
1półdzielni .zielarskich. Taka spółdzelnia. ·zielarska powstaje
w Kielcach, uL Sienkiewcza 315, -oraz w Łodzi przy Związku
Mloddeży Wiejskej R. P. „Wici", Al. Koścuszki 45, ale moż·
na je stworzyć w każdym większym mieście, np. pny spół'
,
dzielniach rolniczych.
C'.o się tyczy uprawy rośllii. lec.znicsycb, t.o nie różni się ona
zasadniczo od uprawy warzyw i kwiatów. Uprawiać należy
tylko łtl rośliny, kt6re maj'ł największy ll>)'ł, jak runiianek,
łonych papierem

.
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waleriana, szałwia, mięta pieprzowa, )ymanek, ruta, dzitgiel itp.

Naleiy pamiętać, ie pod rośliny ·lecznicze nie stosuje lit
nawozów obornikowych, .ale sę dopuszęZj!.lne nawozy
fttuczne i komposty. Z powodu, ii ziemia pod rośliny lecznicze
musi być bardzo starannie oczyazczonA od chwaat.ów, dla.tego
najlepiej wysadzać je lub wysiewać po rośµnaeh okopowych,
jak ziemniaki, marchew, buraki. W cięgu wiosny i lata' n..,.
leży plantacje starannie opielać i spulchnia~. Zakładają• plantacn należy pomyśleć o urządzeniu odpowiedniej auezamł.,
w ltt.6rej możnaby szybko l starannie wy81ls~ awe plony.
iwieżych

J-

........ pe mobyel9

·

- N aturalnłe w takiej wstQpnel popdanee tract.o jellt podał dokładni ~ sbiora Id ~,.., bałeaio ptwib
roślin. Wakuówek tycla ~ udsłebił Zell:hid Farmokognotjł
oraa uprawi Rośh Lecznicąell U~wtSJ'Maa w Łodzi.
Poniśej poda.ft spia wdniejsądl roQł1l leesniceyda, 1rt6re

„
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utywane w apte.kacll. Wprawdzie q jeszca
~ lułt ątko w
lecznicae, ale uiywane
mołna abiera4
Diekt6QU ckielnicaoll Poleli ~
lub uprawiM tylb na 1J>9Cjalne -m~wi •
hol. MunyMJd
najczę;foiej

łnM rośliBy

SPIS WAtNIBJSZYCH ROii.iN LliCZNIC%YCH 1r POLSCE

\

Przylaszczka (liście•) - ..maj, czerwiec
Kopytnik (ziele z korzeniami) - alerpłeń, wrzesień.
wrzesień, patd.zlerw
Łopian {korzenie roślln fednor.) nlk lub wczesna wiosna .
Jeslenlll lub wczeanfł wlosmł·
.żywokost (korzenie) Kurze ziele korzenie (kłącza) - Jeslenl'ł lub wcseama

Kruszyna (fagody) -

sferple6, wneaSM. -

Wl~be (kOl'a) - kwtecfeil, mal.
llwtecłd maJ.
D'łb (kol'łl z młodych gałęai) Sosna (P'łkł .IUclowe) - al.ma.
Sosna (pędy liściowe) - mat. aenrlec
Br~ (p~ bśclowc) - mna.
młode llkte) - mftf. qerwlec
Jałowiec (Jagody) - &Ima
Topola (Piłki Ukłowe) - zima
caerwtec. lłerpld
Podl>lał (llkle) -

Brsoza

wlosnfł.

Mniszek dmuchawiec (kor.zenie) sną wiosną.

Wężownik kor~enle (kłą.cu) -

JealenlQ lub wcze-

Jesienią lub wczesnę

wiosną.

Tatarak kor.zenie

Jesienią

(kłącza)

łub

wa~SQłl

wiosną.

Waleriana (kor.zenie) - wczesn'ł wlosnlł.
Jaskółcze zlełe (ziele z kwiatami) , - kwiecień, aer,w lec
sierpień. patdzlernlk.
Jask-Ołcze ziele (korzenie) Krus_zyna (kora) - kwiecień, 11\df,
•)

Zaczynili naleą -ócl plantacji ..ąeia l
roacn-.....
~wiadczenJa .topnfowe

Cz~Ś<:i używane rośliny.

Konwalia (kwtełf łwłe!e) - mel
Dalewanna {kwiaty) - lipiec, alerpłel
Rumianek (kwiaty~ - -mat. Upiec
Ddurawlec (kwłłnlłce wlerzchołk.t) - caerwlec; Upiec
Krwawnik (kwlłnfłce wleruhołkl) ~ eaerwtec, sterple6
!łazik lcłny (slele s kwiatami) - cunrlec, łtpłec,
Jasnota biała {kwiaty) - mat. slerplea\
Srebrnik OUcfe) - caerwfec, wnesleill
~ryu (rótld a Jyta) - Upiec

POZDROWIENIE Z NAD MORZA .
Pu:eddawłclele Zwl~zlat Młodzłdf

Wlefsldef R.P. „Wier" nlld Baltylt{em

t9-ł5 r.
Koletanld I Koledzy I Z ntld umar&gdowych fal wo\..
nad Bałtykiem. Prz;ybyllśmy po wielu tru- neQO Bałtyku, łlemy całef rodałnle wtctowet najserdecadach I przygodach. Ale Jesteśmy dumni, te to włalnle ntefue pozdrowienia 1my, priedstawlclele .Um:fłdu Gł9wnego „ Wici„, tu al•
Stanisław Da.rzyńslU
Tadei.us Samiec
zn'ajdufemy .....
l'ranclaka JacQ.I\
Marta Danyl\akt1- _
- Jest tu pięknie, Jest tu radośnie! Nie ma tui zaborStefĆllt Nowak
cy! Fale morskie swobodnie blllł o brzeg wyzwolonef
ziemi pomorskiej. Czynllł to Jakoś . pieszczotliwie, jali
dzteclę. Fale potężnego I grotnego mor.za I
ZAPRASZAMY NA ZJAZD
Powitali.Amy mor.ze w Imieniu całeJ mło<h:lefy wł·
'
clowcJ, całef -młodzle!y chłopskiej.
Zarząd Główny Zwązku Młodziety Wiejskiej R.P.
Wielkie I radosne chwile tu pr.zetywamy. Slubuje~rdecznie zaprasza na, Zjazd Delegatów naWICI"
„
my, że naszego Bt:Hvku jut nigdy I nikomu nie damy.
Prognlcmy, by to ślubowanie zło.iyła cała młods'leł szego Związku, który odbędzie się w Warszawie w
dniach 6 i 7 maja rb. wszystkich pisany ludQwych,
chłopska, cała młodŻież polskt\. żeby tu przybyła ...
z pewodu braku adresów nie jest w stanie zaktórych
Powitaliś 1ny równie! serdecmie młodzie! połsklł,
Serdecznie prosi się o przyjazd
bezpośrednio.
prosić
która tu mlmo sza!ańsklego terroru przeklętego okuJana :Wiktora,. Czuchnowskiego, Młodożeńca, Kazipan ta ocal a ła.
. mlerża Maja, Nędzę-Kublńca, ·Burka, Olchę i innych.
Polska fest wieczna, fak wieczne Jest morze. Nad
Informacja zjazdowa mieścić aię będzie w Warszawi ecznym morzem, naszym ukochanym Bałtykiem, powl ewfl syr·hnl wl ecznef Polski . I wiecznego Narodu Pol- wie-Pradze, przy ul. Stalowej 53, I piętro, Delegatura
sk!ego - O;z eł Biały.
Zarządu Głównego Związku Młodziet<y Wiejskiej
Gdańsk,

B.4

Jesteśmy

~
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