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O JEDNOSC RUCHU LUDOWEGO

•

Chociaż Polska jest krajem wybitnie rolniczym, w wszystkie jednak miały swój wspólny mianownik - de\tóry,11 ludność wiejska stanowi znakomitą większóŚĆ na- mokratyczną Polskę Ludową - , który pozwalał ·snuć na
rodu, to jednak nigdy na przestrzeni dziejów chłopi nie przyszłość nadzieje jak najlepsze.
odgrywali w niej takiej roli, jakby się należało spotlzie- ......,
Wojna przeszkodziła w dalszej konsolidacji ruchu lu-wać, choćb~z racji ich przewagi ilOściowej, oraz z waż
?owego, ale duchowo chłopów jeszcze bardziej wzmocniła
ności fu11kcji, jaką spełniają. Ciągle chłopom ktoś z zew~ ~ce~entowała. W obliczu grożącej na każdym kroku
nątrz przewodził, ·ciągle wykorzystywał dla swoich celów,
em~erc1 z~ciera!y si~. ~~żnice i a~tagonizmy, następowało
ci:!gle. wieś była tylko żyzną glebą, której pożywne soki ro.1edn.a111e,_ kto~e .pozn1e1 we ''6polnym wysiłku ofiarnym
ciągnęły dla siebie rążnego rodzaju 1 pas-orzyty i złośliwe
1 l1ero1c~~J słuzb1e konspiracyjnej, przeradzało się w najnowotwory, zatruwające swoim jadem jej organizm, z i;ia- szlachetm€J sze braterstwo na śmierć i życie.
tury zdro\\ y i zdolny do pięknych, na szeroką miarę zakro·
Wprawdzie były i tutaj próby zmącenia tej atmosfery, jonych osiągnięć.
zakusy rozbicia tej je.dnolitej postawy duchowej i ide0wej
W najlepszym razie wieś w chwilach szczególnie kry- pr~ez dy:"~rsyjne dz~ałan.ie różnego rodzaju reakcjonistów,
tytznych była przedmiotem trosk i zabiegów różnego kt~rzy ~1e1ednokrotn1e me przebierali w środkach, "posłu
rodzaju „ochroniarzy", którzy właśnie w obawie o istnienie gując ~~ę c.zęsto .nawet okupanten;i hitlerowskim, aby tylko
i dobrob,yt t. zw. ,,sfer wyższych", zagrożonych w swoich cel swo1 os1ągn11c, ale naogół wysiłki te pozostały bez więk
pcdstawach, gdyby zabrakło im parobków, stali się szych rezultatów. Chłop bowiem dojrzał już dostatecznie,
niczym Anglicy w Kanadzie o Indian - uchronić chłopa dusza jego w ogniu walki przetopiła się na kruszec szfaod degeneracji i wymarcia.
(;hetny, którego żadna rdza j~ się nie imała.
Tak. Wieś nigdy nie była podmiotem działania, wyraMało tego. Postawa chłopów w stosunku do innych
ż.:; jącego ~iię w pełni rządzenia krajem i w"'pełnej od pogrup
społecznych wykazała również tę sarną dojrzałość.
"iedzialności za jego losy, zawsze była, jeśli tak rzec moż
Wystarczy
wspomnieć choćby pełen serdecznÓści sto· '
mi, popychadłem.
sunek
do
ludności miejskiej, co szczególniej wyraźnie
Były wprawdzie momenty, kiedy to zda~vało si~, :ie
m~ydatniło się w opiece nad Warszawiakami po powstajuż„. już przed chłopem zabłysły nowe zorze, zorze wolni1;1
sierpniowym, jak również - do Żydów w ciągu całej
ności i demokracji. Ot, choćby taki np. rok 1918 i na-:.
okupai;ji
hitlerowskiej. Nikt inny przecież, jeno chłopi, nie
:'l ępue. Wystarczyło jednak, że niebezpieczeństwo minęło,
ahy wrócił stan dawny, który zresztą pófuiej stale się· po· bacząc na straszne kary, jakie groziły w wypadku ujawnienia opieki nad Żydami, o co przyznanej postawie dziap rszał, dochodząc do zenitu w okresie niewoli sanacyjna·
łaczy
z pod znaku NSZ. było. 1!ardzo łatwo, robili co moozonowej, kiedy to z chłopa chciano zrobić jedynie .,chagli,
aby
ratować nieszczęsnych. Obce im były różnice relima do gnoj~ i wideł". Ciągła krzywda i niedocenianie gijne i narodowościowe, nie było mowy o jakim kolwiek
oto dola chłopska. .
Na len stan rzeczy złożyło się je<lnak sporo różnorod antysemityzmie, który zresztą wogóle obcy jest psyćhice
nych przyczyn, wśród których na plan pierwszy wysuwa chłopów, widzieli w nim jedynie rodaka, · któremu za
wszelką cenę trzeba pomóc.
'
się stosunkowo słabsze w porównaniu z innymi warstwami
Tak. Chłop w czasie okupacji wykazał bardzo wysoki
przygotowanie społeczno-polityczne, wskutek, czego wieś
poziom duchowy i moralny. Wyszedł z tej ciężkiej proby
była zawsze dobrym żerem dla różnego rodzaju' . polityków
i politykierów, którzy mieli w niej doskonałą odskocznię zwy.cięsko, wewnętrznie oczyszczony i scementowany. Dziś
dla intersów własnych lub warstwy, czy .wręcz kliki przez chłopi wi~cej niż kiedy kolwiek są zjedn()(;zeni, stanowią
zwartą siłę, która doskonale wie, czego trzeba, aby życie w
siebie reprezentowańej.
·
Pols~
rozwijało s; nafeżycie.
• •
Rzecz oczywista', że panowie ci działali zawsze pod
·
Nie
znaczy
to
jednak,
że
nie
będzie JUZ więcej prób
różnego ' rodzaju płaszczykiem, zawsze bardzo humanitarnymi, patriotycznymi i religijnymi. No, bo jakże mogłoby rozbicia. tej jedności pod różnego _rodzaju pretekstami. Już
driś różni niepowołani „opiekunowie" puszczają różne
hyć inaczej.
Nic więc dziwnego, że . chociaż rzetelni dziaiacze próbne baloii.y, mająee na celu zbadanie, czy istotnie chłGpi
są aż tak · bardzo umocnieni w tym wspólnym froncie. Na
chłopscy przeciwstawiali się temu, chcąc nadać nowy kiernnek dążeniom chłopów, to jedn,ak osiągali rezultaty szczęście oczekiwania jakichś słabych punktów zawiodły.
Jedność chłojów stała się już dziś faktem dokonanyin,
nikłe, skutkiem czego dawało się zauważyć duże rozbicie
powszechnym
i trwałym.
w~i, co najjaskrawiej uwidoczniało się na odcinku poliJeśli jedność tę jeszcze bardziej pogłębimy a w dzi·
tycznym, ale co miało również miejsce w dziedzinie kulturalno-oświato\vej,
zawodowo-gospodarczej i innych, a co &iejszej Polsce mamy ku temu warunki jak nigdy, to zapewRimy sobie i pokoleniom następnym demokrację na
wywodziło się z rozbicia życia wewnętrznego (duchowego)
długie 1 długie lata.
chłopa, w którego wmówiono różnego rodzaju różnice,
. istniejące najczęściej tylko w wyobraźni tych, którym -na
Najbardziej widocznym wyrazem tego zjednoczenia
tych różnicach zależało, aby przy tym ubić swój interes.
.będzie silny i jednolity ruch ludowy, obejmujący cało
Dopiero tuż przed wojną, po bardzo ciężkich i bole~ kształt zagadnień .chłopskich; realizowanych w sposób zorgan~owany na odcinku wychowawczo-ośwfatowym przez '
nych doświadczeniach, po długotrwałej walee, okupionej
Zw. Mł. Wiej. „Wici", na odcinku politycznym przez
męczarniami i krwią, ·ruch ludowy zaczął się jednoczyć,
Stronnictwo Ludowe, a na zawodow~gospodarczym p~
konsolidować. Nastąpiło naprzód na odcinku politycznym
Zw. Samopomocy Chłopskiej. Te trzy organizacje oparte
w pestaci powołania Stronnictwa Ludowego, jako jednego
przedstawiciela chłopskiej myśli politycznej. Wprawdzie na doskonalszych podstawach ideowo-programowych, ma·
Stronnictwo L11dowe wew n ątrz siebie miało kilka odcieni, jące lepsze formy organizacyjne, ·dobrze sharmonizowane
z których krańcowe różniiy się od siebie dość znacznie, współdziałanie, zapewnią wsi wszystko.

'

"WICl"

•
L:C:WSWWW.'
' 7FZO
tWilJ"łl'lll*
O
'ę !' A
~ · Nr
-·----------.--lf.
!11!1-i!łllJll;lmil-------~·

SI

13-Str -..,~

~. acwww™

żadne inne organizacje, choćby nie wiem kto je za- ka, zapewni naszej demokratyczi"1cj Polsce ludowej pod·
i 0 ich konieczności przekonywał, są niepotrzebne, a s1awy do jak nu.jlepszcgo rozwoju na przyrdość.
uawet wręcz szkodliwe, bo rozpraszałyby i te szczupłe siły
Aby to jak najprc;:dzej osiągn~ć, trz::oha dziś du.iych
przodowników.
wyrzeczeń i ofiar, pracy i poświc;:ccnia, ·na które zdohyć się
'fok. Jeden Żwiązek Mł. Wiejsk. „Wici", jedno Stron- muszą wszyscy: chłopi, robotnicy i inteligencja pracnjąca.
nictwo Ludowe, jeden Zw. Samopomy Chłopskiej - to A wszystko w imię_ najwyższych idcalów demokratycznych
wyraz zjednoczenia ruchu ludowego, " którylll znajdą w imię najszlachetniejszej współpracy dla d'Jhra Pol ski
Ludo.wej.
właściwe miejsce do ofiarnej służby wszyscy: i ci, którzy
Gdyby ktoś próbował tę współpracę zamącić, zepchnąć
dotąd w najcięższym okresie pracowali, zaldadając podją na niewłaściwe tory, ten spotka się ze . strony chłopów z
wa~iny pod jedynie -iłziś słus1ny kierunek; i ci, którzy
teraz przyszli, kiedy to już znafznie się już przejaśniło na · należytą odprawą, bo dziś wieś dobrze rozur.:iie. że jedro;ć
ruchu ludowego oraz sojusz rohotniczo-11hłopski, jest jedyzachm~rzonym dotąd nieboskłonie; i ci, na_wet, którzy póź
niej przyjdą, aby · rozpoczęte dzieło już w. zupełnie wy jaś· ną gwarancją, że ta1' ciężko wywalczone demokratyczne
oblicze Polski utrwalone zostanie na zawsze.
Dionych i łatwych warunkach prowadzić dalej.
.
Młodzież wiciowa, która· zawsze tęskniła do jedności_
Nie może być jednak nikogo„ ani ze starych ani z mło·
rµchu
'ludowego, któi;a przed wojną odegrała wielką rolę
dych, ktoby próbował stać dziś na uboczu lub chadzał włas
w 'dziele zjednoczenia tego mchu, ~.ędzie nie .tylko uwan·
nym! ścieżkami, bo dz~ tylko zbiorowy wysiłek masowo
zorganizowany zapewni rezultaty, jakich oczekuje społe· · gardą tego kien,mku, ale zarazem czujną strażą. aby realizacja zjednoczenia nastąpiła jak njr.rędzej.
.
czeństwo i kraj.
·
Hasłem Wiciarzy je!lt: jedność ruchu ludowego to
Dodać trzeba, że dobrze przemyślana · współpraca rufundament demokratycznej Polski Ludowej.
chu ludowego z reprezentantami ruchu robotniczego inteligencji pracującej, współpraca, a nie rywalizacja czy wal·
B. śCIBIOREK.
palał

W SlfDf l'INJl§IJ\ DOCZNICl
Jest dużo ~bowiązków na sw1ęc1e - ale pierwszy · ze ws~ysfl,dch jest być
zostać sobą samym - aż do ofiary i oddania siebie.
Romain Rolland

..,
lat temu, 29 ozerwca i928 rnku, dowej, pragnie to wszystko co w niej pięknością j-est ·
w Warszawie, Walny Zjazd Delegatów, który się i dobrem z miłością synowską ocalić i do -ogólnona··
w tym dniu zebrał na wołanie Wiciowe słane pod rodowego skarbca dołączyć, , wnieść do społeczeń
hasłem obrony samoazielnoścf ruchu młodzieży wiejstwa nowe pierwiastki duchowe".
skiej, a zarazem pod hasłem rozpoczęcia budowy
„Chcemy pogłębić naukę, df!żyć do coraz więk· .
organizaeji własnej i niezależnej od. czynników ze· szego zrozumienia wyżyn myśli ludzkiej, do rozja· ·
wnętrznych, uchwalił: „Jedynie przekształcenie do~nienia narodowych i spolecznycł). obowiązków, do
tychczasowego· CZMW na Związek Młodzieży Wie.}- poznania Boga w wielkości dzieł stworzof1Ych".
skiej R.P, z własnym statutem i osobowością prawPowinniśmy mieć w sobie rozwinięte poszano~
ną, daje należyte podstawy dla zorganizowania mło
wanie
godności osobistej, powinniśmy posiadać , sadzieży wiejskiej ze· wszystkich ziem R-zeczpospolimodzielność~'.
tej, oraz harmonijnej współpracy z organizacjami
Takie myśli i ideje wiodły Drużyniaków. Dzia·
rolniczymi".
łalność ich kupioną została przez Związek KóJę_k
· Była to uroczysta, niezapomniana chwila" - · Rolniczych CTR
za X rubli, .bo niebezpi_eczną się _
pisze uczestnik. „Radość• i duma głęboko rozpierały widziała szlachcie
w tych Kółkach zaszyteJ. I długo
serca wszystkiC'h, że mogli tworzyć i przeżywać tak
jeszcze
opieka
szlachty
i duchowieństwa w ~iewoli .
wielką 'chwilę w życiu Młodej W.si!',
.
trzymała niezależną myśl młodoohłopsk~, az -.n~d·
Dzień ten jest historyczny~ dniem w Związku szedł'wresźcie . dzień 29 czerwca 1928 r. 1 młodziez<J.
Mrodz; Wiejskiej „Wici". Nim jednak szeregi mło. wy świt,· o którym dumał ongLś'Janosi~ ~ia Podha~u,
dzieży chłopskiej zwarły się w Wiciach, musiały
rewolucjonista Szela w Rzeszowszczyzn:~, ks. ście
uprzednio przejść bardzo ciężką i trudną drogę. aienny w lubelskim i tylu innych bojowników chł?P"
Droga ta prowadziła przez głębię niewoli szlachec· ;kich w walce o równość, niezależność i samodz1el·
kiej, pr~ż trud walki działaczy chłopskich, przez ność wsi polskiej.
/
czasopisma „PromY'ka", „Zorzy", „Zarania", „SiejW przede dni~ Walnego Zjazdu, del~gat~w
by", „Drużyny" przez gromady Pszczeliniaków, Kru· CZMW który; za wszelka cenę zachowac chcrnł nteszyniaków, Kruszynianek, Sokołowiaków, przez zależność myśli i działa~ia, rozpoczęły się prześla
„Związki Chłopskie", „Narodowe Związki Chłop
dowania. Jesienią 1927 r. panowie z „M_łodej Pol·
skie", Kółka Staszicowskie, KóFka Rolnicze im. Sta· ski" zaczęli
stosować represje:
szica, przez patronat Centralnego Towarzystwa
Rolniczego - organizacji ziemiańskiej ,polskiej •
1) 'Ustalono cenzorem młodzieżowego organu
szlachty, która w tworzeniu się o.rganiza.cyj mło·
p. Sadkowskiego, który miał spełniać rolę
dzieżowych odegrała dużą i niechlubną rolę.
kagańca~
.
•
Z czasopism najważniejszą rolę w życiu mło
2) Zwolniono pracowników Związkowych ',bez
dzieżowym odegrała „Drużyna", której pierwszy nuporównania z Zarządem.
.
mer wyszedł w roku 1912. Niosła ona na ustach
3') Zarządzono wykluczenie z Zl\rządu kol. Ka- „
•odezwanie: „Znając bogactwo swojskiej k;ultury lu·
zimierza Maja i Z. Plattnera.
Siedemnaście

I

„ .

I

•

/
/

- - - Nr 13- Str „4

--------~----·----------

„W I CI"

4) CZKR po odmo.'Yie' w sprawie wykluczenia odpowiedzialności za ~-łasną swoją przyszłość wymienionych członków - , „zawiesił" w spręży w chłopie własną świadomość i wolę".
czynuości~ch· cały Zarząd Główny CZMW.
W 1931 r. w nr 5 „Wici" ·pisze kol. Grudziń
5) ·wprowadzono , stare pra1vo szlacheckie
ski - „Walka-z tym· wszyst]dm co jest pleśnią w
prawo '{eta CZKR.
co jest zawadą na drodze pożyciu społecznym,
wetkniętym między szprychy
kijeqi
jest
co
stępu,
Ak::j~ S\\'ą sztab „:Młode.i Pol<;ki" chciał zeludzkoaci.- - ·a choćby nie wiedzieć jak kusząće
pchnąć Kółka Rolnicze i cały Ruch Młodzieży Wiejskrej w orbitę- wplywó'y reakcyjnych. Zamiary te miało nazewnątrz hasła i formy, - w gruncie rzenie udały się jednak, bo Zarząd .Q-lówny wyła~ał . czy w istocie swej jest · wstecznichyem - walka z
tym wszy~~ki;n ~est l1{ŁSZJ'.m najpięk~iejszym celem,
się z tej opieki śląc w marcu 1928 r. do kół „Wici",
celem wyb1tn1e 1 specj'alme naszym, Jako młodzieży.
ostrzegają.ce przed zamachem na samodzielność
Nie jest ona dla nas czymś nowym. Sądzę tylko,
młodzieży chłopskiej.
Od tego czasu- Związek Młodz. Wiejsk. R. P. że musimy do niej w chwili obecnej przystępować _
„Wici" idzie drogą samodzielnej pracy, dając temu ze zdwojoną silą i ·ze zdwojonym zapałem. Musimy
niejednokrotnie wyraz i w prasie utrzymując tę zmódz i zwyciężyć wszelakiego gatunku zaśniedzia
łość i wstecznictwo, pokutujące na wsi lub maszę..
·
Jjnię aż do dnia dzisiejszego.
W 1929 r .na Walnym Zjeździe ZMWRP „Wi- rujące na wieś".
W 1935 r. w nr 9 „Wici pisze kol. Bab;iki ci" w Poznaniu uchwalono: ·
· „Walny Zjazd •zMWRP st~vierdza, że ruch mło „Podstawowym warunkiem w ruchu Wiciowym jest
samodzielnbść pojmowana nie ja.ko piękne, ale puste
dzieży wiejskiej jest częścią. składową ruchu ludo·
wego, opartego na głębokich i trwałych zasadach słowo; lecz jako istotna zasada wychowawcza.
Bańezyk
kol.
pisze
flemokracji.
W 1935 r. w nr 10 „Wiei"
Zjazd wnaża przekonanie, że powszechnym - Kamu -nie rozchodzi się o wieś, o chłopa, o jego
dążeniem całej młoflzieży wiejskiej jest uzysk~nie
świadomość, o jego materialne i duchowe dobra, ~je
pełnej niezalężn-0ści w swych· prawach organizacyj.
no o władzę, o. urząd, o stanowisko, ten nie .-jest
,
nych".
ludowcem jeno ludowym., My, Wiciarze, dobrze wieW 1930 r. w nr 15 „Wici"_ kol. St. · Zalc.man pi- my o tej chorobie i dobrze baczymy, aby ten rak
- sał - „Ażeby praca była korzystna musi być samosię nie rozszerzał".
dzielna. Wolność i odpQwied.zialność osobista za jej
, W 1938 r. w nr 35 „Wici" pisze kol. Jańczak
wykonanie zdoby-wa należne jej uzna:t]ie i poszano- - „Wici" ·rodzą. się na wsi, ale dynamiką swej idei,
wanie społecznośd, którą tworzy".
horyzontami swych myśli ·sięgają \vszędzie ' tam,
W 1931 r. w nr 2 „Wici" pisze kol. Zalea.ki gdzie jest człowiek, dając wszędzie pirewszeństwo
,,Związek wytrzymał już próbę życia jako samo- prawdzie i głosząc hasło r6wności, s1wawiedliw9śC'i
dzielna organizacja. Sam o sobie mówi, sam o so· społecznej, bratel'stwa, ppkoju, poszanowanici czfo.
bie decyduje, sam s.wój własny program wypełnia". wi~czej godności, postępii itd. Idea Wiciowa wyW 1933 r. w nr 2 „Wici" pisze kol. Furmanek chodzi z_ niskich chałup nie po to, by do nich wra- „Dopiero wyzwolenie ducha --' dopiero wyzwole- cać, ale, by drogą p1i>stą przez wieś prowadzić do
nie się z ·pod wszelkich patronów, róinych kierow- wsi nowej, lepszej, nie tak1ej, jak dziś .
. nictw, łask i obietnic pańskich, a przyjęcie pełnej
W 1939 r. w nr . 23 „Wici." pisze kol. Ignar aby jak najs~ersze
„Jesteśmy .zw-0Jennikami tego,
, ..
rzesze młodzieży chłopskiej znalazły się na drodze
•
do Polski Ludowej i uważamy, że wiejskie organi•
Bronisław Grzybek
zacje młodzieży powinny · zjednoczyć się i płynąć
wspelnym nurtem, ale nurtem naturalnym, samod2ielnym, niezależnym od regulacji takiego, ·czy innego ministra, nfo mówiąc już 9 systemie sztucz'-o dniach swarów i niezgody
nym, oderwanym od dziejowego rozwoju_".
W alni i nieporozumień,
I dalej „Nie będziemy nigdy popierać łagod
.
Pofopnia!f wreszcie lody
faszyzmu dla rzekomego uniknięcia faniejszego
J braterstwa łrysnilł słrumłeń.
szyzmu krańcowego. Naszym zdaniem, · łagodny,
Dziś po latach skołatania
choćby nawet chłopski faszyzm, n~e prowadzi d~
Zwyciężyła zdrowa racja ·
demokracji, lecz w kierunku przeciwnym".
I dla Polski trud swój skłania
W 1939 r. w nr 38 „Wici" 'pisze kolż Solarz Zjednoczona Demokracja,
„To wielki zysk społeczny, że chłop się usamodzie1nia, zysk narodowy i państwowy, to wielki kapitał
Naród z Rządem, Rząd z Narodem,
kulturalny, którego procent na wszystkich spłynie
W służbie państwa zjednoczony,
d-0brem. Przyjaciół . skromnych i szczerych zawsze
Z myślą woh1ą, duchem młodym,
przyjmie wieś gorąco, ale nie zaborców i patronów,
W nowej Polsce odrodzonym.
czy niańki. Podejmie sama więcej, niż się spodzie~
Nie powszednia to fest radołć,_
warny, budować będzie wolno, ale mocniaj, niż kto
Z twórczej pracy iskrę wzięła,
.
inny i trwalej".
By się słowu stało zadość •
. Oto głosy Wiciarzy w ciągu siedemnastu lat
·Jeszcze Polska nie zginęła.
usamodzielniania się Związku. Oto nasz sens ideowego istnienia. Sens, który pozostaje aensem i oa
*
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PAWŁOWA .

Rozhuśtane tchnieniem lekkiego podmuchu, roz-

mruga,iące gwiazdy, te same, co nad naszą
i ta odwieczna . modlitwa lasu i ten obraz
izby rodzinnej i te stare, matczyne ręce, . które wią.
zały ostatni raz ekwipunek partyzanta. To wszystko było wspólne, własne, przeżyte : A potem dn[
walki, grozy i nadziei. Bezse1ma noc czuwania i.
twarzą przy kolbie automatu, pacyfikacje, obławy„.
W _zmęczonej wyobraźni powstają pytania, czy
żyją bliscy, co- jutro przyniesie? .
Hej, pędzi czas, pędzi... - . wydarł się Paweł
wspomnieniom.
Zagadał rodzinny łan mową. swoistą, ciężarem
pracy zaszeptały kłosy, zagrało słońce falą piękna.
niepokonanej barwy najprawdziwszeg-0 złota.
Szeroka, chłopska pierś Pawła wchłonęła za•,
pach. pól. . Tamto - to była konieczność. Dziś trza
tworzyć nowe życie PRACY I POKO~U.
.

w górze

icołysane miarowym tętnem życia łany mazowieckich zbóż„. Wszędzie, jak .okiem sięgnąć, nawet
tam, gdzie ziemia z niebem się styka, jedno wielkie

chałupą

rozfalowane morze - plon ludzko-boskif'i pracy.
Na miedzy· przed s'woim zagonem stał Paweł
r myślał. Spracowane ojcowe ręce rzuciły ziarno w
-czarną ziemię, gdy był „Ył lesie". Stanęły mu w myśli tamte· czasy. , Było ich w grupie trzydzie!'Pf;u.
„Najgorszych" ze wsi, co u.szli z łapap.kj, przed kulą
żandarma niemieckiego. Instynkt walki obronnej
ściganego zwierza, jakiś niejasny · o.bowiązek · sprzeciwu wobec brutalnej przemocy, związał ich, zda
się na zawsze, nierozerwalnym powrozem współ-.
działania. Jeden wiatr wygrywał im wspólną pieśń
czekania w długie, niekończące się jesienne wieczory, jedna śmierć pisana im była. Jedno czuli wszyscy. Głęboko w ziemię wkopane ogni~o troskliwie
-osłonięte, żeby nie zdradzić miejsca i wysoko gdzieś

Z Bia.losk6rski

OSTATNIE WAGARY
Pamiętasz!

Szliśmy jakó dzieci tymi' ulicami.

.

Ty, dumny t

czapki gimnazjalnej i ja - ~ pyszniąca się długim
warkoczem;- Ulice rozkrzyczane stołecznym gwarem
. wabiły nas ku sobie bog~etwem _wystaw, barwą re, kłam kinowych. Szliśmy ooraz · wolniej i wolniej w
rten .słoneczny ciepły poranek, aż zagubiło się gdzieś
w rytmie miasta wspomnienie o obowiązku. Ukrad:
kiem wyrwaliśmy się na wagary. Na podziwianie
polskiej jesieni, szeleszczącej kobiercem zkitoczer·
wonych. liści. Usypiającej ciszą }llilknących stawów.
Pamiętasz?
·
„.Królewskie Łazienki„.
•„Aleje Ujazdowsl™f„.
.„Kościół Aleksandra .. ~
I znów dom i moje płochliwe spojrzenie, U1likająe~ oczu matki.
,,.
Właściwie nie .skłamałam, mówiąc, .że byłam na
wykładzie. Przecież te parę godzin, spędzonyeh w
. „. slońeu dogo1·ywająooj jesieni, twój miły głos, przywołujący cienie wielkich ludzi - to ~ła także lekcja kochania swego kraju.
·

"-

·

Pamiętasz?

Wracałeś z jakiejś tam „nast~j" korepy w butach zdartych, w przydasnej już kurtce, w zawa-

diacko włożonej czapce medyka. Spojrzeliśmy so-bie \v oczy, ze śmiechem wspominając dawne. dzieje.
, i znowu poszliśmy n~ nasre" wagary.
Słoikem południa rozparzone były trotuary, w
blaskach lśnił krzyż kościelny.„ Mówiłeś mi o wojnie, o swąim obówiązku w stosunku do społeczeń
stwa... O nudnych korepach, a po tym o dziwnym
odcieniu mych warkoczy.
·
Pamiętasz?
_
Od września, 1939 ·r oku Łazienki po raz pierwszy zat~zasnęły na głucho przed nami swe wrota. ·
Szedłeś kulejąc, ciężko wsparty na mym ramie- ·
niu. ,Nagle uczułam, że drżysz. Ruchem gło\vy
w-skazałeś mi napis na bramie i blednąc zawróciłeś

w inną stronę. Za nami została tabliczka z trzema
słowami: „Nur for Deutsche".
Potem nie było j ui spotkań.
Ja.kiś fałszywy krok. W pewną noc szum motoru .pod oJsiiem, stukot mocno podkutych butów i bru- taluy nad samym uchem szczęk:
'
„Sie sina Edwar_d? :.._ Also Sie milssen l'aus".
W łunach płonących tych naszych ulic, daleka
wspomnieniom, od muru, do muru chyłkiem niby
złodziej, biegłam z meldunkiem na wysunięty. poste~
runek. Ponad głową płaoz pocisków, ponad głową
poszum drzew jesienny i gwiezdna noc... I nagle
Twój głos .
A dokądże Pan Bóg prowadzi!
_
Łazienki nasze ukochane, zryte od ·pocisków, '&
poranionymi drzewami... poszarpane linią · okopów,„
Mówiłeś, że tam nieoozpiecz:nie, lecz sk<?ro tak
bardzo pragnę, to mogę na chwilę wejść. ·Na tle łun
tak d.ziwnie rysował Śię Twój profil w zawadfacko nałożonym berecie. $miałeś się z moich warkoczy
p9 raz pierwszy, dobkp.ąłeś mych i1st.
Pamiętasz?

. , - . Co. to .
' .

'

było właściwie?

Sie sind Edward? Also Sie mussen„.
Nic. 'ro tylkio świst kuli dokończył „RAUS".
- Boże. Czemu, ja to ·tak dobrze pamiętam„.

MIKULSKA KRYST_YNA

olskę pięknić

i

uładzać

do niebieskich pował .
,.
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TWORZĄ

Właśnie, żeby ten Cichocki, Wiclarz-Gacak przewodnlcLył
Kutno zasygnalizowało Łodzi o uroczystości ot~arcia
w otwarciu nowego chłopskiego życia ·na rumowiskach
ludowego w Suchodebiu. Jedziemy. Po dropańsko-dworskich rządów!
dze zieleń, wyboje I mnóstwo dworów. Okazuje się, że
kutnowskie rozparcelowało łącznie 113 majątki. PrzyjemW charakterze gości znajdują się na sali: delegaci
J'\ie się robi, że właśnie tu, w~aśnie w powiecie, który przeWojewódzkiego Zarządu ~Lódikiego Związku Młodzieży
siąkł szlachetczyzną powstaje w panskim pałacu pierwWiejskiej „Wici'', wojewoda .ob. Dąb-Kocioł, prez~dent.
szy uniwersytet ludowy, że w najięższym bastionie dwor· _ m.~Lodzi, ob. Mijał, przedstawiciel Kuratorium Szkolnesklej kultury rodzić się będzie wolna, nowa, czyst~ myśl
go, naczelnik Dzienislewicz, Z. N. P„ Inspektoratu Szkolt religia chłopska. I że powstanie uniwersytetu to nie czcza
nego, Spółdzielczości, Związku Samopomocy Chłop'Sklej,
gadanina,· to nie oszukaństwo, nie zakłamanie partyjne, Starostwa Powiatowego, Stronnictwa Ludowego, delegacje
a stań faktyczny, konkretna liczba w rachunku Związku
młodzieiowe z powiatu oraz ludność najbliższych okolic.
Młodzieży Wiejskiej „Wici".
Gości wita kol. Cichocki. Po tym następują przemóDof eżrlżamy do celu. Otwartą bramą do wspaniałego
wienia. To nie jest ważne. Najpiękniejsze i najsłuszniejsze
J'arku. Drzewa, krzewy, trawniki, aleje. W głębi pałac. przemówienie nic Jest istotą tak charakterystycznej uroWokół majestatyczny cień, a w sercu cz.ujesz Jak . gorycz
czystości jak_ ta. Atmosfera wytwarza się mimo przemó·
· rugowana jest gwałtownie przez radość. Boć chłopska
wień, nachodzi dziwnie, niewiadomo skąd, kiedy i ' dla- praca, chłopski znój, chłopska, fylowiekowa krzywda zaczego? Tak stało się I tu. Po przemówieniach gości głos
klęta w dziedzicowy pałac wraca, by powetować straty,
zabrała słuchaczka uniwersytetu kol. Ryczkowska, która
by jednym gwałtownym zamachem ręki przekreślić tamnieśmiało, z tremą l skromnie opowiedziała nam jak to
to życie, by s!worzyć nowe ,,.... dobre l sprawiedliwe.
I oni _: słuchacze
rozumieją swoją pracę I jak to będą „od
Pałac. Ladny, duży, spokojny, biały. Na frontowej
- podstaw Polskę w Wiciach budować". I już wtedy coś z
ścianie napis -'-- Uniwersytet Ludowy Im. Ignacego 'Solawewnętrznego ciepła zapadło w ludzi, a po . wygłoszeniu
rza. Dokoła drzewa, dokoła okna, dokoła ludzie. Ludzie
krótkiego i rzeczowego referatu fia temat „Zadania 1 cele
. .z uśmiechami. I młodzi, l starsi, I dzieci. Nie straszy Ich
uniwersytetów ludowych" przez wykładowcę kol. Bigojuż zapewne duch zbankrutowanego hrabi. Czują się na
rajskiego l odśpiewaniu przez t,lniwersytecką gromadkę
swoim, czują się pewnie i mocno. W fakcie tym jest źr6„Naszej wslowet nuty", „Z tamtej strony jeziorcczka''
. dło nowotworzącej się kultury chłopskiej.
.
i innych nastrój stawał się ~oraz serdeczniejszy, coraz ży·
W zatłoczonej sali gorąco. Uśmiecha się do nas kie·
czliwszy. I nie wiem dlaczego w oczach ob. Mijała zagrarownlczka uniwersytetu kol. Ciemniewska. I zaraz zagaja
ły w końcu jakieś błyski dziwne, dlaczego ta stara, pouroczystość opowieścią w prostych, jasnych, zwyczajnych
marszczona babulinka z taką rzewnością po tych młodych
. . słowach. Mówi o tym, Jak się pracuje, Jakle są trudności,
patrzy, dlaczego te małe szkraby ~ak zajadle pasą oczy
jak to sobie tych l8 słuchaczy żyje w tym pałacyku bez
śpiewającymi ...
łóżek, sienników, kocy, krzeseł, stołów, książek, chleba,
Między młodzieżą„ m!ędzy gośćmi, starowinką„ dzieckartofli, lecz z wolą pracy,..._z wolą wychowywania się i
ml i wszystkimi w tęf sali wiążą się nici. Cudowne nicł
szukania· dróg, które dalekie są ogromnie I nieznane.„
ludzkiej, serdecznej wspólnoty. W tej sali, w dawnej szla·
Na przewodniczącego powcłany zostaje kol. Cichocchecklej sali zbierają się oto chłopy ł tworzą nowe zdaki Władek, członek Wojcwćdzklego Zarządu, który wyrzenia, nowe życie. Tworzą nowy, ludzki porz~<:k. Czy,
chował się włafo!e w tej wsi. w tym Suchodęblu, w przywe wszystkich pałacach tak dzisiaj jest? Czy wszyscy w
folwarcznej atmosferze ł nędzy. I właśnie tak Jest dobrze.
Polsce - starzy I młodzi, dziewczęta I chłopcy, robotnicy.
rolni J wojewodowie - poczuliśmy, że ~ tej umęczonej
straszliwą wojną Polsce Idą nowe dni 7 O, jakież te dni
są od nas jeszcze daleko I Jakżeż. dużo roboty je!t dla nas
OR·OT
w uniwersytetach ludowych, Jak wiele musimy mleć wla·
ry w dobro lutfzkle, by dotrwać do tych czasów...
ŻOŁNIERZ DAŁ
Na końcu pochwalili się Suchodębiacy własnego O•
pracowania dwuaktówką „Jadę na unhyersytt;t". Pomysło
To, że dzisiaj możesz śmiało
wy, przyjemny obrazek. Po tym porozłaziliśmy się po par„Jestem wolny Polak!" - rzec,
ku, po ogrodzie, po GMACHU SZKOLNYM (nie po pań·
że za dawną polską chwałą
~kim pałacu!}. Wszystko ożyło młodYm.t głosami: ~mle·
W nową chwałę możesz biec chy, żarty, przyśpiewki. „Majestat,; Wojewody, PrezrdenTo ci polski żołnierz dał. ,
ta, Naczelnika pozostał gdzieś za bramami, a na miejscu
.z dziewczętami przekomarzają' się kol. kol. Kocioł, Mija],
T-0, że kędy_ stąpnie noga,
Dzlenisiewicz. Po tym wszy5cy poszliśmy posłusznie na o·
Wolna ziemia wszerz i wzdłuż,
biad. Chleb I mleko. I humor na deser. A po tym krzesła,
że riad nami oprócz Boga
ławy (pożyczone ze wsi} ł . stoły poszły w odstawkę, a
Nie panuje nikt tu już na Ich miejsce przyszły pary z zapamiętałym oberkiem ..•
To ci polski żołnierz dal.
W sali żywe, roześmiane, o dobrych oćzach młode
twarze.
To, że w wolnych ludów rzędzie
Ze ściany, źamI.ast dawnych wielkopańskich portre•
, Zajął miejsce naród nasz,
tów, patrzy na młodzież gazetka ścłenna „Chrześniacy''
że znów folska jest i będzie,
I dwuwiersz Orkana Jak swobody świata straż Ze wsią swoją rodzinną !yJ I daf JeJ
'l'o ci polski · żołnie1'1 dał.
co najlepsze z duszy sweJ.
~niwersytctu
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A w drodze powrotnef, gdyśmy mijali rozsiadłe po
parkach chłopskie - poszlacheckie dwory, szeptałem sobte słowa chłopce w, którzy przyszedłszy na kurs I nie zastawszy łóżek, krzeseł, stołów, na słowa badającej ich naatrofe kierowniczki, odpowiedzieli- Koleżanko Kierownlczkol Wyłrzymallśmy okupację, łapanki, roboty nie-

mieckie, lasy - partyzantki, obozy, więzienia, to napewno
I ten ciężki moment w rodzącej się nowej Polsce przctr7.y,
mamy!
Przetrzymamy, Koledzy!
·1.

Gałai

•

JAH J>UUK
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_Zbuduję sobie małą chatę

I

z sosen pachnących żywicą,
a na jej równym pułapie
nasieję gwiazd i błękitu.

w jedno będzie patrzyła

będzie miał~

dwa okna:

słońca złota stokrotka,
a w drugie„. ziemia miła.

Nasieję błękitu i gwiazd,
we własne umaję ją sny, ·
abym w niej żyć mógł jak Piast ojciec pokoju i pracy.

Przed

nią nasadzę'

wisien,

jarzębin smukłych, młodych,

bo by jesienny wicher
słomianej strzesze szkod'Ził.

I zrobię boisko· z gliny,

A kiedy ją wykończę,
usiądę na ławeczce
>
i razem z ziemią, ,słońoom
)isywał będę wiersze.

udepczę g-0 bosą stopą,
by młode moje syny
rosły na szczerych chłorów.

PORADNIK SAMOKSZTALCENIOWY ··
·PRZYRODA
O MATERIAf..ACH BUDOWLANYCH

brąz,

z którego wykonywano głównie narzędzia I broń.
obok cyny zawierają cz__asem ołów. W bardzo odległych czasach ludzie chronili się od
Brąz jest dość twardy, dźwięczny, daje się łatwo obrabiać,
zimna l od dzikich zwierząt w Jaskiniach I grotach wyszczególnie zdatny ao odlewania.
tlobtonych przez wodę w skałach, np, wapiennych i gipWidzimy więc już w czasach pierwotnych, przedhi- ·
-sowych oraz w próżniach wewnętrznych skał. Była to e-.. storycznych do pewnego stopnia rozwóf myśli ludzkiej poka człowieka jaskiniowego. W Polsce jaskinie występu~
człowiek w walce ,o byt znajduje sobie pomocników
Ją w wapiennych skałach Tatrzańskich- w Dol~nie Koś·
wśród przyrody żywej I martwej, zaczyna posługiwać się
clellsklef, w Ojcowie, w wapiennym grzbiecie KrakowskQ·
prymitywnymi narzędziami.
Czi:stochowskim.
W epoce żelaznej człowiek neucz~ł się wytapiać . że
Później człowiek zaczynll sobJe budować domy z kalazo z rud żelaznych, które znalazł w głębi ziemi. Pomienia, drzewa, posługując się narzędziami kamiennymi.
znamy kilka rud żelaznych, któ~ są obecnie w użyciu.
Młot zrobiony z kamienia I osadzony na drzewie, siekieNiektóre z nich spotykamy w Polsce, jak hematyt na Sląs
ra zrobloi:•a z kamienia były jego pierw.szymi narzędzia·
ku i syderyt w Kieleckim oraz limonit czyli rudę błotną
ml pr&cy. Była to epoka kamienna. Kamiennym młotem
w całej Polsce. Limonit to z.wiązek chemkzny, składają:,._.
zaczął pierwotny człowiek wbijać pale w dno jeziora lub
cy się z następujących J!ierwiastków: (ciał jednorodnych· rzeki, na palach budował pomost z drzewa i na tym ponajprostszych) - żęlaza ·(Fe), tlenu (0) .1 wody (ł-h 0).
~o~cle stawiał domy. Był to okres budownictwa paloweAby z limonitu otrzymać żelazo, trzeba go wyprażyć; to
go. Woda utrudniała dostęp do człowieka drapieżnym
znaczy usunąć zeń wodę.
·
zwierzętom, a mieszkanie chroniło go od wiatrów i zimLimonit przypomina rdzę żelazną, jaką widzimy na
ńa. Następnie w epoce brązowej człowiek posługuje się
przedmiotach żelaznych, które leżały w miejscu wilgotnarzędziami z brązu I uiywa tego ostatniego jako matenym, bo właśnie rdza .żelazna powstałe z. oołaczenia czy·
riału do różnych swoich . wytworów. Stop miedzi z cyną
stego żelaza z wilgotnym powietrzem.
to

StarożyłQ,.ę_ brązy

\

/
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Druga ruda 1- hematyt - !o połączenie chemiczne
pierwiastków: .żelaza Fe) 1· tlenu (0). Trzecia ruda syderyt - Jest to związek chemiczny, składający się z że·
laza (Fc),_tlenu (0) i dwutlenku węgla (C02). Przy pra·
.że"nlu rudy - syderytu dwutle~ek wi;:gla -ulatnia. się.
. Istnieje Jeszcze jeden gatunek rudy żelazne}, zawle·
rającej ponad 70% czystego żelaza magnetyt, wystę
pujący w Szwecji, ZSRR I w Ameryce Północnej.
W celu otrz,mania żelaza z rudy żelaznej, trzeba oddzielić od ·niej wszystkie domies~kl, które w jej skład
wchodzą. Wytapianie żelaza odbywa · się w fabrykach
zwanych hutami żelaznymi, w których Żnajdują się w!el·
kie piece hutnicze. W Polsce hut żelaznych mamy wiele
• na śląsku, w ziemi Radomskiej, Kieleckiej i Piotrkowskiej,
gdzie. znajdują się liczne I obfite kopalnie rud żelamych.
Piec hutniczy jest zbudowany z o~niotrw~łeJ cegły na
kształt wysokiej wież:sr. Wnętrze pieca przepstawla cze~
luść zwężając-ą się ku górze I ku dołowi. U samego spodu
% prawej
strony pieca znajduje się ogromny miech,
wpuszczający gorące, sprężone powietrze za pomos:ą ma·,
szyny- parowe}. Po przeciwne} stronie znajduje się kanał.
którym odpływa żelazo wytopione z rudy żelaznej.
Do wnętrza pieca sypie się z góry warstwami na zmianę koks I rudę żclaz11ą, zmieszaną z wapnem I piaskowcem aż do samego wierzchu. Wszystko to podpala się u
dołu. W miarę wytapiania się żelaza robotnicy dosypują
z wrerz.chu nowe warstwy rudy żalaznef i koksu. Od sil·
nego gorąca po upływie kilku dni ruda żelazna topl sle.
żelazo przy getknięciu się z koksem nawęgla się, czyli
pobiera węgiel. (Koks t~ czysty chemicznie węgiel). -Nawęglone żelazo opada na dno pieca i wycieka jako płyn
ognisty, który robotnicy natychmiast zbierają w gliniane
formy, mające postać dużych owalnych mis.
Wytopione w powyższy sposób z rudy że.Iaznej żela·
1
zo nosi nazwę s·urowca, który składa się z żelaza I węgla,
jest kruchy i łatwo topi się.
Po powtórnym prze,topleniu surowca otrzymute się
z- niego żelazo lane .. Nie jest ono zupełnie czyste. ponieważ posieda jeszcze domieszkę węgla, który czyni je kruchym, kruszy się bowiem pod uderzeniem młota. Z żela- za lanego można odlewać w formach glinianych lub piasko\VYch garnki, kotły, drzwiczki do pieców, sztache·ty,
blachę, podstawy do maśzyn i inne ich r.zęści, które nie
są narażone na !ilne uderzenia. Oddziały huty żebznej
lub samodzielne fabryki, gdzie roóią się od~, noszą
nazwę giserni. W giserniach znajdują się modele odlewanych z żelaza części maszyn, szyn kokjowych itp. Przez--...
dalsze wytaplanie żelaza ·otrzymuje ~ię Żelazo kowalne,
a przez ha~towanie otrzymuje się''stał.
Zastosovranle praktyczne różnego rodzaju iełeza w
dobie obe1=nej jest tak ważne w życiu, tak nle?.będne, że
nie można sobie wyobrazić rozwoju dzisiejszego życia
bez tego metalu.
Dzisiaj ludzie bud.wją domy z kamienia, cegły, żelaza
i drzewa. Do spajai1i8, kamieni I cegieł używają zaprawy
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murarskiej I cementu. Zapr_awę murarską robi się z wapna gaszonego, plasku I wody. Wapno otrzymuje się z wa·pfenla. Wapień - ciało stałe, jednolite znajduje ' się we- .,
wnątrz ziemi lub na jej powierzchni. Odróżnić wapi.eń od
inąych minerałów 'można, działając kwasem solnym na
wapień, przy czym wydziela się z tegó'ostatniego dwutlenek węgła (C02) I obserwujemy burzenie się kwasu solnego. Wapień w. Polsce występuje we wspomniane} już
uprzednio Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Marmury
z okolic Kielc i Chęcin to wapniowce twarde, pqłyskują
ce, często posiadające róż~orodne barwy, żyłki I desenie.
Z wapienia otrzymujemy wapno palone przez wyprażenie z niego dwutlenku węgla (C02) . w plecach specjalnie w tyin celu zbudowanych t. zw. wapiennikach. Wapno palone polane zimną wodą nosi nazwę wap·
na gaszonego. ·
Z wapna gaszonego po dodaniu pia~ku I wody o-trzymujemy zaprawę murarską I tynk.
Do silnego spajcinla cegieł używamy cementu. Jest to '
mieszanina wapna I gliny, wyrabiana w fabrykach cementu.
'
•
W budownictwie trwałych, mocnych domów nowo·
czesnych używane są beton I żelazobeton (żelbeton). Beton stanowi mieszanina cementu i i.wiru. żelbeton są
to pręty żelazne obłożone betonem.
Skąd sle bierze glina do wyrobu cegieł?
Pospolite kamienie • brukowce, granatami zwane;
pod wpływem czynników atmosferycznych (powietrze, jego ciśnienie) wietrzeją, pod wpływem czynników erozyj.nych (działanie wody) kruszeją, a pod wptyWe"m temperatury (woda w zagłęblel)iach granitu zamienia się w lód,
który rozsadza skały) rozpadają się. Granit pod wpływem ·
wyżej wspomnianych czynników rozpada się na kwarc,
z którego powstają żwir i piasek oraz skaleń, który roztarty na drobny pyłek, muł rzeczny, )'est składnikiem gli·
ny, z której następnie robi się cegły.
r-,
Domy buduje się między 1nnym1 I w tym ~ełu, aby
one chroniły nas od zimna. Różne materiały w różny
.sposób zatrzymują ciepło.
żelazo szybko przewodzi ciepło. Wystarczy · pręt że
lazny włożyć do -płomienia, aby w krótkim czasie odczuć
gorąco z drugiego konca pręta, pręt parzy rękę. Drzewo
albo wcale nie przewodzi ciepła, albo bardzo puwoll. Możemy długo trzymać zapalone łuczywo I nie odczuwać
w ręce ciepła. Nieco szybciej niż drzewo puewoihą ciepło cegła I tynk.
·
•
Drzewo zatym jest najgorsiym przewodnikiem ciepła, lepszymi są cegła I tynk, a najlepszym jest żelazo,
dlatego też z samego żelaza nie ' budujemy domów mieszkalnych, bo- byłoby nam w nich zimno. Domy zbudowane z drzewa najlepiej zatnymują ciepło. Sclany domu
drewnianego grubości np. 14 cm.. prze)Vodzą ciepło tak
samo Jak mur grubości 55 cm.

Jezierski.

CZŁOWIEK

llwegn' W poprzednim wykł::idzie opuszczono przez
zdania, stąd cały fragment artykułu i1tał się
niejasny. Winien on brzmieć:
omyłkę część-

„Psycholoflia bada przede wszystkim duchowe tycie
jednostki ludzkiej i ńie zwraca specjalnej uwagi na to, jakie stosunki łączą ją z inn,Yml os'obnikaml tegoż gatunku.
Socjologia natomiast zajmuje. się głównie zjawiskami żyI
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cia

społecznego,

a

więc

bada rozmaite stosunki, Jakle za-

chodzą pomiędzy ludźmi w Ich gromadnym współżyciu''. .

SYSTEM NERWOWY I JEGO PRACA.
dzień

letn1. W samo południe idziemy mitby odetchnąć w cleniµ pobliskiego lasu. Słońce pali dokuczliwym żarem, czujemy
Skwarny

dzą wśród dojrzałych zbóż,
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ociężałość całego ciała i zmęczenie. Mrużymy oczy przed

przez które wychodzi 32 pary nerwów, unerwiających
•
wprost blaskiem. Nareszcie las. Z uczuciem każdy zakątek ciała.
ulgi i przyjemności prostujemy zmęczone ciało na kobier·
Stacje obwodowe, a więc nerwy i ich zakończenia
cu zielonego mchu. Lecz przyjemność nie trwa zbyt dłu ~zmysłowe, tworzą bogatą sieć, którą można _byłoby po·
go, bo złośliwe mrówki włażą łaskotllwle za koszulę I tną
równać do sieci telefonicznej. Zakończenia zmysłowe boboleśnie po obnażonych nogach. Zrywamy się. W pobli- ' wiem, to .tcspoły komórek nerwowych tak rozmieszczone
żu szemrze strumyk. .Żródłaną wodą, zaczerpniętą pełną
na powierzchni ciała, że są odbiorcami wszelkich pod/
garścią, gasimy pragnienie.„
niet, jako meldunków, które za po5rednlctwem sieci ner. Oto splot przeżyć różnej treści, faklch ' doznajemy wów przesyłają · do centrą!!. Stacje centralne posługują się
pod wpływem oddziaływania czynników świata zewnę również ·nerwami dla przesyłania własnych „zleceń" ko·
mórkom zmysłnwym lub innym partiom orga~izmu.
trznego na nasz organizm.
Tak w ogólnym zarysie przedstawia się 'budowa apa·
Jak to ' oddziaływanie się dokonuje?
Organizm ludzki jest całością, ściśle wprawdzie w so· tatury nerwowej cżł<\wieka.
A faki~ jest. działanie tej aparatury , _
ble zwartą~ ale posiada cały szereg różnych dróg stycz·
noścl z otaczająeym lfo światem. Tymi to drogami są na·
Dotychczasowe badania wykazały, ie kora mózgowłt,
sze zmysły, rozmieszczońe po całej powierzchni ~rganiz
zbudowana z szarel masy komórek nerwowych, fest slemu. A więc wzrok; słuch, smak, dotyk Itp. fo Jedyne bra· dliskiem naszej świadomości. Wszystkie nasze myśll na
my, przez które działanie p_odniet zewnętrznych przedo·
jawie, nasze świadome uczucia, pragnienia I celowe dą
staje się do naszej świadomości. NaJważńiejszą częścią żenia . są ściśle związane z działalnością kory mózgowej.
·każdego zmysłu jest zakończenie nerwu, wysunięte na po•
Ośrodki podkorowe i rdzeń pacierzowy, złożone z
wierzchnlę ciała. Przy pomocy nerwów, przetykających
bialet substancji nerwowej, tworzą kierownic~e narządy
każdy zakątek organizmu, zakończenie zmysłowe jest po·
ruchów, których odróżniamy trzy rodzaje: odruchy/ rułączone z mózgiem. Mózg i nerwy ze zmysłowy!lli zakoń·
"'
chy łwiadome i ruchy zautomatyzowane.
czeniąml, to zespół takich urządzeń wewnt;trzn}'.<;h. które
Odruchy są to/proste czynności organizmu, którymi
stanowią jedyne podłoże życia psychicmego. Tylko unerza~iadują wyłącznie ośrodki podkorowe I rdzeń pacie·
wione punkty ~lała są wrai.llwe na działanie podniet i tyl·
rzowy, bez udziału naszej świadomości, czyli bez pracy
ko mózg przekształca te podniety na przeżycia psychi~zne.
kory m~gowej. Tak np. jeżeli człowieka śpiącego poła·
To też dla zrozumienia zagadnień życia _psychiczne· skoczemy w podeszew stopy, nie budzi się wprawdzie,
go bardzo ważną rzeczą jest zapoznanie się w ogólnym
ale nogę cofa. Mrugamy powiekami, lub zwężamy żrenl·
zarysie z ·b\ldową systemu nerwowego.
ce -przy silnym świetle, nie zdając sobie wcale z tego
Podstawową cegiełką tef budowy jest komórka ner- sprawy. Mechanizm działania jest tu prosty: podrażnie·
wowa. Jest to drobniutka cząstka materii, która składa
nie pochodzące od podniet zewnętrznych przebiega po
i się z błonki, otaczającej kropl!: szarej cieczy, zwanej plaznerwie do ośrodka podkorowego, który drugim nerwem
mą. W pla?.mie mieści się jiłdro. Komórki nerwowe są
od tej pary, nerwy bowiem zawsze występują param_!,
różnego kształtu, lecz" każda posiada wyrostki dwojakie·
przesyła swoją decyzję odpowiedniego zachowania się,
go rodzaju. Jedne z nich są krótkie I wieloramienne, na·
nie powiadamiając ·o tym mózgu. Na tej podstawie spa·
zywają się dendryty I służą <,ło wzajemnego łączenia się
rzony_~alec cofamy od rozgrzanego przedmiotu, wcale
komórek· w większe zespoi}>. Drugie zno~ są pofedyńcze,
nie zastanawiając się nad tym. Kura, której ucięto głowę,
c!o:ić długie, białej barwy, nazywają !lę -'n euryty, a połą·
wykonuj~ fesz'cze cały szereg gwałtownych ruchów, cho·
czone w nitki I szn'urki różnef grubości tworzą sieć ner·
ciai tef mózg leży na boku.
V.'ÓW, obiegających wszystkie części naszego cJała. Komór·
Ruchy świadome są bard?.iej złe>żone. Zapoci.ątkowu·
ka ~erwowa wraz z wyrostkami stanowią całość, zwaną
fe je kora mózg.owa, od której odpowiednie „rozkaw"
neuronem.
przechodzą do_ośrodków podkorowych, aby tam urnhić
Miliardy neuronów składają się na budowę systemu
drogi usprawnienia tych czynności. 'rak np. ktoś uczv się
nerwoweg-0, który dzlell się na stacfe ~nłralne I stacfe
jeździ~ na łyżwach. Z początku myśli z wielkim wysiłkiem
o każdym ruchu, co sprawia mu w\ele kłopotu i utmdnia
obwodow~.
swobodne poruszanie się na lodzie.' Myśl, jak dany ruch
Stacjami centralnym! są: mózg .i rdzeń pacierzowy,
przechodzi z kory mózgowej na odpowiednie .
wykonać,
a stacjami obwodowymi - nerwy f ich zakoń~z~nfa zmypiętro rdzenia· pacierzowego, który reguluje ruchy koń·
słowe.
czyn przy pomocy_ swoich nerwów. Częste powtarzanie
Mózg mieści się w czaszce, która stanowi dla nlego
takich czynności utrwala drogi zdobywanej stopniowo
ochronne pudło, zbudowane z mocnych płatów kostnych_.
sprawności. K9r~ mózgowa przestaje się takimi czynnoś
Jest to masa neuronów tak ułożonych, że same komórki
zajmować I przekazuje je całkowicie ośrodkom pod·
ciami
mie~czą się na powierzchni, tworząc szarą korę mózgo.
w tym p.r zypadku rdzeniowi pacierzowemu. - ·
korowym,
bia'łą
wewtięłrzną
wą, podczas gdy neuryty zbijają się w
Tak powstają ruchy zautomatyzowane, które tym łatwief
męsę ośrodków podkorowych, z których wyrasta 12 par
I sprawniej wykonywujemy, im mniej o nich myślimy. Ze·
nerwów mózgowych, unerwiających znaczne części órgaruchów zut_o matyzowanych fest chodzenie, które
społem
nlzmu I to c7.ęścl dość odległe, jak np. płuc~ i s~rce.
początkowo sprawia dziecku tyle trudów i przykrości, da·
Rdzeń pacierzo\ivy fest niejako przedłużeniem mózgu,
lej mowa, pisanie, taniec, fazda na- rowerze I wiele, wielt'
- a jako sznur tkanki nerwowej grubości palca, przebiega
~
/ ,
Innych.
na całej długości kanału kos.tnego, utworzonego w kręgo
p~wstawa·
opisu
szczegółowego
Dokonać
ćwiczenie:
słupie. Układ Jkankl nerwo~ef w rdze1'iu jest inny, ani·
przypompodstawie
na
zautomatyzowanych
·ruchów
nla
:7.ell w mózgu. Tu zewn~trzną powierzchnię tworzy masa
faz·
·czytanie,
.pisanie,
taniec,
pływania.
nauka
(np.
nienia
podczas gdy komórki
biała, a więc zespoły neurytów,
da na rowerze itp.).
nerwowe skupiają się wewnątrz. Pomiędzy poszczegól!1. Re~s.
nymi kręgami kręgosłupa znajdują się po dwa otwory, oślepiającym
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mi nazwami. Nie posiadamy równie pewnych wska·
zówek co do bóstw innych, których p~·awdopodob· _
Przodkowie nasi z okresu Polski przedhistorycz· nie było więcej.
pewnością każda dziedzina życia
nej pogańskiej, żyli w trudnych warunkach, otocze- miała swoje bóstwo opiekuńcze, lecz o tym wszystni ~ieubłaganą, surową przyrodą, która wprawdzie kim źródła milczą, są to Jedynie domysły. W sferze
eywiła ich, ale z czasem była dla nich groźnym nie~ . . domysłów pozostaje również i to, czy przodkowie
bezpieczeństwem. Trzeba było twardo walczyć o za- nasi nadawali bóstwom kształty ludzkie, w jakiej
chowanie życia, o zdobycie pożywienia, czy odzieży. postaci czc"ili ich wyobrażenia.
Walka ta pochłaniała wszystkie siły pierwotnego
Niezwykle silna była u nas wiara w duchy opieczłowieka, rozporządzającego wówczas prymityw- 'kuńcze domostw. Na skutek niepokaźnego wyglądu
nymi narzędziami, napotykającego co krok nowe za· i skromnego byto.wania (zazwyczaj umiejscawiano
gadki, których nie umiał sobie jeszcze wytłumaczyć, je koło pieca lub komina), zwano tego ducha ubo·
C;al1kowicie zale~ny był od, tajemn~cz~ch d!a ~ieg.o . żem, często żywiem, gdyż strzegł pomyślnego życ.ia
sił ~rzyrody, ktore sta!y się uosob:e~uem bostw, s:- rodziny. Jeszcze· w XV w„ po przeszło cztei·eeh wieła:ni na.dprzyro~zonym1. rządzącymi Jego losem. ~te · kach chrześcijaństwa, zastawiano dla nich wieczew_ięc dzn~1 nego, ze ~ła 3eg9 kul~u.ra u113ysłowa ogra- rzę, chcąc zyskać sobie ich przychylność.
mczała się wyłącznie do w1erze1~ 1 kultow. .
.
"
Prócz jasnego, oblanego dobroczynnymi proWyższei kultury umysłowe] nie było. Pisma me
mieniami Dadźboga świata doczesnego istniał w
znano. źycre opierało się na tradycji, która przeka- wierzeniach naszych przodków świat inny - szary,
zywała z pokolenia na pokolenie różne baśni i piezimny, ciemny świat zmarłych. Raju nie znano, ży
śni,~ zazwyczaj krótkie. Brak było u nas dłuższyc~
cie pozagrobowe, zwane nawią, było smutne i przypieśni bohater~kich, jak to miało miejsce na Zachokre. Droga doń daleka, pełna trudności, do której
dzie, gdyż demokratyczny charakter Słowian nie po- zmarły musiał być odpowiednio zaopatrzony. świa
zwalał na rozwinięcie się tradycji ·o sławnych \.->jtło i ciepło pociągały ludzi z nawi, dlatego kilka ranach. Zatem, jak wspomnieliśmy, cała ówczesna kul· zy do roku należało ich przyjąć i ugościć, aby się
tura umysłowa była równoznaczną z wie ·zeniami nie mścili za swe upośledzenie, a troszczyli o ród,
i kult.ami.
dbali- o jego całość i bezpieczeństwo.
- T-0ną one w głębokiej pomroce, tak jak i całe
Nie było żadnych posągów duchów przodków
nasze ówczesne dzieje. Napotykamy tutaj na zu- (t.zw. dziadów), ani specjalnych miejf>C ich kultur.
pełny brak wiarygodnych_ świadectw spółczesnych,
źyły w domostwie niewidziane, a obecność ich zdragorzej, nie posiadamy również takich świadectw dzały jedynie niewytłumaczone szmery, trzaski,
późniejszycn,
które · pomogłyby ·nam oświetlić tę płacz. dzieci itp. Domostwo było ich siedzibą, a godzie<1zinę życia. To co pisał w tej sprawie około
spodarz musiał dbać o tb, aby nie poczuły się czvm
1460 r. Jan Długosz, nasz najznakomitszy historyk kolwiek obrażone. Stąd · wiele zakazów i nakazów„
średniowieczny, stwarzając na wzór starożytny ca·
krępujących codzienne
życie
naszych przodków.
łe zastępy bogów, jest wytworem jego fantazji. Je- Np. kobieta, wprowadzona przez małżeństwo do do- go bóstwa bowiem są całkowicie nieznane ·innym mu, musiała milczeć, nazywana była niewiastą (tj.
plemionom słowiańskim, całko.wicie obce ogólnemu nieznaną), a stawała się równouprawnioną dopiero
charakterowi słowiańskiemu. Dlatego też musimy po urodzeniu syna, co było znakiem, że duchy przod.szukać materiałów wśród innych plemion, naszych ków już się do niej przyźwyczaiły, twinały za sw0.ią.
sąsiadów z zachodu i wschodu.
·
Odmiennie przedstawiał się kult bogów, uo-saNajwięcej pewnych wiadomoścf o pogaństwie sło- biających siły przyrody. Zależnie od poz.i~mu wie·
'- ·. wiańskim doszło do nas ze Szczecina na Pomorzu
rzeń mieli oni swoje wizerunki, osobne mieJsca kula zwłaszcza z Arkony na Rugii ' tego ówczesneg~ tu i sługi~kapłanów. Jak było u nas, nie wiemy,
ośrodka słowiańszczyzny, promieniującego na inne możemy się jedynie do;riyślać.. .
.
,,
pobratymcze plemiona. ZJ'\ajdujemy tatn wiele wska~
. Siłom przyrody ~pierwotnie _od~awano. cz:s~ na
zówek, ale nie możemy ich przeszczepiać w· całości łonie przyro?Y· Istma~ zatem. sw1ęte ga3e, _zrodła,
na nasz ·grunt, gdyż plemiona nadmorskie stały wy- je~iora,. rzeki, drzewa _itp„ gdzie składa n?, bostw?m
żej kulturalnie aniżeli· nasze lądowe, ich życie było oftary 1 wzn~szono m.odły ~ ~i:udno o~d~ic, .c~y istbujniejsze, stąd też i wiara i kulty bogatsze. Przyj- nia.ły u nas, Jak to miało miejsce gdziem.dzieJ, spe~
muj.emy zatem jedynie to, co z1).ajdzie u nas samych cjalne świąt~p.ie z ~izerunkami bogów. Nie ~y~o ~ez
takie czy inne potwierdzenie.
u nas tak silnego I wpływowego s.tanu ~ap.~nsk1~Podobnie, jak u wszystkich Słowian, tak i u ~o,. jak np. ha Ru~ii ~b _Pomorzu .. Istn~a~ J~na~,
nas ogień i słońce były podstawami lrultu Ogień na- swiadectwem tego Jest Język, a m1anowic1.e }oVi ~
zwano Swarożycem '0 <l swaru kłótni od trzasku pło- żrzec, żerca, ż~rzec, P?;hodzą,ce o,d ~zaso~n1ka zrzec
· · ktore
,
·
'
'. z po-zeranym
.
- . czyli'
nalezało składanuem,
Jak
gdyby swarzyły
s1e
. chv"ahć
" . .' sławie
.
· Do
. zercow
.
otoczeniem. Nazwa ta przetrwała u -nas jedvnie w n~e ofiar, w 1m1~nm. pl,e~1ema c~y rodu ł ~znosze:nazwach m·e 1·scowości
J·ak np Swarożvno. Swa- me modłow w w1elk1e sw1_ęta. Ofiary, :ia ktore skła1
'
·
J
'
,
•
'I · polegały
bogom
rzędz, Swaryszów. Słońce nazwano Dadźbogiem,
w ?a.no
s1~. wspo me.,
. . , na spalenrn
. .
. , czę1.t'
·
·
t
"
.
,
ł k
,
,
.
sci
zab1Janego
bydlęcia
i
odlaniu
im napoJow, po
li\ oreJ
o nazwie zaznaczono Jego as awosc i l~J- ·
.
, .
. .
, ,
· ·
·
. :
.
czym
resztę spozywano
brodz1eJstwa,
zsyłane na z~m1e. Imię to nadawano
, .
.
,
' uswietniaJąc uroczvstosc
·
'
· ·
··
. · .·
sp1ewem i tancem.
-nawe t l u dz10m, uwazaJąc, ze przyn1es1e 1m ono
w·iara naszych przodkó w! J·ak zre'zta
w .2 „ ·tszczęście w ż rciu
::s •
s,-··.~
.
. :} . · , ,
.·
kich ludów pierwotnych;- miała charakter sc1sle
Swarozyc 1 _Dadzbog - to .s~ ~wie . p:wne na- b dl
Składano bóstwom ofiary, ale wzamian
zwy b&stw, stwierdzone obcymi zrodłam1 1 własnyan owy.
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.żądano spełnienia swych próśb.
zie wymyślano swemu bogowi,

W przeciwnym ra·
nawet go chłostano
.}ub ildawano się do innego.
wierzeniach pano·
wała zdecydowanie zasada materialistyczna.
O obrzędach, ich czasie i charakterze decydowała sama przy1·oda. Ona wyznaczała święta i obchody, mające zapewnić powodzenie w gospodarce,
pomyślność w rodzinie. Po wprowadzeniu chrześci·
jań stwa szybko zapomniano o bóstwach, ale obrzę
dy przetrwały do dnia dzisiejszego, jakkolwiek pod
wpływem kościoła zmieniły naz wę i formę.
Nie tylko zmienił się ich charakter, ale nawet
j ~rnzwy poszły w niepamięć. W jesieni, gdy zebrano plony, odbywały się obahody dziękezynne. Bogom
i duchom przodków składano ofiary, co było połą- ·
czone z kilkudniową zabawą. Nie wiele z tego· pozostało. święto przodków kościół zamienił na . Zaduszki, ze święta bogów pozostały jesienne święce
nia ziół itp.
Z końcem grudnia ob'chodzono inne święto, które przybrało obcą nazwę kolędy, a · miało na ~elu
wyproszenie i wywróżenie nowej pomyślności. Cią
gnęło się ono przez kilka dl)i, w czasie
których
ucztowano, tańczono, przebierano s ię w skóry zwierzęce, śpiewano /pieśni wróżące powodzenie i pomyślność.
Związane z nim było wiele zabóbonów,
mających zapewnić przyszły urodzaj. Gosp.o darze
obchodziii obofy i sady, obfita wieczerza zastawiana była na słomie lub sianie. lfościół zmienił ówczesne kolędy, przy stosowując ich treść do święta
Bożego Narodzenia, a śpiewający 1je zmienili się w
clzisiejszych Rolędników.
,
Z nadchodzącą wiosną odbywało się jej powitanie obchodami, które miały przynaglić jej przyj
ście i ustalenie.
Tańcami, śpiewem, obnoszeniem
·po osiedlach pierwszej zieleni przyśpieszano przebudzenie sie -ze snu zimowego sił przy,.rody. W niedzielę palmową. i wielkanocną możemy zauważyć
wiele tych dawnych zwyczajów, które Jrnściół zachował, ·zmieniwszy ich formę.
Gdy w lecie słońce zapanuje wszechwładnie,,
szczodrze sypiąc swe łasKi, obchodzono święto je·
mu specjalnie poświęcone. Przebieranie się, pieśni,
wróżby;
puszczanie wianków ·na wodę a przede
wszystkim palenie ognisk uświetniały te uroezystości które dziś, choć w zmienionej formie,, obchodzi·
w Zielone święta ,i wigilię św. Jana Chrzciciela.

w

,,

my

••
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Pqekazujemy czytelnikom pierwsze w_ykłady sy6tematyc2ne do przepracowania. Po zapoznaniu się z ich
treścią należy wykonać ćwiczenia, jakie zostały zamte·.
szcźone po kaMym wykładzie . Jest to zabieg' nie2będny
'~ pra'Cy samok.ształceniowej. Pominięcie tego punktU
pomniejszyłoby owocność pracy cónajmniej o połowę.
Mogą tu ·być zastosowane dwa sposoby postępowania:
1) mo.żn.a wykonać ćwiczenia ze wszystkich -wykładów
i 2) co najmniej z jednego, ale w takim wypadku -należy zapoznać się dokładnie z treścią wykładów pozostałych, a ćwiczenia wykonywać systematycznie z raz
obranej grupy zagadnień (przyroda, człowiek, kultura).
Uczestników KUW-u dzielmiy na dwie grupy: 1) tych,
którzy wykonują systematycznie ćwiczenia przynajmniej z je!fnej grupy zagadnień i przynajmniej jedno
ćwiczenie w miesiącu nadsyłają do Sekretariatu dla po·
prawienia, ora-z 2) tych, którzy zapoznają się z treścią

Wszystkich tych
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obchodów

knś ~ ić.ł

~
nie mógł

·wyrugować, zatrzymał je tedy, przysrn..:i o wu-ją,c ich
treść i zewnętrzny charakter do s wych wlasny;J1
świąt i uroczystości.

Prócz tych zasadniczych ob::ho d1'.iw i stn i a ły ;n.
ne,_ pomniejsze, związane z go sp c d arką , jak np. mżynki (-rozpoczęcie żniw), dożynki itp.
Kult przodków zmarłych miał równ:J ż ·swoje
obchody, oczyw1sc1e wewnątrz r odz iny. „ św ię~a
zmarłych obchodzono przynajmniej dwa r azy d• roku. Na wiosnę, gdy należało zziębn iętych i zgłodn i a·
łych ogrzać i nakarmić, · i jesienią zna n~ „zadu :;z.
ki''. -Duchy przodków zapraszano z nawi do od ś w i ęt
nie uporządkowitnych chat, gdzie dzielono się z nimi jadłem i napojem. Wychodzono również i na
mogiłki, składając na nich ofiary.,
Wszelkie zdarzenia w życiu i·odzinnyin, j ak
śmierć, małżeństwo, urodz1ny, zw i ązane były . z całym szeregiem obrzędów, które jeszcze dłu gie w!eki
po wprowadzeniu chrześcijaństwa były praktykowane, a nawet w swych szczątkowych formach prze·
trwały do dnia dzisiejszego, np. w obrzęd ach weselnych.
Jak wspomnieliśmy na początku, brak do s tałe·
cznej ilości pewnych wskazówek nie pozwala na
pełne oświetlenie wiary i kultów ' Polski pnedhistorycznej. Bezwątpienia jest to poważną przyczyną, dlaczego ta dziedzina nasz.egÓ życia , być może,
przedstawia się skromnie. Niew ą t pliwie jednak
wpływały na to i warunki
zewnętrzne,
w jaki ~h
nasi praojcowie żyli, chłodny i dżys ty klimat, ziemia uboga, pełna bagien, lasów i piachów, niski poziom, spowodowany · odcięciem od ludów kulturalnie
wyżej stojących.

1) Czy istnieją w waszych okolicach miejsca,
o których tradycja podaje, iż były kiedyś terenem
obrządków pogańskich?

2) Czy istnieją u was zwyczaje, ~ które ostały
wie·
nadeślij je,)!o K.U,W.
•
3) Jaka strona dawnych wierzeń najbardziej
cię zainteresowała, lub, być może, wymaga szersze
go omówienia?
,
B, ZWOLSKI
się, być może w zmienionej formie, z dawnych
rzeń pogańskich? Jeżeli tak, to jakie? Opisz i

•
załączonych wykładów bez poddawanla się naszej kontroli. Grupa pierwsza będzie musiała pon i eść d.odatkowe koszta w wysokości 5 zł. miesięcznie i będzie kon:ystać z okresowy.eh konferencji sprawdzająco-istruk·
cyjnych, grupa druga korzysta z wykładów na prawach
zwykłego czytelnika ,,WICI".
Zas'!,dniczym celem KUW-u jest rozpowszechnien ie
srtematycznej wiedzy wśród naszych czytelników w
dl'odze samokształcenia. Cel .ubo·czny, are również , ważny, /to 'zaopatrzenie w podstawowe 'elementy wiedzy,
systematycznej tych społecznie zaawansowanych działaczy młodzieżowych, którzy zechcą skorzystać z qekretu Ministerstwa Ośw1aty i przejść na roczny kurs przygotowaw-czy do studiów wyżśzych. Dekret ten uważać'
należy za jedną z największych zdobyczy demokracji:
i nam chłopom nie wolno j€j nie wykorzystać lub zmar·
nować. Dekret bowiem orzeka, że społecznie zaawanso-

. I

-.
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wa.ny dzia!acz młodz1erow:y może · wstąpił u roczny
kurs przygo.towawczf bez względu na jego pn:ygotowa.rie- szkoipe, a po uk·<>ńczeniu ~ego .~ur.su. będzie. mógł
po djąć .studia na wyższej uczelni. Otoz zdajmy &obie do·
kładnie .sprawę z tego, że najbardziej aktyway działacz
społecz.ny będzie miał poważne braki w d'riedzinie ·wiedi.y systematy-cznej, ' zwłaszcza po przetrwaniu &kresu
bć'rbai·zyńskiej okupacji ruemieckiej. Tyin w szczególności pragniemy pośpieszyć 'Z pomoc~ poprz~ KUW .

-

Przypominamy jedńak i przypmn.ine.c b~dzie"my .stale. że zadanie swoje .spełni KUW. .tflk-0 wtedy, je6li sa. mi 1il-czestalicy dopomogą mu do t-eg(), biorąc żyw-y udzid
w dyskusji i nadsyłając swoje krytyczne. uw:a§i do ńll'S,
do Łodzi, Al Kości.uszki 45., Sekretariat KUW-u. To leży
w :a.aSJ!ym wsp0lnym interesie i w interesie .łlobra naro-611.
...-0

.
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PRZEOSTAWICIElE - -MŁODZIEZY POlSK·IEJ
U' AMBASADORA
WARSZAWA (Połprea"S). W Jniu 26 h. m. -

-

.'

-

amhasa:

clor Demokratrcznej Federacyjnej fo~!'ławii - · p. Bezo '
tjumovic przyjął w apartame<ł}taeh swych w hotelu „l'okinia''. w Warszawie - pqedstnwicieH wganir,ilcji młodzic
żowyc'h polskich, celem wręczenia im podarunku młodzieży
jugos,lo\\·iańskiej w postaci albmm.1 ze -z:dłt!ciami z o'kresu
walk partyzanckich.
Oprocz ambasathna r..e stroay jugesło~iańslciej obecni
hł·li: a.ttache ·wojsk. płk. B!eczyć Franio~ ra3ca Ur.os
Kraiglar wraz z małżonk11, M. Raic-..mwić~ A. SY-antić oraz
Hol.o Błagojević.
-Organizacje mlodl:ieżowe ł·eprerentowali: p~r. Wakzak
(Z. W. M.), H. Ogrodrińska (O. ł.1. TUR~. B. Prszko („Wi
ci") , L. Guzicki (Mładz. Dem.), Kierzlmwski (Z. H. P.ł
Oł·az przedstawiciele prasy mło<lzieżoV><ej.
Wręczając; pamiątko~y album, bęilłC}' ' ąo1rnmcot-em
w ybitHego udziału młodzieży jllgosł9wiańskiej w w.alce wyzwoleńczej, ambasador zwrócił się w senfoc:znreh .słDW3.Cft
do młodzieży polski.ej:
·
,.Przed wyjazdem członków naszej ambasady z ~ei~ł·a
du przedstawiciele Cenlrahiego Komitetu Związku Antyfaszystowskiej Ml.odzieży Jugosłowiańskiej dali nam album
pamiątkcH"'T• celem wr~czenia go bratt1iej Il)łodzreży pols!.dej ~ Niech ten akt wrQczerria - podanmku młodzieży jugo·
słowim1skiej hęthie zwiasttmem hliskiego k011taktu i wspólpracy dwóch bratnich naroclółv po wielukt(liej
ke pr.ze.-ciwko ·zaborcy i najwięksremu wrogou-i nie trlka narodów
słowiali~kich , 11.łe i całej' demokratycrlnej ludzk-0€l:i.
Faszyzm, jako najbardziej zaciekły wr~g postęp-a; nwsze tQpił w pierwszym rzędzie młodzież dlatego, że szła ,
ona w awangardzie postępu i walki o nową szczęśliwą przy- szłość. Historia "o jen nigdy nie ianotowała okrutniejilzego
' i hardziej krwawego zaborcy. Gd_z:ie tylko dotarła jego stopa, tam powstały głębokie śła\iy harhareyńst\1'a, ale nasza
młodzież przej(?la głęboko nienawiścił przeciw~ faszyzmo·
\\"i i nałchnięta, tłuchem demokracji ~ll:lllJi niezłomni ~l~
-Opom.
\
Okazała się mva11ganlą oojową naszeg_o narodu w walce przeciwko okup~ntowi i .zdrajcom domowym. W naj- krwav/szych .bgjaclf nasza młodzież była -zawsze w pierwszy.eh
.szeregach hojomii~uw, ponosiła· og,i.·omue ofiary i lll1I. naj\\:if..[<sze za!'lugi w osiignięciaeh całego uarod11. Go1·ące umi~owanm woluości i cierpienia n8l·odn dawały młodzici.w
J>odnietę do boliaterskich cirnó-w w wo}nie wyzwoleńczej .
-Przykładem dla Ilaszej młodzieży .~yła inodziei radziecka,
' która · walczrła i oddawała życie .za WGlność swego n:iro.dtt
i \\01ność uciemiężonych ludów Europy.
Obecnie młodzież jugosłowiańska pracuje _z . najwir
kszym natężeniem nad oahu~owil spust@Sl()łlej przez woj~
ojczy~y.

JUGOStĄWł~

,

N!liza 'młlłdziez p.odoooie jak i r.aly ftar9ił gł~oko je3t
przekonany-; że bratnia polska młodzież, z takim samy.m
entutjazmem odlimiłuje swuję zniszczoną ojczyzn", llieza·
eh.wianie stu.jąc w obronie wywalcz&nych osiągni.ęć.
W alka, JC.tórł prowadziliscie o woluość Poh1ki,'to wielki
r•z.driał w hińo:ri og~lne~ zwyclf$tlva nad najw~kizym
WJ'ogicm naszych· narodów.
Dotęmam Wam jednocreśnie iJisma młodzieży bulgat"skiej. T.akiie i ona pcit,włer<.h:a wysiłek -n1lodsieży Jlarolłtiw
słmnll'Ml:iclt ,we ·wzmocnieniu \VięzGw hrateratwa.

Wierz:, ie :młodzi:eż, która :zawsze była w pierwszych
szereg11cli w'alcących o niepodległość, bt;:dzie w da1szym
c;ągn nieiłomnym bojownikiem naszego hrarerslwa j obr1mr
wielkich osiągnięć. -Ola których yzysk.ania naredy słowiań
skie złożyły w ofierze ~rew swych najlepszych synow.
Nieclh iyje bratnia młodzie-i połska1.
Niech zyje braters11.v0 nai·óćló~ -słowiańskich'!"
W ..od:P@wiedii p11zemówiła li- Ogrodzińsk.a, wskazµ,j~c ·
nn po.IGhie.ńsl.\liQ i wspólnGŚĆ walki, którą prowadziły nasze uulildy. walki ·o wolność i demokrację. Dla młodzieiy
pt;]słiej w ekresie konspiracji zachętą do wytrwania '' najcięższych chwilach były wiadomości, j.akie aochod~ily z ćla
lekie§e Balkanw - t> bohaterskich i pełnych poswięcenia
walkw:L młodzieży jugosłowiańskiej z faszystows'kim najeidiat.
.;Dlategf> :ze sa:cze~ru..11.ym ucz~ciem wznoszę ol..--r.zyłc
w inriooiu całej młodzieży p.elskiej. · Niech fyje ht:amm
mieftież Jugosłowia!ls.ka.! Niech .iyje. nieiW~ w walce
o-wolność i deiookrację, Jugosławia!"
Następnie przy wspólnym pódwieczorku wywiązała się

niezwykle serdeczna i szczera rozmowa, której specjalnych
znamion nadal fakt, że - .zarówno wśród ·-gospodarzy, Jak
i przedstawicieli młodzieży polsk-iej - obecni byli uczestnicy walk partrzanc'kioh.
,
·żegnarąi:: gości pohldch, :ambasad.Dr _Jugoiiławii 'jeszcze
raz zwrocił Się do niob: .~Bracia i t:iosti:y ! 'Jestem bardzo
zad9'Wo1~ny -1'; ~raszej wizyty, ponieważ atmosfera pelna
bratnieg& -zrozumienia, jaka tu panowela .spćlniła me oczełńwimia. Pr:11ez W-as przesyłam .serdeeznc pDlXk"fil"tienia c:ałeł
hratniej nam młod_zieey polskiej" .

'ZJEDNOCZONY NARÓD .
TO -NIESPOŻYTA SIŁA
.PAŃSTWOWOŚCl POLS1'1E.J -
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Wojna i}ueci~ko Japonii nie zabier~ła nam dotych2as .zbyt wiele czasu W> myślenia. Nie interesowali§my
si~ nią tak, jakby należało, zarzuceni gi-Ózą.. niemiecką. _, Mc-:.łnahy powied~leć, że 7.ainteresowanie 21naitłuje. się w
~osunku wprost proporcjonalnym do odległości, a nie
wydarxe1l wi~!ldch. Bo wydarzenia na Dalekim W sch0·
dzie są niezmiernie ciekawe i może e.,o..dne większego podzi~u. uii doty•aąca-nas bezpośrednio wojna z Niemcami.
.
Sukcesy japońskie w pierwszej · fazie wojny są wi~!zego kalibru -t jeszcze bardziej efektowne. Podczas., gdy
· w Europie- tysiąc km, w działan!ach na frontach stanowiło niejednokrotnle całą epokę wojny, zawi:c:rnjącą, upa·
dek kilim stolic, na Pacy·ftku, można rzec, nie QJ)ero\llano
mniejszą miarą. długości. Tam wojow.ały potęgi. których
stolice oddalone są od siebie o 17 tys. km., czyli 1l razy
wlęcef ni.i z Londynu do Berlina. Armie trzeba było .dowozić nie kolejami czy samochodami, lecz całymi flotami
okrętów. Samoloty przeprowadzały operacje, startując nie
,z lotnlsk, -lecz z lotniskowców. Miejscami postoju, kos.zaraml l terenem walk były wprawdzie wielkie okręty bojowe I transportowce. - Zabitych chowano w głębinach
morskich. W te niezmierzone przestrzenie ł w takich warunkach agresia Japońska parła niepowsłrzylJ}anJe naprzód w tempie szybszym niż niemieckie.
· Działania roipoczęły !lę w stylu klasycznym dla napadających w tej wojnie. Dnia 8 grudnfa 1941 roku bez
wypowiedzenia -wojny samoloty marynarlil Japońskiej
zbombardowały.bazę floty amerykańskiej na wyspach Hawajskich - Pearl Harbour. Odległość z Tokio do- tej bazy wynosi „tylko" 7 tys. km. Równocześni« nastąpił de- sant na półwysep Malajski l atak na Hong-ffong, a wkrótce_po tym na Filipiny. Zwycięstwa szły jedne po drugich.
Po kliku tygodniach padła twierdza morska Anglii 11ong•Kong, stolica Filipin należących do St. Zjednoczo.
. nych - Manila l' ku zdlimieniii L-grozie całego świata najpełężnJejsza twierdza morska Singapore. Okręty anglosaskie szły na dno, rekiny miały duży wybór między żółtymi i blałymf' trup41ml marynarzy. zdmnienl i wiecznie
szczęśliwi mieszkańcy wyspy BalL u}rzeli snmkle poci5kl
bomb, padające w bujną zieleń ich raju. W .ciągu Ćtte
rnch miesięcy pływafąca i fruwająca armia japoilska putbyla w nieustannych walkach. prze!łtzeń 5 tys. km. zająwszy Filipiny, wyspy Sundaj~kie, półwysep Malajski, Błr
mę I znaczną pąłać ,Chin, czyli obszar przeszło 3 mlłio
nów km. kwadr. z ludnością około HIO mHlonów. Na obszar złożyło się lillka .wielkich wysp (~omeo dwa: razy
większa od 'Polski), kllk.adziesiąt średni.eh. killi:a tysięcy
· '· małych I killuidzie!ląt tysięcy wy!epek, polać Chin I cała
niemal Bipna, przez którą prowadzi Jed~& dr.oga z In. dit. do Chin, Czung-Klngu.
W kwietniu. 1942 raku pr-0paganda japońska krzyczaltt wielkim głmem a najwlę_ks.z:vm ze zwy.dę,5ł'w, zapowiadała no'1vy' porządek w Az11 ł upadek Anglosasów. Annia Japońska stanęła na granjcy lndii„ Samoloty l ~
"d zle podwodne docierały do Ceylonu i· dalej, ~lądowa[J()
na Nowef Gwinei, wyspach Salomona i Timorze, należęcym w połowie do neułrełnej Portug~lii I! - zegrciżono
'ezpo.!rednJo Ausb:aliJ. lodzie japońskie osiągały ttkor'd y pofykając: przestr~enlc RWJrskie od' MadaQl)~u po
Nallfomtę. (Odfeglć:JK między Hadag.aslarem, w Afry~e
Hchodniej a !Qn. Diego w Kałiłornli wYn.osi. l1 tys. ·km„
czyll przeszło połowa ohwedu kuli me.inskiej). Zda'lł'ało
słę. ie ł<> Ju:t bniec_potęgt anglo911sllicj, łe · tnel>~ będzie
dfb.
ich- pndiyt ~„ 1JOWmfem te ' łDołesalne pne-

strzenie i odbić te lhies!ątki tysięcy wy~p. -zanosiło się
.· nil zajęcie Ausfralii i Indii - wojnę całet Azii {bo Sia~1
i. Mandz:..rl.:uo ju~ si-~ przytąc:ryły) przeciw pot~góm koloni?lnym, a fantaści rlopus.zczałi możEw~ł ataku japoit·
skiego na Ameiyl,ę. W tym nwmencie _nasł(lpił pn:cłom. ,
~ą

punkty na kuli ziemskiej !pecjnłH~ strzeżone. 1Ezez
tereny, kiórych onglo!asi ni.g<ły nie oddi\<l.r.ą. _
Ch~c!zi ·tu ·-o indie, perł1: posiadłości ang: o ludności po·
nad 301J milionów, do której p11zeo.i.knęły już hasła nacj!>·--.
nalisłycme i ni~pedległ'=>Ściowe (Ghandi) i propaganda
ja1;10ń~ka „Azii dla aaiatów". Chodzi fu o Australię, której
:iaj.ęde równałoby się stwouenlu tam ogromnej hazy jap.
przP.Ciw AnglosasQm I przedlużeniu wojny na długie la·
, ta. Prócz tego Niemcy nie porzucili jeszcze planu opanowania Egiptu i Bliskie.go Wschodu, co gdyby im slę udało. clÓprowadziłnby do spotkania ich z Japończykami w
Indiach. Sytuacja przypominała lato 1940 roku, kiedy
Niemcy po kapitulacji Francji zamarzyli dostać się -do An·
glii. I oto opór anglosaski krzepnie, następuje zahamowanie ofenzywy japońskiej. , w~Jna. przechodzi w stadium
wojny „pozycyjnej". Prócz tego Jajończy~y musieli złapać
tchu, rozejrzeć !lłę w zafętych terenach I przygotować do
dalszych walk.
.
I znowu sytuacja przypomina od września 1940 roku
do c;zerwca 1941 w Europie. Niemcy przekonali si.ę, że 33
km. do Anglii -- to bardzo dużo I stwierdzili, że można
się do niej dostać przez ... Rosję. Przez rok szykowali się
I - uderzyli. Japoi1czycy również szykowali się, ale nie
$1arczyło im Impetu ·z· pierwszych miesięcy wojny. Zajęli
tylko kilka wysp Aleuckich, co miało raczej charakter
zabezpieczenia &ię - od nalotów amerykańskich. W kierun~
ku Australii"Podjęłi kilka wypraw morskich, okrzyczanych
jako wielkie z.wyclęsłwa, które okazały się tednak wielki·
mi klęskami (bitw}'" na Morzu Koralowym). Wkoń"Cu uci·
chło t o tych „s~kcesach'' - Japończy.:y przeszlJ do -defenzywy.
....,
•
Potem zaczęło 'it: dział coraj dziwniej. „Zniszczona"
flota amerykańska zaczęła się . brać clo roboty. Trzeba tu
dodać, że Anglosasi prowadzili również wojnę w Europie,
co wiązało znaczną częśt floty na Atlantyku. Okazało się,
że wbrew ,propagendz5e · japol'lskief amei;ykanit połrilfilf
wyprowadzić na Pacyfik całe armie pływając-e. Zupełnie
tak jak Jesienią 1941 roku w Europie, kiedy Niemcy twler·
di!U, że armia sowl«ka już nłe istnieie.
,
.A Angł.osaai przeszli do ofonAywy. Amerykanie odbili
wyspy Aleuckie i zaczęli się posuwat na cclej szerokości
Vaey'f1ku od Hawaii do Guam; którą również odblli, a w
. było odbiciem połowy drogi do Japonii. Wojska angielslcie r~pocz.ęły ofenzywę na »irmę, chl:ńskie na porty
z~tęte p.rzez Jap-0ńczyków. Wotsk& ausb:alijskte l nowoze•
landzkie zauważyły, ie czas już na wypt:dzenie Japońuy
kÓw ~ Nowej Gwinei; wyŚv MarSballa I Salomona. - Rok
194' - fo moaolne ł systematyczne odbijanfe,s.Żybko straconych terenów_
Następny rok, to już poważne sukce!y anfijosa..c.kie. . fapcńcz)'.Cy tracą wyspy· Milmmezjj, już nale-łące do nich.
Kolosalna flota amerykańska (niektóre okręty bo{OWe po
siadały tonaż tali!i tak cała fioła polska przed wojną)'
%mus.i:ł.e ' flotę japońską do krycia się w poFtach i unika·
nfa bitew. W k:Qńcu lafa .Am4rykanie wylądowali na fili·
pinach, wyspacli V okanÓ I ,;wykańc~" Ka;oliny, z cłru·
ei:ej str•rui.y Anglicy--pru:ch:ll drogę birmańską. i zagfo:dll
Indochinom. Rozpoaęly się nafoły na Japon~ o dużef
skali, a w Jaoonl~ Jeszcze wJebzll pi:opai.t'lI_!.-łll: ktńrll do·

Anglię, są
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)>..-ze znamy z terenu europejskiego. Zwolna Jednak zaczę
li przebąkiwać o poważnej sytuacji, podkreślając stale niezłom ną wi arę w zw}·clęstwo. Pod koniec roku przyząall
j ut, że sytuacra jest ciężka, ogłosili mobll!zację totalną,
z aCL ęli przyg o towywać opinię w kraju do możliwości za·
a t;, kowania wysp macierz)!Słych. A flota amerykallska ro·
biła już wypady na Kuryle (wyspy japońskie), na Formo·
zę i wkońcu Qdważyła się wylądować na Iwo.Jima p ierwszy skok b e zpośrednio zagrażający macierzy. Rządy
japońskie zaczęły się zmlenil'ć, miasta japońskie od nalotów - również. Początek bieżącego roku przynosi już
generalną ofenzywę na Filipiny i atak na najbliższe Japonii wyspy Riu-KJu, wchodzące w skład wysp macierzy·
stych. Flota japońska zawróciła przed flotą amerykańską
w niedoszłej bit~le na wodach formozańskich. Radio to·
kl!skle ?.ac7.ęło narzekać na barbarzyńskie bombardowa·
nie.
Jeszcze poz.ostało do odrobienia wiele. Jeszcze nie ca·
la Birma 7.ajęta, jeszcze niemal cały archipelag Sundajski

„Wł CI"

do odbicia. Jeszcze porty chińskie służą flocie fapomkiej

i w Slngapore powiewają flagi kraju W~chodzącego Słoń·

ca. Ale ostatnie wydarzenia zapowiadają O$łatnle już akty. Mia~ta japoń~kie nikną z powlerz-chnl ziemi, już tylko
jeden skok na Hondo, główną wyspę Japonii. Ja~ńczycy
występują z propozycjami pokojowymi; zarz11dzają mo·
bllizajcę kobiet, wreszcie rząd ustępuje I ogłoszona zosta·
je dyktatura. Zapowiedź końca, Po za tym po kapitulacji
Niemiec, co zostało uznane przez Japonię za zdradę, wszy
stkle siły morskie Anglll l sprzymierzonych przechodzą
na Pacyfik. Następuje desant na Borneo• i zajęcie Okina·
wy, co jest równomaczne z przełamaniem ostatnich linii
obronnych japońskich. Prócz tego dowództwo amerykań·
sicie zapowiada wzmożone bombardowanie tak, że obec•
nie wyspy japońskie otrzymują dziennie około 6 mllio·
nów kilogramów bomb I porcja ta ma się zwiększyć.
Przestrzeń I czas dokonają reszty: kapitulacji lub za·
głady,

Henryk Jakóbczyk.
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(ZAP) Na skutek straszliwego te.rroru na terenie
W czasie od 11 do 24 czerwca b.r. odbył się w Mikur.s . zorganizowany prnez Wydz ia ł
Pomorza, jak zresztą i na innych terenach spod by·
· lego zaboru pruskiego, niemcy przeprowadzili masowe
Ośw iaty ·Rolniczej Wojewódzkiego Urz ędu Ziems kiego
przepisanie rdzennej ludności polskiej na listy narodla n.auczycteli i kierowników . gminnych szkół .rolni·
cowo niemieckie pod nazwą tzw. „eingedeutschów",
czych wojewód-ztwa Łódzkiego.
Kurn miał na celu zorientowanie uczestni~ów z za·
, Nie możemy m i eć pretensji do tej ludności, gdyż
przeciwstawienie _ się terrorowi groziło całkowitym
łden i ami i d ą żnościami Wydziału w dziedzinie oś w iaty
rolniczej, zapoznać z niektórymi zagadnieniami socjolo· zlikwidowaniem znacznego <>dsetka naszego narodu.
Ludność ta . nie przestała być polską, czuła i myślała
gii wsi, wreszcie zetknąć słuchaczy praktycznie z for·
po polsku i dzliś stanowi narodowo wysoce wart·" ·
mami pracy oświatowo-świ etlicowej.
Nie była również obojętną sprawa zbliżenia i · p-0- · ściowy ·element.
Równocześnie jednak 10-15 procent miejscowej lu·
znania się , wreszde zżycia · się kierowników i nauczy·
c;eli, wspólna wymiana myśli i pGglądów na ten nowy d11ości nie przyjęło „eingedeu·tschersl.'Wa". Ludzie ci
przes~li przez najrozmaitsze szykany, wykrwawili strai mało jeszcze znany typ szkoły, której celem jest jak to nap isał naczeln ik Oracz-Kufel w pamiątkowej szliwie, zostali w masie pozbawieni posad, mieszkań ,
„wychować mł<>de pok-0leni~ chło 
majątków, powywoże.ni do Niemiec na przymusowe rokc> i.ędze szkoły p;1w, którzy dokonają dziejowyoh przeobrażeń gospo- boty, pochowani do wi~ień i koncent11acyjnych obc'·
zów - w przeciwieństwie do „Eingedeutschów", któ·
darczych i społeczny<:h w- życiu wsi i państwa".
rzy zacbowali wszystko i pozośtali na miejscu.
Na zakończenie kursu uczestnicy urządzili obrzędo·
.... Dziś, ci ludzfe, którzy postawili wszystko na jedną
we wid-0wisko SOBÓTKI, opracowane p<>d kierunkiem
r edaktora Greniuka Piotra. Płonący stos, spalenie kukły kartę, wracają do domów. Nie mają jednak' domów.
crnrownicy, obieganie pól z żagwiami, puszczanie wian- M!esz'kanila zajęte, meble jesz,cze przez Niemców porc>zk nw obrzędowe pie~ni i tańce stanowiły treść wido· kradane, posad:y zajęte przez „eingedeutschów", którzv
W 1.sl:;i,
. nie ruszali si~ z miejeca.
Na Pomorzu powstaje r ozgory·czeriie ,tymbardziej, że
[Jtworzono potem wspólny, bratni krąg kursistów
„Eingedeutsche" zajmujący niejednokrotnie dy~pozy
i widzów i odśp i ewano p ieśń - Idzie noc, - wreszcie
z{nżono sob ;e życzen i a, aby . każdy w tym roku znalazł
<;Y jne stanowiska, często nieżyczliwie ustoounkoW'Ują się
do wracający<:h Polaków ...._ stałych mi~szkańców Po·
d ' ~ siebie wymarzone szczęście, aby osiągnął swe prag·
.
n ,..~i a , uosobi one w czarodziejskim kwiecie papr<>ci,
morza. Dla tych hiema już- m1ejsca.
Nic nie ujmując tym Polakom, którzy pod terrorem
z akw i ta jący m w tę jedną cudowną noc kupalną„.
byli zmuszeni poddać się pod hitlerowskie roz.ka~. muUCZESTNIK
kołajewicach
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s iny równocześnie s twierd-i:ić, ie na Pomorzu- istnieją
Polacy załużeni: ci, którzy wbrew wszelkiemu gvtałtC>·
-w 1 nawet formalnie nie -i:mienili swego oblicze. Tym
ludziom należy się iyczh~1e pC>parcie. Tym ludziom
trzeba podawać pomQcną rękę na każdym kroku. Niech·
n .e mają żalu do innych, ponieważ stracili WS:.!Ystko
wówczas, gdy tamci wszystko utrzymali przy sobie.
Do krzywdy, wyrządz-0nej przez hitlerowców nie
mcżna , dodawać ikrzywdy ze strony p.Gliikiej. Za bohaterstwo należy się uznanie.
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Budowy Sredn ich Maszyn młodzież stanowiła 55 procent
ogólnej ilości robotników, w przedsiębiorstwach Komisariatu Ludowego A.munic}i - 42 procent, w przem_yśle
lotniczym przeszło 40 procent. Jak widać młodzież decy•
dowała o wykonywan iu planów produkcyjnych ~aopatrr
wania arm ii. Nazwiska czołowych młodocianych robotni
ków specjalnie zasłużonych w okresie wojny, znane są
całemu krajowi. Katarzyna Barysznikowa, robotnica
Pierwszej moskiewskiej fabryki łożysk kulkowyoh wprow;idziła ulepszenia produkcyjne, których zastosowanie
:w -całym kraju dało możność przerzucenia na inne cxlcin..
ki produkcji prawie 80.000 wykwalifikowanych robotni·
ków. Młodzież raidziecka w wojnie z faszyzmem hitlerow•
skim okryła się chwałą nietylko na polu walki' partyzanckiej i frontowej, ale też na froncie wewnętrznym - nie·
zmordowaną pracą na wszystkich odcinkach produkc_ :
'
wojennej.

. CENZURA CZĘSCIOWO ZNIESIONA
WARSZAWA (Polpres.s). Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 26 bm. zostały powzięte uchwały, dotyczllce zniesienia niektórych przeptsów, bbowiązujących w
O'kresie wojny. W myśl tych uchwał znosi się cenzurę
koresipondencji, przesyłek po·c ztowych, telegramów oraz
r rnmów ·telefonicznych, wprowadzoną dekretem z dnia 28
ZIEMIA KRAKOWSKA -;::- SWEMU PUŁKOWI
grudpja 1944 r. W ódniesieniu do korespondencji z.a gra·
11:cznej, radiotelegramów i ·ro.zmów r.adiowych, cenzura
~iemia krakowska ma bogatą tradycję żołnierską.
obowiązuje nadal. Druga uchwała dotyczy s,i.eci radiofoWe wszystkich walkach o Wolność i Niepodlegfość,
n zacji kraju. P.r.zewidziana jest szeroka rozbudowa sieci o -całość i Niezależność Ojczyzny, lała się obficie krew
ratliostacji oraz wydatna pomoc w tym zakre-'lie ze stro- żołnierzy, pochodzących z tej ziemi.
ny Państwa w postaci subwencji oraz dostarczania środ·
Stąd wyszły ząstępy kościuszkowskich kosynierów,
ków technicznych„Uchyla się zakaz korzystania z apara- · stąd podsycano żołnierzem ruchy powstańcze w lataoh:
tów radiowycp-Iampowych i detektorów krzyształko·
1030-1863-64. Chłopi Ziemi Krakowskiej szli zawsze
w y ch. Dyrekcja Polskiego &adia przeprowadzi tejestra- w pierwszych szeregach do boju o wolność, a nad ich
- cj ę odbiorników, znajdujących się w posiadaniu zarógłowami powiewał dumnie sztandar bojoW-y, na którym
wno osób prywatnych, jakteż in-stytucj( i urzędów.
widniało żołniersk ie krótkie hasło „Honor i Ojczyzna'\
Poza tym Rada Ministrów uchwaliłia dekrety, dotyDziś po tylu latach straszliwych klęsk i nieszczęść,
Ho.norowych oficerów i S'.l'.eregowych
czące Sądów
załopotały znowu nasze zwycięskie sz.tandary ·na gruW-0 jska .Polskiego oraz wojskowych przepisów dyscy- ·zach i ~zćzą tkach rozb iteg9 w puch drapieżnego krzyplinarnych.
żactwa. Żołnierz Polski, którego szeregi zapełnia cihłop
.stanął zwydęską stopą na odwiecznie polskich
p.oliiki,
MŁODZIEŻ RADZIECKA W bBEONEJ WOJNIE
Z iemiach Zachodnich i zatknął swoje prop-0rce na gru·
Jak doniosła prasa radziecka, Prezydium Rady Naj· zach Berlina.
·
wyższej ZSRR uchwaliło nagrodzić najwyższym ~na
Sztandar Na&Zej Walecznej Armii - t-0 nasza duma
czeniem radzieckim - orderem Len1na - Komunistycz- i chluba, to n i~zniszczalny symbol Tej, która - „nie
n1 Zwiążek Młodzieży, · za wy'bitne zasługi położone
zginęła! "
w okresie woj'ny i za wychowanie młodzieży w duch-(1
Zwycięskiej Armii Polskiej :zawdzięczamy naszą
patriotyzmu radzieckiego. Przy tej okazji prasa podaje
wolność, Niepodległość { demokratyczny ustrój naszej
szereg danych o pracy Związku Młodz i eży Ra.dzięckiej
01czyzny.
w okresioe wojny. Już w pierwszych dniach wojny wiele
ten nasz syn, brat, oj•
Zwycięski t.oi'nierz Polski setek tysięcy młodzJ eży zgłosiło - się dobrowolnie na
ciec, kre.wny - staje się dziś jedynym gwarantem na·
front. W samej Moskwie w ciągu pierwszych trzech dni szej niezależności, naszej Potęgi, naszej · w1elk.ości.
zgłosiło- się 50.000 młodzieży. Na f.ront zgłaszały się ró· Z w-0jskiem Polskim zrośnięty jest Naród Polski w
wnież całe -0rg~~acje młodzieży / w pełnym składzie .
jedną organiczną całość.
Na froncie .młodzi żołnierze i oficerowie byli wzorem
I dlatego właśnie, na znak tej jedności i 7iWartości,
' bohaterstwa. i poowięcen.ia. Z pośród członków organi· postaoowiliśmy ufundować pułkowi ziemi krakowskiej
Zijcji ~łodzieżowych ,.<~koło 2.000 otrzymało nejwyż~e
Jego sztandar pułkowy
odznaczenie bojowe i tytuły Bohatera Związku 'Radziec
i wręczyć go naszym braciom w żołnier · kich mu:ndu-k 1ego: Wśród nich jest także najsłynniejszy lotnik ra·
rach, w dniu Wielkiej Rocznicy pogromu krzyżactwa
dz.iecki, trzykrotnie ądznaczońy tytułem bohatera Związ·
pod Grunwaldem, w dniu 15 lipca b. r. w Krakowie.
, ku Radzieckiego - Aleksander Pokrys.zkin.
KOMITET
W partyzanckich odziałach młodzież stanowiła od
SWIATOWY .KONGRES MiODZIEŻY
60-70 procent bojowników. Ponad 50.000 młodych par.W LONDYNIE
tyzantów i partyzantelĆ otrzymało odznaczenia bojówe,
LONDYN (Tass). Polska Rada Jedności Demokratycz:wśród nich 35 o.trzymało tytuł Bohate·r a ZwiąZku Radz.iec.
k iego. Mł~dzież, która nit! odeszła na front stała się jed· nej w Wielkiej Brytanii otrzymała od Komiteht Wykonawczego Swiatowej Ratly Młodzieży wiadomość o konną z głównych sił w aparacie P.IOdukcyjnym kraju. Prafnencji Swiatowego Kongresu Młodzieży, zwołanej d<>
ce młodzieży scharakteryzował Ma.rszałek• Stalin słowa·
mi: - „Nieśmiertelne bohaterstwo, które historia utrwa· Londynu n a ostatni tydzień sioerpnia 1945 r. Komitet za·
li na zawsze".
prasza 15 delegatów z Polski, którzy mają :wziąć udz i ał
Według niepełnych danych na początku 1945 roku
w konferencji.
Komitet proponuje wyzI_l-aczenie delegatów niezależ
było w ZSRR ponad 150.000 brygad młodzieżowych obej'nie od trudności związ anych z ich _przyjazdem na konfe·
mujących przeszło miliou młodych robotników. O tym
rencję oraz , nawiązanie przez Polską Radę Młodzież.y
jaką rolę odgrywała młodzież w produkcji świadczą nak::>ntaktów ze Swiatową Radą Młodz i eży . stępujące cyfry: W przedsięb.iorstwach Kom. Ludowego
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Niech plecy ugną się Ód troski
Niech dłoń stw~rdnieje od roboty,
WICIOWE SRODY DYSKUSYJNE
Byle czuć ziemi oddech booki,
Powoj enny okres naszego życia w jakie · obecnie
Byle czuć słońca promień złoty!
wchodzimy, umożłiwia nam realiżację wymiany myślf
Ale nie możemy dla tych wszystkich rozkoszy, na·
na tenl.aty ..nurtujące dzisiejsze pokolenie młodz.ieży.
wet za cen·ę upicia się „lipą, czy akacją", · „Rzucić to
· T~ le spraw i zagadn i eń chciałoby s i ę w szerszym gro- wszystko .do cholery" bo t<>, co robimy
w mieście, z
n ie omówić . przedyskutować i obrać pewną jednolitą
czym się tu borykamy ma również swój wyra.z i swotą
linię diiałania ku pożytkowi młodych ośw i atowców
beuprzeczną wartość.
Nfemniej sympatie nasze dla
i dziabc:Lf wiciowych.
Was Koleżanko, za Waszą miłość wsi są duże . PrzeRedukcja tygodnika „WICI" podejmuje organizację syłamy pozdrowieni.a.
'
wieczorów dyskusyjnych, autorskich, na których wyKoleżankom i Kolegom i Uniwersytetu !.,udowego w
stąpią wy.bitni naukowcy, działacze społeczni, oświ<lto
Suchodębiu, pow. K14.tnowskieg_o, dziękujemy za nadewcy, literaci i lrtyści.
sła.nil korespondencję. żałujemy, że nie widzieliś'my
Zebrania będą· się· odbywały co dwa tygodnie,
Waszych „Sobótek". Cieszymy się, że praca Wasza
w środy. Najbliższy lemat obejmie KULTURĘ LUDOWĄ wchodzi na wl<'lściwe tory. Ładnie o tym pi.He
kol. Liś
i odbędzie się
kiewicz: „Myśl moja · pogłębia się z dniem każdym. Ser·
w Red.akcji „WICI" w Łodzi, Al. Kościuszki 45.
cem · wsłuchuję się w odgłosy idllce od chałup, słyszę
1ledakcj.a ,;WICI"
w nich tkargę cichą minionych ~ieków, widzę ponurą
NIESŁUSZNE NARZEKANIA
,
przeszło!ić chłopa, pańskiego niewolnika.
Chciałbym,
. W jednym z ostatnich,numerów „WICI" zwr1t1:aliśmy
byśmy nale:i:ycie zrozumieli całą sponiewieraną
doltt
etę do naszych Szanownych Czytelników z prośbą o
chłopsiką i rozpoczęli nowe życie".
wpłacenie należncxści za otrzymywane pismo.
Kol. Maria Kosidowska. - Wierszyki wa.m e do dru·
W międzyczasie nadeszły listy z terenu Sl45kiego, ku i jeszcze nie pójdą, może kiedyś potem, jak r..apiszeP-0znań11kiego, w których Koledzy pi'SZą, iż nie mogą . cie ładniej11:e, takie od serca. idące. Czy otrzymuje. rozsprr;edać w1tzystkich egzemplarzy „WICI", bo są za cie „Wici"?
drogie.
·
Wydaje nam się, że · coś jest z tym wszystkim nie
w porządku? Czytby cena 3 zł. za egzemplarz pisma
RADOMSKO
11) stronicowego -z ozdobnll stroną tytutową była za wy·
Otrzymaliśmy sprawozdanie z tygodniowego
S-Oka? A ciek.awe jaki~ są u Was ceny produktów ży
wooiciowy-ch? Ile np. kosztuje jajko? W wielu okoli· kursu oświatowo-społecznego dla Przodownic grnin.tach cena jednego jajka wynosi 6 zł. (wyższe ceny s~ nych, który odbył się w Radomsku. Kol. Przybył
Zygmunt dokładnie opisał program kursu i wieczor-·
również). I pomyślcie tylko, że za tę kwotę można już
nicę, która odbyła się na zakończenie. „Uczestnicy
miei: 32 strony pożytecznego pisma.
Nie chcecie, Koledzy wz.iqć i tego pod uwagę, że · wynieśli , bardzo mile wrażenie i przekonanie, że
z Waszych małych kwot powstanie .nieco większa suma. praca• kunistek będzie owocna".
Chętnie usłyszyinl" i napiszemy o pracy koleża·
za którą będziemy _ mogli pismo ulep-szył, ozdobić ku
nek w terenie - czekamy.
Waszemu zadowoleniil ·i korzyści.
Prosimy sprawę tę zbadać . a należność niezwłocz·
me wpłacać. Administracja „WICI" pragnie przyjść KoJ\UP@N NINIEJSZY WYPISAć, WYCIĄĆ
łom i Zarządom Wojewódzkim, względnie powiatowym
I PRZESŁAć DO ADMINISTRACJI
2 po'mocą i postanowiła: za numer 9 naszego pisma ·
Do
/
policzyć po_ 1 zł„ a za następne numery począwszy od
Administracji Pisina „Wici"
10 po 3 zł. i taką kwotą będziemy obciążali Wasze raW LOD -ZI
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Al. I<;ościuszki 45
skr. poczt. 30 '

UD RfDA.KCIJ
Kol. Tadeusz Ojrzanowski· -

Czarnożyły, koło Wie·

lunia. Rozp.oczęliśmy wysyłanie Wam „Wici". °Ko·
respondencję zamieszczamy.
Kol. Wł. i. - Łowicz. Honorarium wysyłamy. · Na
współpracę reflektujemy.
Ob. Miączysław Szczudłowski
poczta polowa
83,769. Dziękujemy za miłe słowa i pozdrowien!a. Zdania Was.ze podzielamy, z nade~łanego materiał~ · siko·
rzystamy.
,
Kol. Z. Barchanowska - Gołąbki, p. Włochy:_ k. Warszawy. Wierszę_ Wasze są żywe i pachną wsią:
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„

.Wyjść - gdzieś

na pole teraz, latem,
Zob.aczyć, jak pracują ludzie,
Pogadać z każdym, tak jak z bratem,
Uścisnąć ręce w zbożnym trudzie. -
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Proszę

o wysłanie pod ni~ej podanym adresen:
• , , • • • , ; , • egz. : pisma
. Prenumeratę miesięczną - kwartalną w sumie
, , ••.• ,_. . zł rÓWilocześnie wpłacam do Banku Spo· łem, Oddział w Łodzi, na korlto nr. 126.
·
Dnia . . .•.•- . . . . . . 1945

... · podpis
...... .
,,

Nazwisko i

imię

mlejscowość

ulica lub gmina
poczta

powiat

Wydawca: Zw. Młodzieży Wiejskiej R. P. „Wi~i", Lódt, Al. Kościuszki 45. Tel. 151-18. Skr. poczt. Nr 80.
.
Konto czekowe Nr. 126. Bank Społem w Lo!hi.

'Ddbito w drukarni Nr ł Spółdzielni Wydawoic~ej „Czytelnlk", Lódź, Zwirki 2.

I

Redaguje: Komitet Redakcyjny

