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I nie , tyJko przeniewierczy Zakon krzyżacki leż al oto pokotem
u stóp, ale cala ·potęga niemiecka, ·zalewająca · dotychczas fak fala
meszcz'i_sne· krainy slowiańskie, rozbita się w ty~ dnil.!- odkupienia
o pie'l'si polski•
Wite tobie, wielka, świqta przyszłości, i tobie, krwi ofiarna,
niech „.bqdzie cbwala i cześć · po wsze czasy/ 1
_
lknry/c S~nłin;icz -
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' W Polsce

'

całej iwi~cimy uroczy~cie waJ'Mii.ał!l

rocr.-

nicę . zwyci~tWlll. ' oręża polsk~ego

nad obłudnym krzy·
tactwem. Mija S-35 lat od owego dnia, w.~kt6rym oręt
polaki wespół z Litewskim i ruskim od.ni69ł łwietne -zwy
cię;stwo, bijąc Krzyżaków, co t-0 przez I,te. całe prowa·
dzili wobec Polski podstępną, fałezywę, kł'ecią robotę,
~napadając, grabiąc i niszcząc sąsiedzkie :&.i.emie polskie
i litewskie, ~ordując i skłócają<: butnie narody 1ło·
wi ańBkie, ~żące d.o zgodnego ze sobłl w•półżycJ.a.
' Polityka Krzyżaków w stosunku do pkńlltwa polskie·
go była przewrotna i wroga, a wobec łwiata chcieli
uc::hoMić ;:a naród pokój mihijący i niosący do .&woich
aąsiadów kulturę.

Aż miarka ustępowania, rozmów, u.kładów, na~ąriy·
.wania . sąsiedzkich porozumień przebrała aię i Polacy
dos.zli do jednego, słusznego i m~rego wniosku, te
Krzyżaka - Niemca trz~ba bić i pobić, a nie bawić

z nim w

układy,

tak nie

dotrzymyw~ł.

których i tak

obłudny,

•i•

przewrotny kr.zy·

Dos.zło do ·bitwy, która rozegrała' się .na polach Gfun·
waldu .. 15 lipca 194? r.
·

z Jakąż dumą i pychą n.iebywałl\ szli Krzyżacy na
ap'Otkanie orę7.ia polskiego. Oto :t ironią poayła.ją Ja~iel
le dwa miecze, aby miał 6ię czym bronić, • będąc pewni
riwycięstwa nagroma4zjli w taborach pełne wozy aznurów i dyb do wiązania jeńców. Zawiedli się. Słnury przy
dały s i ę, ąle na nich, gdy eczli w niewolę.
Zwycięstwo grunwaldzkie był.o yrspańiałe. Krzyżac
two rozbite, ale zwyc ięstwa. tego 11.ie wykorzy1tano do
kompletnego ro:r:gromienia gniazda know.all, nie dobito
bestii całkowicie. Łeb jej zaczął niebawem odrutat, rozpoczęła znów uczerzyć kły i wyci\yać grabieże.ze paiury.

Zadzierzgnięte

w -zwycięskiej bitw~ brater1two bront,
świadomość, ii %godne ~cie ; i W%Ajenma pomoc
może być skuteo:na w wypadku napaści ICttyiaków,
dopr-0wa<lziła do skonsolidow4nia aił w obu uarodech polskim i litewskim. Kraje Rusi \ Czechów dcn:homłły
<Io słu.sznego przeświadczenia., ie tylko aQju1& między
n im.i i Po}f)l"ł daje im silę do alrutecznego pneci'W1Stawienia się najazdom krzyżackim.

„

Pr.zymieme tak.ie nie w &mak l>yło cesanowl niemieckiemu Zygmuntowi i usilnie :iaaął zabiegać aby je
rozbić, aby Pols~ę i l,itwę ze sobą &kłócić, poróżnić.
Podstępne s.zacher]ti nie udały aię, zawiodły całlc-0wide.

Wiedzieli w~yscy, · że w mom~ncie, gdy słowiańskie
mrody będą si~ jednoczyły. bratały ze •obą, gdy będl\
zespalały wozystk:ie swoje siły p:rrteciw wspólnemu wro·
gowi, jakim odwiecznie dla państw ełowiańskich bvł

germanizm, wówaas u.tirzymają ewojll całoot- i niepodle•
głość, 2achowaj11 możność rozwoju 1 prawa do womoś
d.
Zja~ko to moiemy prześledzić na całej przestrzent
dziejów _nacych 1 111as.zycli słowiańs:.Jch pobratymców
już od zarani& tworzenta się państwo-wości. Gdy tylk:>
Słowianie łączyli Sl!ę w zgodnej, aąsiedzkiej w&półpra·
cy, germanizm malał, łasił eię, nadskakiwał, a jednocq;e·
śnie knuł i wi-chrzył, jątrzył i jeśli mu się to udaw.ało,
jeśli 11'-0zpocrynały •ię słowiańskie waśnie, spory i kłót•
nie, wtedy chytry l obłud.ny germań-ski „sąsiad" tryumfował, a wreezcie -1k.rycie napadał, grabił i mordował„
W momencie„ .gdy · rozpamiętywamy dzieje bitwy
i zwycięstwa.:i pod Grunwaidu, prz.ychodrzą nam na myśl
pe0ie analogie i przestrogi
d.zień dzisiejszy .

n:a

Przeżyliśmy niedawno wielk '. e1 dr\i zwycięstwa, od~
niesione nad spadkobiercami krwawych Krzyżaków.
którzy podobnie jak i tamci nieśli „nach Osten" tylko
„kulturę", ale w postaci" obozów śmierci. Dzi.6ieJ6i nie·
doszli refonnatony „nowej Europy" :z pod znaku· swa6tyki, przed ,roz~ęciem ofensywy na PÓhkę mieli
już lt góry przygot-0wane wezys~ie niecne. metody walik.i z oiewi..qpymi 1 beJ:b~nnymi ofi~ramd, .jak 1 ich - po- •
bratymcy -Krzyżacy - imiury i dyby.
Byliśmy łwia<ikiami

matactw i obłudy, fałszu i za·
i grabieiy, jaką odwiecznie we
krwi 1wej nosi germańaka nacja, ale i danym niam było
j~dnoaześnie stwierdzić po raz lli'Ż n~e wiem który, ~e
tyl.łto w i:godnym t-0juszu narodów ałowia!Dkich tkwi
aiła i możliwośd zwycięstwa na<i germą.·nizmem i szt.an•
dary zwycięstwa zatykamy na murach Berlina w żoł
nierakim k.rocząi braterstwie. Niech to będzie przestro·
gą nra lata_później-Ne, :na · iuwue„.
'
kłamania, okrucie:łl.ttw-a

w ja.kimś poqręc:r.nik.u 4o historii dla szjrół aiednich
czytamy: ,,Bitwa pod Grunwaldem %łamała potęgę ZakoJllll, kt6ry od tego aHQ pnestał być groioy". Twierdzenie blkie było wy1oce9 tzkodliwe, gdyż us)'piało ~ujność
l stępiało miec:s łl~ej nienawiści i zemsty, który po
każdej awycięskiej bit-W:ie zbyt uybko ~how.aliśmy do
pochwy puebttzenia.
·,
.
Naleiy dził. wypii&at .Inne -zdanie i mocno je wyryt
w pa.mięci ·DiłÓdyclt i atarm:ych naszego 'połec'leństwa,
:że germanizm, pod ./aJcfm.kolwiek by :znal<iem on 11ie występował, czy pod ana.klem Jcrzyża na--białyc:: plaszczacl,
swych rycerr.y, ~y awaatykl na brązowych· koszulach
hitlerowskiej parm - 'aawue będzie to ten .sam wrogi
Słowiańszczyinfe nacjonalfz-m, ' gotujqcy nam zagładę, .
i ie miecz naszej gotowości do 'obronnej walki z germanizmem winien byt i:aw.ne ostry I gotowy.

P. G.
/
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N4SZf STANOWISKO
. Aby Ruch Ludowy jak n~jlepiej i najbardziej .ce·
Iowo spełniał swoje zadania, musi być zachow•my
możliwie dokładny podział zakresu czynności, jakie
przypadają na Związek Młodzieży Wiejskiej R. P.
„WICI", Stronnictwo Ludowe i Związek SamopomiJcy
Chłopskiej , czego dziś niestety jeszcze niema, bowiem
nawet u znanych skądinąd działaczy ludowych daje
się zauważyć w tym względzie dość duże pomiesza11!e
pojęć.

Odbiciem tego jest przede wszystkim sama diiatych organizacji, która wyraźnie wskazuje. że
niektóre działy pracy powtarzają się niemal dokład
nie we wszystkich, gdy inne, często najbardziej wla·
ściwe danej organizacji, spychane są na plan dalszy,
ze szkodą dla spodziewanych osiągnięć.
Pobieżne choćby przejrzenie statutów tych organizacji potwierdza. to również. Wszystkie one np.
przewidują prowadzenie chórów, orkiestr, teatrow,
kursów oświatowych, uniwersytetów ludowych i t. p.,
chociaż są to dziedziny pracy organizacyj o charakte·
·
:rze wybitnie kulturalno-oświatowym.
Tego rodzaju stan rzeczy odbija się ogromnie
~jemnie na rezultatach pracy, które byłyby o wiele
ładniejsze, gdyby przodpwnicy chłopscy, których jest
i tak za mało, ·nie rozpraszali się, ale przeciwnie łączyli, co pozwoliłoby się im specjalizować i pogłę·
biać znajomość przedmiotu.
Tego narazie niema, a .w praktyce organizacyjnej
spotykamy niejednokrotnie fakty zgoła humorystycz·
ne. Zwrócę uwagę choćby na Związek - Samopomocy
Chłopskiej w jednym z województw, który zamiast
poważnych zagadnień zawodowo-gospodarczych, leżą
cych u nas prawie odłogiem, oddał się z całym po·
święceniem teatrom amatorskim, czy kukiełkowym.
W innym znów poważni politycy ze Stronnictwa Ludowego cały swój zapał. i zdolności pośWięcają na
tworzenie sekcji kulturalno-artystycznych, a na spra·
wy polityczne, gdzie przecież jest, szczególnie dzisiaj
tyle do zrobienia, nie mają juz czasu zupełnie. Gdy·
by jes~cze gdzieś Zw. Młodz. Wiejsk. wziął na swe
barki cały ciężar spraw politycznych, a właściwą so·
bie działalność kulturalno-oświatową odrzucił na bok,
byłby komplet faktów obrazujących chaos w pojmowaniu i realizacji zadań, jakie na kazdej organizacji
Ruchu Ludowego ciążą.
Tak dalej być nie powinno i nic może .. Dość już
lego dreptania w kółko i ciągłego zaczynania przez
wszystkich od a, b, c. Sprawy te trzeba dobrze prze·
myśleć, omówić, ująć w przepisy, aby nie było więcej
żadnych niedomówień, któreby pozwalały na dowolną
interpretację, zbaczania z właściwej linii i utrudniały
przez to działalność, oraz osiąganie dobrych rezulta·
tów.
Szczególnie pozycja Związku Młodzieży Wiej skiej wymaga dokładniejszego ujęcia, gdyż . ostatnio
byliśmy świadkami różnego rodzaju sporów, fttóre
wykazały u działaczy politycznych dość dużą rozhież·
ność w pojmowaniu roli Związku Młodzieży Wiejskiej
w całokształcie Ruchu Ludowego, a w stosunku do
Stronnictwa Ludowego przede wszystkim.
Celowali w tym rzecz oczywista ci, którzy, w swej
młodości z „Wiciami" nic wspólnego nie mieli, twar·
dej szkoły wiciowej nie przeszli, świetnej tradycji.
której zręby kładł przez tyle mo~olnych lat Józef
Niećko, dziś jeden z najwybitniejszych i najbardziej
łalność·

WDIJCUIJ
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zasłużonych z czasów konspiiacji działacz polityczn1

·
S. L. - nie znają.
A szkoda, bo gdyby nie ta nieświadomość spraw
wiciowych, można było uniknl\Ć całego szeregu błę·
dów, które dziś szczególnie wyraźnie się ukazują.
Ale trudno, co się stało, już się nie odstanie. Próbujmy choć z grubsza naszkicować rolę naszą w Ruchu Ludowym, aby na przyszłość mieć już pojęcie o
tym jasne i skrystalizowane.
Otó~ statuty i regulaminy Związku Młodzieży
Wiejsk.iej R. P. „WICI" wyraźnie podkreślają nasz
charakter. Jesteśmy związkiem, który . po przez prace
organizacyjne, kulturalno-oświatowe i inne, ma wychować nowego obywatela, przygotowanego do przebudowy naszego życia państwowego w duchu głęboko
pojętej demokracji, w duchu braterstwa i czynnej, a
serdecznej wzajemnej współpracy. W tym też duchll
chcielibyśmy wpłynąć przez współdziałanie z innymi
organizacjilmi młodzieżowymi na przebudowę Europy
i świata .
Rzecz oczywista, że to przygotowanie należy pojmować dość ogólnie, a jednocześnie możliwie wszech·
stronnie, jako mocne podwaliny pod późniejszą specjalizację, na którą będzie miejsce i czas w pozostałych organizacjach Ruchu Ludowego, do których młcJ·
dzież wiciowa pqjdzie, gdy uzna się za dosUitecznie do
tego dojrzałą .
Jedni wtedy pójdą do pracy politycznej w Stronnictwie Ludowym przede wszystkim, choć ·mogą ~ję
tutaj zdarzyć i odstępstwa od tej zasady na korzy~ć
którejś innej demokratycznej partii, inni oddadzą się
pracy w organizacjach zawodowych, lub gospodarczych, jeszcze inni będą zwykłymi zjadaczami chleba,
na który zapracują w obranym przez siebie zawodzie,
poza który nie zechcą się wychylić.
Jak z tego widać,· przed Związkiem Młodzieży
Wiejskiej R. P. „WICI" stają zadania znacznie
rozleglejsze, niz przed którąkolwiek z reszty organi·
zacji Ruchu Ludowego.
Związek Młodzieży Wiejskiej wychowuje dla nich
kadry dzielnych pracowników, jest niejako głównym
pniem, gdy inne organizacje jak grµbe konary z niego
wyrastają i bez niego nie mogą istnieć, są bowiem
z nim związane najściślej i uzależnione od niego w
stopniu bar_dzo, wysokim.
Ponieważ wychowanie człowieka jest misją bardzo trudną i subtelną, wymaga więc bardzo złożonych
·zabiegów, a przede wszystkim szczególnej atmosfery,która pozwoli osiągnąć to gruntownie i szybko.
Związek Młodzieży Wiejskiej chcąc sprostać tak
rozległym i dalekosiężnym celom, musi mieć odpowiednie warunki pracy, wśród których najwainiejszym
jest posiadanie całkowitej samodzielności i niezależ·
n ości.
Młodzież bowiem musi mieć duto swobody, która
pozwoli jej szukać, próbować, eksperymentować, oą
krywać nowe drogi prowadzące do postępu, do szczę·
ścia i prawdy, do świetlanej przyszłości„.
Gdyby ją zamknąć w ciasnej klatce paragrafów,
gdyby ją przykuć łańcuchem przepisów do twardej
i nieustępli~ej ściany organizacji politycznej, choćby
to nawet było Stronnictwo Luiowe, to zabiłoby się w
niej śmiałość poczynań i swobodę wzlotów, zmierza·
jących do zmiany istniejącego stanu rzeczy na lepszy.

''
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Tak. Niema nic gorszego; od prób uzależnienia
Związku Młodzieży Wiejskiej , od ptób stworzenia ze
Z. M. W. jakiejś se~cji całkowicie, czy też częściowo

uzależnionej,
~

od którejś z organizacji Ruchu Ludo·
•
·.
Już zgóry przesądzałoby to charakter organizacji
młodzieżowej i ograniczało jej zakres działania • do
bardzo wąskiego strumienia, nie dając młodzieży tych
możliwości, o których wyżej już wspomniałem.
Życie wykazało całkowicie słuszność takiego . stawiania kwestii. Gdy s~ obejrzymy wstecz, tó zobaczymy, że Zw. Mł. Wiejskiej wtedy tylko się dobrze roz·
wijał i szczycił pięknY.mi osiągnięciami, gdy właśnie
posiadał tę niezależność i samodzielność.
.
Rozumieli to debrze twórcy Związku Młodzieży
Wiejskiej R. P „ 11WICI" z Niećko Józefem na czele,
któr·y niemal życie swoje tej idei ..poświęcił, oddał się
jej całkowicie i postawił na swoim.
wego.

My, rozpoczynająf pracę wiciową po kilkuletniej
przerwie, nawiązaliśmy jako uczniowie i wychowankowie Niećki do tych wspaniałych tradycji, które On
§.tworzył. Doceniamy również należycie sprawę niezależności i samodzielności .Związku. Daliśmy tego do·
wo~y niejednokrotnie. Choć czasem naraża1iśmy się
z tego powodu ·na duże trudności, jednak nie ustąpiliśmy.
.
To nie zńaczy, że ocf Stronnictwa Ludowego, lub
· Związku Samopomocy Chtopskiej chcemy się odgro·
dzić j_akimś chińskim mure-!n· Wprost przeciwnie: na·
sze współdziałanie z nimi chcemy jak najbardziej za·
cieśnić i pogłębić, ale pod warunkiem, że tę naszą samodzielność i niezaleźność uszanują.
· ·
To dopiero pozwoli nam rozwinąć skrzydła do gór·
nego lotu, to pozwoli na piękne osiągnięcia, na czym
Ruch Ludowy j~dynie zyska.
Bolflllaw Scibiore„.

r
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Nocami z pod ramion krzyzów na ro:itlrożaeli
sypie się gwiazd błękitne próchno
chmurki siedzą przed progjem w murawit
to kule białego puchu.

. Siano pachnie snem
.
siano pachniało w dawnych snach
popołudnia wieiskie d~wonią żytem
slońce dzwoni w rzekę z roz,blyskanych blach
życie pola - złotolite.
Wieczórem przez niebo po.m ost
wieczór i nieszpór
.
mleczne krowy wraca;ą do domostw
prz_eżuwać nad korytem pełnym zmierzchu.

-

Prz".,cież

dmuchawiec.
Ksitr#yc idzie srebrne chusty prać
w stogach

świerszczyki 'świergocą
.:zeJlóż się bać?

.

.

siano pachnie ·snem
a ukryta w nim melodia kantyczk:
tuli do mnie dziecięce policzki
chroni przed złem.

'
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PRZYRODA
Cl6Pł..O

W poprzednich artykułach była mowa o ·dobrych
ciepła w związku ze sporzą·
dzaniem ubrań i budową dąmów. Dziś zastanowimy
· się nad istotą depła, jego źródłach, mierzeniu, do·
wiemy się o zamianie ciepła na inne energie. Pojęcie
ciepła wywodzi się z bezpośrednich danych .zmysło·
wych cepła i zimna. Ponieważ czuciem możemy tylko·
oceniać różnice cieplne, wskazania tego zmysłu mo·
gą być zwodnicze. Wchodząc latem do głęb?kiej piwnicy uczuwamy chłód, zimą w tej samej piwnicy, któ·
ra prze"z cały rok zacłio"."lje to śamo ciepło, odcz~wa·
my tę samą temperaturę. Zmysłem czucią odczuwa·
·my oddawanie lub pobieranie ciepła z otoczenia.
Wrzućmy kawałek gorącego żelaza do zimnej wo·
dy. Woda będzie stawała się coraz cieplejsza, a żela, •
zo coraz chłodniejsze.
Ciała te dążą do stania się jednakowo ciepłymi.
Ciepło z• jednego ciała przechodzi na drugie. Powia·
dainy przytym, te ciało, które ciepło oddaje ma ten:peraturę wyższą, to zaś, które ciepło odbiera ma ·temperaturę niższą. Rozumiemy przez temperaturę w\a·
sność ciał, której różnice warunkują przechodzenie
ciepła ' z jednego ciała na drugie.
• ,,...,..

~ zły<:h przewodnikach

wodnej oznacza się przez so~, a nie przez 100•
to jest w skali Celsjusza.
(Zatem 1• R=·~a C).

c ja1'

.
.używa się skali Fahrenheita

W Angli'i i Ameryce

· (F). Temperaturę topnienia lodu oznacza się na niej
przez 32~, temperaturę zaś pary wrzącej wody przez
2i2• (1' F=~/91 C =- 'l•n R). \YI szerokościach geograficznych, gdzie temperatura spada poniżej
- 39~ C (naprzykład na Syberji) używa się w famometrach zamiast rtęci alkoholu. Alkohol krzepnie w
znacznie niższej temperaturze. niż rtęć. W tempera nie używa się s\klanych ruturach powyżej + 500 6
rek w termometrąch rtęciowych, w tej temperaturze
szkło mięknie, a nawet topi się. Zastąpiono więc rurki szklane rurka~i z kwarcu · (składnik granitu), tak
samo przezroczystego jak szkto, lecz znacznie trudniej topliwego. Skala termometrów kwarcowych z rte·
cią przekracza p.ieco -r 700" C.
Termometry rtęciowe do mierzenia wyższych teni- ·
peratur posiadają ponad powierzchnią rtęci gaz np.
azot (N). Ciśnienie tego gazu zapobiega wrzenie rtęci.
Jeśli chodzi o uwidocznienie najwyższej tempera·
tury i wskazywanie tej temperatury przez dłuższy
czas, używy. się wówczas termometrów tak zwanych
maksymalnych. Tekim termometrem jest np. termoJeżeli więc przy połączeniu się dwu ciał żadnemu metr lekarski, w którym rurka szklana (tak zwana kaz nich ciepła ani ubywa, ani przybywa, mówimy iż pilara) jest zwężona tuż ponad zbiornikiem rtęci.
Rtęć r.ozszerzaj~c się pod wpływem wzrostu temperaciała te mają temperaturę jednakową.
Przy zmianie temperatury ciał ;•:nieniają się ich - tury przeciska się przez owo przewężenie, ale po ozię
tóżnP. włarności, między innymi · objętość. O· jętMć bieniu nie sp~ywa z po'wrote~ do hańk.i.
. Ko~iec gorny słupka _rt_ęc1,_wskazu1e ~e?1pera~urę
, ciał powiększa się przc;wai!!ie przy. wzroście tempe·
na1.wyzszą . .?:rzez wstrząsmęcte sprowadzamy rtęc 4ło .
ratury, zmniejsza się pn·;y j~j opadaniu.
:
.
.
.
· · Korzystamy z tego naprzykład przy umocowywa.- hank1.
Są term.~metry, ktore w.. SP?SO~ mechamczny rza
niu obręcą żelaznei ICt koło. Nasadza się gorącą obpomocą p10.ra lub f?t~grafu) notu1~ bez przerwy s~oręcz na drewniane Jm!u.
Je wskazama na tasm1e poruszane) przez mechamzm
/. ·
.
. .
. · .. .
. ···
Ob:!cz kurc;:.y s~~· sc1sl,a .s1lrue k~ło i n~da1e ~u. zegarowy. Takie zapisujące termometry noszą nazw~
trwałos<:. Do badania tc"1peralury ciał uzyw'.1 się teqnografów. Termografy_ używane są na stacj,it.ch mep~zrrządu z.wanego terr:10slwpem . .~ t~rmosk~p1e sto- teorolońicznych, gdzie zapisi.1'e się temperaturę kilka
J
·
"'d . -·
pten ogrzama danego ciała wskazu ie ciecz, •ktora rozrazy na z1en. .
· ła.
· o d ciep
./ •
· ,
szerza się
W XVIII wieku J. Black wprowadził pojęete 1Io•
.
. .
.
.
Na1?dpowiedme1szą do tego ~cłu i est rtęc (tak ści ciepła, stwarzając podstawy . kalorymetrii, która
.1
zwane .zywe s:ebro). Term.osko~ 1est to .r~rka ,szklana przyczyniła się do wyjaśnienia istoty ciepła. Jednostza~km~ta, ~t.ora w. dolnei czę.set ma h.ankę s~k~aną. ką ciepła _jest kaloria, jest t o ilość ciet;>ła potrzebna
1
Ba.nica 1 częsc. r~rk1 są_ napełmo!le rtęc~ą. ~eze!1 ~ę- _ do ogrzama 1 grama wody destylowane1 o 1° C przy
ciał istnieje ciepło
rodzajów
od
zależności
W
C.
ts•
dz1emy. w~ta~13:11 terrn~skop_ do coraz .c1el?le1sze1 w.o·
dy, to rtęc . w rum ~ędz1e się _Podnosiła 1 odwrotme. · właściwe tych ciał, które wskazuje, ile kalorii ciepła
_ ~e~moskop wskazu)e nam Z!Dtany temperatury. Je- · pochłania 1 gram bada?ej substancji, względnie oddaz~li chcem_y poznac dokła~n.1e temperatur~ d.~nego je, przy wzroście. lub spadku temperatury o jeden stoc1ała, to u~ywa~y. dokładmeJ~zego J?rzyrządu m~ ter- pień. Przyrządy, które służą dQ mierzenia ilości ciemoskop, m1anow1c1e termometru,. ktory otrzymu!emy pła, w szczególności do wyznac·zania ciepła właściwe·
z ien;iosl<opu prze~ zaopa,trzeme _go w podziałkę go, nazywają się kalorymetrami. Opis ich znajduje
.
·
się. w podr~cznikach fizyki.
slopmową. Zasadnicze p.unkty sk~l1 ter~~rttetru.
Zastanówmy się teraz nad źródłami energii ciepl- ·
znaczamy przez zanurzen!e go w nueszamme topm21ą- •
cego lodu) wody {O') i- przez zanurzenie go w parze nej. Rozróżniamy trzy rodzaje źródeł ener~ii cieplnej!
·
po~a~ w1:ząc~ wodą ( 100~}. Skalę t~rmometry~zuą naturalne, fizyczne i chemiczne.
Słoil.ce jest irócłł:em energii naturaln'e j, . które W-y·
wyze1 opisaną, a P.rZ1'"jętą we wsz~stk1ch badam~ch
naukowych nazy~amy sk:}ą ~els1us_za, oznacza1ąc promieniowuje ciepło w postaci promieni słonecznych.
1 t, d.
Część ciepła wypromieniowana ze słońca zostaje llOtem_p 2 ra tury: - 7 C, -+. b
chłonięta przez· ziemię, rośliny i zwierzęta. Z~mia od- ·
(R)
Reaumura
skala
jest
.
znana
Oprócz tej skali
różniąca się od pl1przedniej tym,,.że temperaturę pary daje ciepło otoczeniu i powietrzu. \V/yższe warstwy po-

c

•
•
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zimne, gdyż powietrze źle przewodzi Joule'a (czytaj Dżula) w r. 1843. Okazuje się z wie·
lokrotnych pomiarów, iż między ilością ciepła otrzy·
ciepwło.
.
. k
.
k' . . t . .
manego, a ilością pracy, zużytej na jego zdobycie zaaostępne1 warstwie s orupy z1ems 1e1 is me1e
stały ·prąd ciepła. Ziemia posiada olbrzymie źródła ·chodzi stały stosunek. A mianowicie okazuje się, iż u.a
.::iepła w postaci promieniotwórczych pierwiastków,
otrzymanie jednej kalorii ciepła trzeba zażyć 427 kgm
(kilogramometrów} pracy. Kilogramometr to jednost·
które noszą nazwę uranu i toru.
Energia cieplna chemiczna powstaje przy tworze· ka do mierzenia pracy.
niu się zw;ązków chemicznych, z czym zapoznamy się
ćwiczenia i zadania.
szerzej przy tematach z chemii.
1. IJe stopni w skali C wynosi 10° R, 50 °, 64° F,
Obecnie zajmiemy się e~rgią cieplną fiz)Cczną, 12°F?
która powstaj~ wskutek zamiany zjawisk o charakte·
2. Ilu s!opniom skali R i F odpowiada 15° C,
rze fizycznym, jak naprzykład ruchu na ciepło. 24°, 49°C?
Wiemy o tym, że ciała ogrzewaią się, jeżeli je pocie·
3. Jakie braki posiadałby termometr, zbudowany
ramy lub uderzamy jedno o drugie. Ze znajomości te·
na
wzór·
rtęciowego, gdybyśmy jako _cieczy termome·
go fa:kta robimy użytek, ogrzewając sobie ręce przez
trycznej
użyli wody?
•
pocieranie. Przez szybko następujące po sobie uderze·
4.
Biorąc
pod
uwagę
różny
stopień
przewodzenia
nia młota kowale potrafią rozżarzyć początkowo zim··
ny kawałek żelaza do czerwoności. Już w zamierzch· ciepła różnych ciał, wytłumaczyć, dlaczego różne ciał~ mające tę samą temperaturę np. znajdujące się .
łych, przedkistotycz.nych czasach dziki człowiek roz·
cHuższy
czas w tym samym pokoju, wydają się nam
niecał sobie ogień przez tarcie dwu kawałków drzewa jeden o drugi. Tak .stosunkowo niedawno było w niejednakowo ciepłe, gdy je dotykamy i:.ęką? W ja·
kiej temperaturze przedmioty metalowe zdają się być
powszechnym użyciu krzesiwo.
Już w XVIII wieku zarysowała się wyraźnie myśl, chłodniejszymi, a w jakiej cieplejszymi od przedmio·
tów dre.wnianych.
4
iż ciepło może powstawać kosztem pracy, przezwy5. Chcąc wywabić na ubraniu plamy, powstałe od
ciężając tarcie ciał lub wprawiając je w ruch innym
sposobem. $witała też myśl o pewnej zależno.ści ilo· krópel stearyny, mocno pocieramy plamę kawałkiem
ściowej między ciepłem a pracą, z której ciepło po· suchej waty. Wytłumaczyć w jaki sposób plamy zo·
·
wstaje'.' Po raz pierwszy zależność ta znaleziona zo· ~tają usunięte.
_Fr. Jezierski,
stała przez przemysłowca i fizyka angielskiego
wietrza

CZŁOWIEK
,

•
•

•
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. PSYeHOLOGIA I FIZJOLOGIA

Przy omawianiu . b~dowy systemu nerwowego
stwierdziliśmy, że zjawiska życia psychicznego ~ą ści
śle uzależnione od czynności tego systemu. Każdemu
zjawisku psychicznemu towarzyszy niec1dłącznie od·
powiednia czynność, czyli funkcja określonego ośrod
ka nerwowego. System nerwowy stanowi część organizmu, a funkcjami organizmu zajmuje się. odcłzielna
nauka, zwana fizjologią. Stąd też już od dawna. zro·
dził .się pogląd, że zjawiska życia psychologicznego
staną się bardziej zrozumiate, jeżeli potraktuje się je
jako jeden z rodzajów . zjawisk fizjologicznych, bo
pr.Zecież jak np. trawienie posiada swój organ w przewodzie pokarmowym„ tak zjawiska psychfozne mają
również swój organ w systetnie nerwowym. W po-.
przednim stuleciu uczony francuski August Coffl:le
(czyt.: Kąt) z tego właśnie. stanowiska oświadczył, że
psychologia nie jest wcale odrębną nauką, tylko sta·
nowi jeden z drobnych rozdziałów fizjologii.
Na tęn temat napisał nasz wielki uczony profesor
Kazimierz Twardowski (zmarł w 1938 r.) ro~prawę
p. t. „Psychologia wobec fizjologii i filozofii", z której przytaczam poniższe wyjątki:
„Ci, co psychologię 'uważają za część fizjologii, popierają swe zdanie twierdzeniem, iż zjawiska psy·
chiczne są w gruncie rzeczy tylko pewnym gatunkiem
zjawisk fizjologicznych. Mówią przeto, że nie mamy
prawa uczynić z objawów życia umysłowego przed·
miotu odrębnej nauki. Skoro tedy fizjologia zajmuje
się funkcjami życiowymi w ogóle, więc powinna też
badać funkcje życia umysłowego.
Ale takie rozwnowanie mimo swej pozornej słusz
ności jest bfędne, ponieważ nie uwzględnia zasadni·

.

czej różnicy, jaka zachodzi między procesami fizjologicznymi. syiłemu nerwowego, a objawami duchowymi.
Wspofnniana różnica polega na dwóch faktach, których nie można pominąć, rozstrzygając pytanie, czy
zjawiska psychiczne są rzeczywiście tylko gatunkiem
procesów fizjologicznych. Pierwszym z tych faktów
jest stosunek, w jakim objawy umysłowe z jednej
a zjawiska fizjologiczne z drugiej strony pozostają do
przestrzeni. Wiadomą jest powszechaie rzeczą, że
wszelkie funkcje fizjologiczne zajmują większą lub
mniejszą część przestrzeni, że posiadają tak zwaną
rozciągłość w przestrzeni. Fizjologia zdoła z wszelką
,.dokładnością wskazać te części ciała, w których odbywa się np. trawienie lub wydzielanię śliny - wi~
ona, jak dale.ko owe funkcje życia organicznego się·
gają, zna przestrzeń, jaką zajmują. Wręcz przeciwnie ma się rzecz z objawami życia umysłowego. Na·
sze myśli i uczucia, wyobrażenia i pn~tanowienia nie
posiadają wcale rozciągłości w przestrzerii, nie zajmu~
ją fodnej części przestrżeni. Nie można się co do nich
pytać, gdzie się . odbywają, albowiem nie można do
nich stosować pojęcia miejsca„.
Drugim faktem, domagającym się uwzględnienia
-W kwestii stosunku zjawisk psychicznych .do zjawis~
fizjologicznych jest okoliczność, _iż oba rzędy zjawisli
w zupełnie odqtlenny spostrzegamy sposób. Zjawiska
fizjologiczne spostrzegamy za pośrednictwem zmy·
słów. Poucza nas o nich t. zw. doświadczenie zmysło·
we, czyli zewnętrzne„. Znajomo§ć objawów psychłcz·
nych zawdzięczamy doświadczeniu wewnętrznemu.
Wiemy, co się w naszym umyśle w danej chwili dzie~
je, chociaż zmysły nic nam w tym względzie nię mó•
wią. Posiadamy świa'domóś~ l:iezpośre'dnią odbyw~j~·
cych się w nas zjawisk duchowyćli. ~władomo§ć, lttó·
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~ię w m?z.gu ~ywają, gdy~yśmy mogli zdawać spra•

stanowi właśnie podstawę doświadczenia we-

Wllętrznego.„

,

. Przytoczone; dwa fakty świadczą wymownie ·o za·
a*dniciej różnkyJ która zachodzi między objawami
·
łycia umysłowego i cielesnego".„
. „·Tak się pokróke przedstawia sprawa z przedmiołem psychologii„ Ale przeciwnicy psychologii n:-e poprzestają na' tym i atakują również jej metodę. Wiemy już, że główną metodą psychologii jest introspekcja, oparta na~ożliwości dokonywanią doświadczenia wewnętrznego.
. ;,Każdy psycholog wgląda niejako w siebie, w swój
Clmysł, a to, co w nim drogą doświadc.zenia wewnętrznego spostrzega., usił~je analizować (rozkładać na
części), -opisał, klasyfikować (uporządkować w pewne
grupy), ująć w praw~. Przeciwko takiej metodzie introepekcyjnej wystąpił z wielką stanowczością Comte.
„Jest - mówi - rzeczą zaiste" widoczną, że na pod.atawie nieuchronnej konieczności umysł ludzki jest
w stanie obserwować (planowo oglądać.} wszystkie z}a·
w:iska z wyjątkiem swoich własnych. Albowiem któż
miałpy względem nich obserwacji dokonać?„. Osohnik myślący nie może. się' przecież rozdzielić na dwie
łstoty, z którychby jedna myślała, a druga myślenie
tledziła. Ta rzekoma metoda psychologiczna jest wię<:
w swej iasadz.ie iupełnym urojeniem"„.
. Comte odrzucił metodę introspekcyjną i konse·
kwentnie zaliczył psychologię _do fizjologii, określając
ściślej iei zakres jako fizjologii mózgu.
„Zachodzi jednak poważna wątpliwość, czy badanie procesów mózgowych ·może wogóle zastąpić do-lwiadczen:ie _wewnętrzne. Obrońcy metody int,rospekcyinej mogą się w tej }Dierze powołać na świadectwo
jednego z najznakomitszych przedstawicieli fizjologii
systemu nerwowego, na Emila Du Bois-Reymonca
,łczyt, diu bua rajmą). W jednym ze swoich przetnówied, dotknął on także kwestii, o którą idzie, i o to,
'fak się na nią zapatruje.
Wyobraża sobie, że badania fizjologiczne ~ogłyby
kiedyś doprowadzić do znajomości „astronomicznej"
.mózgu. Wtedy znalibyśmy wszystkie oz~ci składowe
111ózgu, ich wzajemny stosunek i ruchy, które wykonuj14.. A znalibyśmy je w sposób tak dokładny, że mogliby~my oznaczyć położenie i ruch każdej cząsteczki
- dla jakiejbądź chwili przeszłej lub przyszłej z taką
Acisłością, z jaką na podstaw.ie zupełnie wystarczająoycb danych faktycznych„. astronomia jest zdolna
obliczyć poło~enie i ruch 'dał niebieskich. Taka !:fl:aJom~ć astronomiczna jest szczytem wiedzy, której doltąpić możemy względem systemu cząstek materialnych jakim jest tak.te mózg: w żywych barwach malu·
je Du Bois-Reymond, zdobycze, ,·akie niby d-0 te"o
s
•topnia. rozwinięta fizjologia-mózgu słusznie mogła się
U<:2';yci~. „Ale - dodaje - astronomiczna znajomość
rnóz~u, najwyzsza, jaką względem niego posiąść motemy, nic nam w nim nie odsłoni, prócz poruszanej.
materii".
I rzeczywiście: gdybyśmy byli w stanie śledzić najaflnłejszymi mikroskopami procesy fi~jologiczne, __ które

wę z nue1sca 1 z formy ruchu, z przemian chenticznych każdej najdrobniejszej częsteczki mózgu, gdy·
byśmy widzieli jak na dłoni wiru,iące atomy (najdrobniejsze, niepodzielne cząsteczki materii), z których
składa się inózg - to przecież oko nasze nie odkryłoby nigdy choćby najsłabszego nawet objawu życia
umysłowego. Widzielibyśmy z wszelką dokładnością
procesy fizjologiczne, które towarzyszą' pewnym zja- •
wiskom psychicznym, ale tych właśnie zjawisk-nie odsłon~by przed naszym wzrokiem nawet najW1iiej roz.
. winręta astronomia mózgu".„
W badaniach zjawisk życia psychicznego nie mo·
że~y się wprawdzie _ posługiwać metodiiliu tak pewnymi i jasnymi, jak w naukach przyrodniczych. Nie
możemy wprawdzie stosować planowej i' ściśle kontrolowanej obserwacji, ale jesteśmy zdolni qokony,.wać prostych spostrzeżeń własnych stanów psychicz·
nych. Że to wewnętrzne spostrzeganie jest · możliwe,
~,ze . posługujemy się nim na każdym kroku, o tym
wątpić trudno. W przeciwnym bowiem razie byłob.y
rzeczą zgqła niezrozumiałą, skąd wiemy o naszych
umysłowych czynnościach. Wszalr wiemy, że myśli
llly o tym lub o owym, że doznajemy najróżnorodniej·
szych wrażeń, że uczucia pr:zykr•i przyjemne umysł
nasz w-ypełniaią, że czynimy postanowienia rozmaitej
treści. A skąd o tym wiemy?
. Przecież zmysły nie mówią nam nic .O bogatym życiu wewnętrznym każdego z nas. To też tylko do- .
świadczenie wewnętrzne poucza o tych wszystkich
zjawiskach duchowy.i::h. A jeżeli jest prawdą, że one
usuwają się z pod naszej obserwacji, to przeciet nie·
mniej pozostaje prawdą, że je spostrzegamy.
. Doświadczenie we~nętrzne nie jest więc uroje·
mem za~ofanych psycliologów. Stanowi ono przeciw·
nie jedyny sposób, w jaki możemy zaczerpnąć bezpośredniej_ znajomości zi.awisk psychicznych„. Nauka,
której przedmiot dostępny jest jedynie doświadczeniu
wewn-ętrznemu, nie może się stać częścią nauki, która
posługuje się wyłącznie doświadczeniem . zewnętrt·
nytn, .~ibowiem dru~ie nigdy nie zdoła zastąpić pieny··
szego ·
Wywody prof. Twardowskiego uzasadniają od.ręb
.
no~ć zjawisk psychicznych, ale wcale me przeąą temu, że z~awiska te mają konieczne podło.te w ayste•
mie nerwowym. Podłoże zaś i zjawisko na nim wystę
pujące - to nie są rzeczy równoznaczne. Zioła ł kwiaty rosną na podła.tu urodzajnej gleby, a przeciet nikł
.·
kwiatów nie nazywa ziemią.
ćwiczenie:

1 o
piszcie wszyitkie cechy zjawisk psychicz„
,
nych, jakie je różnią od zjawisk fizycznych.

2. Opiszcie stan sw<ich przeżyć (doznań, myśli,

uczuć, nastroju, pragnień i postanowień), gdy jesteście

zmęczeni, łub g-dy wam coś dolega (ból gło""y, zęba
i t. P·) ,· oraz wtedy, kiedy czuj ecie się wypoczęci
i zdrowi.

M.

Rękas.

I
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POCZĄTKI PAŃSTWA

K·ULTURA 1 SZ1'UKA

nich, które duzo wcześniej rozpoczęły swe dzieje historyczne, -oddzieleni byliśmy innymi plemionami sło
wiańskimi, tworzącymi barierę pomiędzy nami a zaborczymi Niemcami. Gdy ta bariera pod naporem bezwzględnych ataków niemieckich padła i gdy przyszło
do naszego pierwszego zetkni~cia .z przyszłym sąsia- 
dem - Niemcami, byliśmy już państwem zorganizowanym. Okres zatem tworzenia się państwowości polskiej, jej początków tonie w ciemnościach, które z najwjększą tylko trudnością dają się nieco rozświetlić.

POLSKIEGO

Rok 9ó3 jest datą przełomową w naszych dziejach.
P,olska wychodzi z Ońresu przedhistorycznego, odnośnie którego nie posiadamy żadnych pisanych źródeł
' historyczny;ch i rozpoczyna swe dzieje historyczne.
A stało się to na skutek krótkiej wzmianki kronikarza
niemieckiego, który podaje, źe w roku tym hrabia
:Wichm~n uderzył na Mieszka I i pokonał ·go w walcę. Fakt ·w swej istocie małoznaczący t ważne jest natomiast -dla nas to, że po raz prerwszy R.oiawia się
Koło początków każdego państwa snują się naj•
wzmianka o Polsce, że występuje tu ona już jako pai1legendy, mówiąc o jego założeniu, bohate•
rozmaitsze
czele.
na
Księciem
stwo zor~anizowane z
książętach, którzy tego dokonali. Legendy te
i
rach
pań
Jasne jest, że jeżeli w roku tym Polska była
przechodziły z pokolenia na pokolenie, starcy opowiastwem zorganizowanym, to początki ·pań§twa polskiedali je dzieciom, a ich osłabiona wiekiem pamięć zmiego należy przesunąć daleko wstecz, że datę tę musiał
niała to, co sami kiedyś zasłyszeli, będąc dziećmi.
poprzedzić dłuższy okres, w czasie którego luźne pleW ten sposób legenda, zniekształcana późniejszymi
miQna zostały połączone w jeden organizm państwo dodatkami i zmianami, rosła, _ ukrywając C•) raz gł'f
wy. Jakie to były plemiona i w jaki sposób doszło do biej prawdę historyczną w masie najrozmaitszych wyich zjednoczenia?
padków, osób i cudowności.
Najstarsze zmianki o Słowianach mówią nam, że
Mamy i my swoje legendy. O Kraku, smoku i Wań
dzisiejsze ziemie Polski już od epoki Chrystusowej
ale te nie przedstawiają żadnej wartości, jeśli
dzi~,
były przez nich zalltieszkiwane. Po pierwsze plemiona
o rozświetlenie mroków, otaczajacych pierwot.cliodzi
VI w. na zaodpłynęły z naszych ziem około IV ·chód, a na ich miejsce przyszły inne, które później ne dzieje naszego państwa. Natomiast legendy wielkopolskie, które spisane zostały P!Zez najstarszego
weszły w skład państwa polskiego.
Galla w czasach Bolesława Krzywoustego
Na południu, w dorzeczu górnej Wisły siedzieli kronikarza
są dla nas materiałem, który w połączeniu z innymi
Wiślanie, grupując się kolo Krakowa i sięgając prawwiadom?ściami o tern, jak wyglądały, początki pań
dopodobnie do Wiślicy i Sandomierza. Na zachód od
u Czechów, pozwala na wy·
nich zamieszkiwały' plemiona śląskie: Gołężyce , nad . stwa u innycq plemion np.
poglądu w jaki sposób luźne dotychczas
tworzenie
górną Odrą i Opawicą z grodami w Raciborzu i Ciesię ·w jeden organizm pań
szynie, na północ ocl nich Opolanie również nad Odrą, plemiona polskie złączyły
stwowy.
Małopanwią i Stradunią, dalej ślązanie, których nazwa pochodzi od rzeki Slęzy lub góry tejże nazwy, a
W skróceniu brzmi ona następująco: Niegdyś w
którzy zajmowali tereny nad Ślęzą, Odrą i Nissą. Gnieźnie rządził książę Popiel . W czasie postrzyżyn
Najpotężniejsze plemię śląskie, które zgrupowało wodwu jego synów i uczty z tern związanej, na dwór
kół siebie inne. a nawet na:rzuciło im swoją nazwę.
kśiąż~cy przybyli dwaj wędrowcy, którzy nie znaleźli
Na północ od nich rozciągali się Bobrzanie ze swym tam gościny, gorzej, zostali wypędzeni. Udali się tedy
grodem Lignicą i wre-;zcie najdalej z plemion śląskich · do ubogiego oracza, imieniem Piast, u którego odby:wyśunięci na półnnc Dziadoszarlie, skupiający się koło
wała się taka sama uroczystość. Gościi:inie przyjęci,
Bytomia, Gło$!owa i Krosna.
cudowną mocą przyczynili się do rozmnożenia jadła
.
Na północny wschód od nich, w okolicach Gniezp.a i napojów, tak że Piast i jego żona Rzepicha byli w
i Poznania, siedzieli Polanie. Plemię, od którego wy- stanie obficie ·przyjąć swych gości. W niedługim czasie si:ogi Popiel został wygtiany ze swego państwa i zje.szła inicjaty,va łączenia innych plemion _polskich w
jeden or~anizm pailstwowy-i które nadało mu swą na- dzony przez myszy, a na jego miejsce obwołano księ·
zwe - Polska. Sami nazywani byli przez długie wie- ci~ syna ubogiego Piasta - Ziemowita. J'o był poki Starą Polską, później'-~W'ielkopolską. Tereny na za- czątek dynastii Piastowskiej, długo rządżącej w Polchód od nich, powyżej ujścia Warty do Odry, były sce. Po Ziemowicie bowiem panował syn jego Leszko,
zamieszkiwane przez Lubuszał- Na wschód od Polan po nim wnuk Ziemomysł, który był ojcem Mieszka,
widzimy Kujawian z Kruszwicą,_ Łęczycan nad Bzurą pierwszego historycznego władcy Polski.
i Sieradzan nad górną Watją. Na północy Noteć z jej
Odrzucając z tej legendy wszelkie szcze!łóły cubagnami oddzielała Pol:m od Pomorzan, którzy dzie- downości, stwierdza się w nauce polskiej, ·mimo róż·
lili siP. na szereó plemion wokół Szczecina, Starogró- ny.eh zapatrywań na osobę Popiela czy Piasta, że dy<l11 . K;i.mieni:i. Białogrocłu. Gdan'Ska. Nart środkową nastia Piastowsk_a została wprowadzona na tron w
Wisłą z sied,dbami w Płocku i Czersku siedzieli Madrodze jakiegoś przewrotu czy walki. Dotychczasowy
znws7.anie.
książę Źmuszony został do ustąpienia, a na jego miejOto w król!< i„i przeglądzie plemiona słowiańskie, sce przyszedł inny, -dając początek nowemu rodowi
które WP.<:złv w skład państw·a Polskiego. Na zacho- panującemu. W tradycji ludzi, którzy zyli w czasie
<Me opier:>łv "h o Odrę i Nisi:ę, na kółnocy o Bał powtawania kroniki Galla, Ziemowit, Leszko i Zietvk. n:i wsc-hNh;r>. ~rupowały sie wol.:qł Wisły i Jej do- momysł są przedhistorycznymi naszymi władcami. Porzecza na południu granicą były Karpaty.
czątkowo państwo ich ograniczało się do samej Wiel_Odtworzenie orocesu jednoczenia się tycnplemion kopolski, z czasem drogą łączenia innych, wyżej
Mpotyka na ·wielkie trudności. Brak jest w tym wzglę wspomnianych plemion, który to proces połączony
dzie wiarygodnych źródeł, gdyż od krajów zachod- był częstokroć z podbojem słabszych, rozrosło się ono
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znacznie. Należy stwierdzić, że rozwój terytorialny,
naszego pa1?stwa, jakkolwiek nie pozbawiony momentów gwałtowniejszych, dokonywał się wśród nas samych i własnymi siłami.
Stoi to w sprzeczności z teorią, która i wśród, na·
szych uczonych miała zwolenników, że państwo nasze
zawdzięcza swój pocz~ek siłom obcym, że powstało
drogą najazdu i podboju przez drużyny normandzki•
Teo~fa ta jednak nie utrzymała się, jej argumenty nie
którzy
uczonych,
krytyki innych
wytrzymały
wykazali <:ałkowitą jej bezpodstawność. Przypuszczają oni jedynie, że element obcy, w tym wypadku normandzki, mógł odegrać pewną rolę w tym procesie
jednoczenia, al~ tylko jako czynnik uboczny, najemny.
Książęta bowiem mogli ich przyjmować w swą służbę
jako siłę zbrojną dla przeprowadzenia podboju wśród
sąsiednich plemión. W każdym razie czynnik ten .·n ie
odegrał u nas takiej roli, jak u naszych - wschodnich
sąsiaslów, gdzie żywioł normandzki 'dał początek pa·
nującej tam dynastii, . gdzie podbite plemiona przy~
ły od swych zdobywców nazwę ruskich. ·

PRZEWODNIK I

na tle

rozważań

ZESPół.

1ocjalogicznych

i prakłycznef pracy oświatowej

Takie wyrażenia, jak przodownik wiciowy, zespół
społeczny, zespół wiciowy powtarzają się często na
łamach naszego pisma. Używają często koleżanki i koledzy tych wyrażeń w pr~emów_ieniach, w rozmowach,
·
w referatach.„
Dlaczego? Jak to należy rozumieć?
Przodownik i zespół są bowiem podstawą pracy
społeczno-oświatowej i w ogóle ruchu wiciowego.
Ale jakiego przodownika i )aki zespół mamy na
mtśli?

Mamy na myśli przodownika i zespół, tworzący
razem naturalną grupę społeczną. Mówiąc o .przodow•
niku my__ślimy zawsze zaraz o zespole, w którym on
przoduje. Zatym przodownik występuje- zawsze i tyl·
ko na tle zespołu, na tle grupy społecznej. Stąd nazywamy go często przodownikiem społecznym.
Co to znaczy: przoduje zespołowi?
Znaczy to, że przodownik jest podmiotem działa·
Mimo to teoria powstania państwa pą_lskiego dró-' nia każdej czynności zespołu, tej grupy społecznej,
gą najazdów i podboju przez żywioł obcy odżyła raz
że jest sprężyną, od której zależy życie i zbiorowe
jeszcze w latach ostatnich, w latach niedawno zakoń• działanie zespołu.
czonej wojny. Tendencyjna nauka historyczna - hitleNa pr;Pdownika ·spada od.Powiedzialność społecz
rowskich Niemiec, dopasowywująca prawdę histoetyczna za działalność zespołu. Na aktywnej
i
na
ryczną do wymagań politycznych, z niezwykłą żywo·
działalności zespołu urasta siła oddziały
owocnej
i
ścią podjęła ten temaf. Trzeba było przecież dowieść,
na dalsze środowi~ko. Jest on
przodownika
wania
Poznań,
że
zabrane,
zieµiie
że
światu,
udowodnić
zespołu, a · pośrednio i
społecznym
produktem
więc
Gniezno - to kraj praniemiecki. Pisano na ten temat
środowiska.
dalszego
wiele, papier był cierpliwy, a uczenr polscy, siedzący
Jak dokónywuje się wybór przodownika?
po obozach koncentracyjnych, nie mogli zdemaskować
Przodownikiem staje się jednostka w bliższym Źe
tego fałszu, jedni.-'!o z wielu, jakich w ostatnim okresie
spole (7 do 15 osób), czy dalszym'"'śrogowisku (teren
dopuszczała ~i-~ n!emieck:\ Mul·a historyczna.
koła, ·wsi, gromady lub nawet gminy) ź tą chwilą, gdy
zaczyna świa~omie i skutecznie oddziaływać społeczB. Zwolski.
HENRiK SIENKIEWICZ.

•

KRZ-UUCD
(Wyjqtek).

A wtem 6lało e i ę coś jeszcze okropniejszego.
·Oto jeden leżący na ziemi Krzyżak rozpruł nożem
brzuch ..c.-0nil!,- na którym siedział Marcin z Wropmow1c, trzymający wielką, świętą .dla wszystkich wojsk
c.horągiew kra~wską z orłem w koronie. Rumak i jeź
dziec zwahli się nagle, a wraz z nimi zachwiała si. ę i padła chorągiew.

W 1~i:lnf'j chwili setki żelaznych ramion wyciągnęło
p-0 . rią, a że wszystkich piersi niemieckich wyrwał
~ J ę ryk. radości. Zdało .im się, że to koniec, że strach
i popłoch ogarn11ł teraz ,Polak_ów, że przychodzi czas klę. ski, mord·..i i nezi, te już uciekających tylko p!'-zyjdi:~e
m:. ścigac i wycinać.
„ Ą.le oto właśnie c.zekąl ich straszny i krwawy 28·
wód.
Krzyknęły wprawdzie z rozpaczą, jak jeden mąi. wojska polskie. na widok upadającej chorągwii, lecz w tym
krzyku i tej rozpaczy ,był nie strach, ale wściekłość.
Rzekłbyś, zywy ogień spadł na pancerze. Rzucili 6ię jak
lwy rozża1t.e ku miejscu 'najstraszniejsi mężowie z obu
armii, i l'Zekłbyś, burza rozpętała s i ę kolo chorągwii.
Ludzie i koriie zbili Mię w jeden wir potworny, a w tym
cię

.....

-

wirze śmigały ramiona, szczękały miecże, war<:zały to·
pory, zgrzyta la stal o żelazo, łoskot, jęki, dziki wrzask
wyrzynanych mężów, zlały się w jeden przeokropny
głos, taki, jakby potępieńcy odezwali się nagle z głębi
piekła . Wstała kurzawa, a z niej wypadły tylko oślepłe
z przerażema konie, bez jeżdźców , z krwawymj oczyma i rozwianą grzywą.
Lecz trwało to krótko. Nie jeden Niemiec me wy·
szedł żywy :z tej burzy, i po chwili powi ała zn61v nad
polskimi zastępa_mi odbita chorągiew. Wiatr poruszył ją,
rozwinął, i rozkwitła wspaniale, jak olbrzymi kw:at, ja·
ko znak nadziei i jako znak gniewu Bożego dla Niem·
.
ców, a zwycięstwa dla polskich ;ycerzy.
Całe woJsko pow.italo ją okrzykiem tryumfu ; uderzyło z ta~ą zapa:\1).iętałością w Niemców, jakby każdej
chorągwii przybyło w~ dwójnasób sił i żołnierzy
A Niemcy, bici bez miłosierdzia, bez wytchnieni..a,
takiej nawet prŹerwy, jakiej piersiom trz1fba dla zła·
pania oddechu, parci ze wszystkich stron, naciskani, ratoporów,
żeni nieubłaganie ciosami mieczów, siekier,
maczug, poczęli znów cąwiać. się i ustępować. Tu i ówdzie ozwały się głosy o litość. Tu i ówdzie wypadał ze
skrzętu jakiś zagraniczny rycerz z twarzą zbielałą ze
strachu i zdumienia, i uciekał w zapamiętaniu, gdzie go
niósł niemniej przerażony rumak. Większość białych pła
szczów, które na zbrojach noeili bracia zakonni le:iala
,
już na ziemi.
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·KUW-u. KUW, jak to jut niejednokrotnie pisaliśmy,
przepracowuje takte listem nades.ane · z.agadnienia i
albo zamieszcza w formie artykułu na łamach Poradnika Saihokształceniowego Wici, albo dostarcza zespołowi je pocztą w formie referatu.
mie poddaje się jego oddziaływaniu.
Wartość takiego przodownika Żależy oczyw1sc1e
. Z tymi pracami samokształceniowymi, w zespo:od tego, czy cechuje go wielka myśl twórcza, czyn- le - sekcji oświatowej Koła ,mogą się wiązać praca·
ność, stanowczość, rzutkość, zaradczość i konsekwen- „światowe n,a terenie całego Koła, a nawet _jeszcze
cja w działaniu, j.ednym słowem , CH jest ' to jednost· . dalszym - na terenie wsi, gromady, często nawet
gminy. W tym wypadku na podstawie przepracowanek.a o uosobionym charakterze moralnym.
go materiału zespół' opracowuje wspólnie, jakiś waż
Istniały w filozofii, histo'rii i socjologii (socjologia
to nauka o społeczeństwie, jego rozwoju) kierunki, ny dla środowiska referat i jeden z członków zespołu
które jednostronnie przyznawały jednostkom wy.li>it- wyjlłasza go na szerszym zebraniu w świetlicy, priy
nym prawie wyłączną i decydującą rolę w pracy grup współudział• zespołowiczów, którzy biorą czynny
udział w dyskusji. Wyniki tej dyskusji są jak gdyspołecznych, ba, nawet w rozwoju kultury. Zapomniano o tym, że jednostka nawet najwybitniej~za jest by oceną referatu i pracy zespołu, który w ten spozawsze w wysokim stopniu produktem społecznym. sób staje aię powoli ośtodkiem . pracy oświatowej
Takie zaś fałszywe nastawienie jest z reguły szkod· środowiska, tym wartościowszej, że krzewionej samoliwe, gdyż stwarza podatny grunt do urastania wo- dzielnie przez ródzącą się tprawdziwie-chłopską j~teli
dzów, nie mieszczących się w ramach dziesiejszego uncję.
Zrozumi~łe, że takie zespołowe samokształcenie,
porządku społecznego.
związane z szerszą akcją oświatową w środowisku,
To nastawienie stwarza typy „przodowników" bez
jest wartościowsze społecznie, nit samokształcenie się
r;es'połów", „przodowników, którzy nietylko nie potrajedńostkowe. Należy dążyć do ·organizowania takiego
fią około siebie stwo~zyć grupy zdolnej do pracy spozespołowego samokształcenia; nie znaczy to jednak
łecznej, ale wręcz uspasabiają wrogo środowisko do
.
siebie, psują atmosferę.pracy społecznej, przekreślają byśmy mieli zaniechać współpracy z prowadzącymi
samokształcenie się jednostkami w kołach. . ·
wszelką możliwość pracy- społecznej i oświatowej w
W dzisiejszej demokratycznej rzeczywistości Pol·
swoim środowisku.
ska cała winna się pokryć gęstą siecią Kół Wici, w
Około przoclownika skupia się bowiem zazwyczaj
których Sekcja Oświatowa, ,..jako naturalny zespół
zespół. Nie znaczy to wcale, by poszczególni jego
oświatowy, winna być najbardziej żywą, ńajbardziej
członkowie czynili to .d la korHści lub dla koniecznoczynną sekcją, kuźnią rzetelnej, samodzielnie w truści współżycia. To skupianie się jest tylko wypły
dzie
wypracowywanej oświaty, szerzonej następnie
wem działania w nich instynktu społecznego, będące
w
środowisku wiejskim. Przez taką pod\\'.ójną - sa•
go równie silnym~ jak inne instynkty.
mokształceniową i oświatową - pracę Sekcja Oświa
Zespół łącznie z przodownikiem w stqsunku do towa Koła Wici stanie się ośrodkiem wypracowywaszerszego środowiska staje się, następnie podniiotem nia, hztałcenia się prawdziwie chłopskie~ inteligen·
społecznego działania, tak, jak p;rzodownik jest podcji, bez której, czy się to kdmu podoba, czy nie, o
miotem w stosunku do bliższego zespołu.
prawdziwej demokracji można tylko mówić piękrtie,
,
Taki zespół, działający pod kierunkiem przodow- jeszcze piękniej pisać.
- nika w szerszym środowisku społecznym, nazywamy
Demokrację chłopską ożywić, uaktywnić"'! tchnąć
gruP.ą społeczną, albo zespołem społecznym naturalw nią wielomilionową siłę zorganizowanych ramion
nym. Naturalne zespoły rokują zawsze duże wyniki, chłopskich potrafi tylko mózg silnej chłopskiej inteli~ trwałe w przeciwstawieniu do zespołów, które jagencji.
kaś siła zewnętrzna kojarzy. Te ostatnie są nietrwaZatyra do pracy! Twórzmy sekcje oświatowe kół ,
łe, najmniejsza burza rozwiewa je, jak kupę pjachu,
Wici! Bierzmy się do przepracowywania zespołowego
a działalność ich jest przemijająca.
zagadnień ujętych w artykułach Poradnika Samo·
Nam .chodzi o .organizowanie zespołów oświatt)· kształceniowego!
. '
wych. Będą to zespoły, które powstają.. okoł,o przoWypracowujmy ł nadsyłajmy do Kierownictwa
d.ownika_społecznego w sposób naturalny na terenie
KUW-u interesujące zespół zagadnienia do opracÓ•
kół Wici w formie sejcji ośwfatowych, a jako cel swe·
wania I
go działania stawiają sobie działalność ośw_iatową.
Najwyższy czas zacząć masową pracę samokształ•
Jak wynika z poprzedniego, taki zespół - sekcja
ceniową, samodzielną pracę oświatową!
oświatowa koła Wici, prowadzi· w swoim gronie prace
samokształceniowe, 1:. j. czyta wspólnie, zespołowo
. KUW 11ragnie w tej pracy dopomóc zespołom,
-wybrane .artykuły z Poradnika Samokształceniowego, być ich prz ·.: wodnikiem. '
wysuwa nowe zagadnienia, związane z poprzednimi
i w f?rmie listu skierowuje je do Kierownictwa
Wiktor Kordowicz.
nie na poszczególnych jego członków w tym ~ensie,
że skupią się około niego właśnie w zespół; Przodownik taki wychodzi żazwyczaj autorytetem swoim i po·
za zespół, do' dalszego środowiska, które nieświado
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ści i starannej pielęgnacji, a wszędzie tyle, tyle kwia•
Drogą, popod łanem dojrzewającego żyta podą·
.fam do Ostrowa. Mieści się tu, w wydzielonym z par- tów. Przykład urządzania ogrodów bardzo sugesty\ł{·
celacji ośro~ku - Państwowe Liceum Ogrodnicze. ny i pożyteczny.
- Niech Pan zachęci kolegów, którzy czytail\
Szkoła ta, jest jedną z wielu z zaplowanych zakładów
rolniczych, które gęstą siecią majl\ pokrywać nasz „WICI", żeby do naszej szkoły wstępowali - mówi
kraj.
do mnie jedna z uczenie - na drugi rok będą u nas
już dwie klasy licealne. Napewno im się tu podoba
Piękna siedziba magnacka, jak na ironię pysznij\·
ca się do niedawna pośród ubogich gospodarstw i wiele skorzystają.
- Chętnie to zrobię, - odpowiadam .,- bo wierzę,
· chłopskich, dziś zgromadziła pod swój dach pokaźną
że będą się tu dobrze czuli, a znając program •zkoły
gromadę młodzieży wiejskiej (jest kilkoro i z miasta),
aby im udostępnić piękną wietię ogrodniczą, dać i iej ducha, twierdzę, że wiele zdobędą.
W gronie młodzieży szkół rolniczych i personelu
w ~kę zawód i wychować na. obywateli o sztachet·
~
nauczycieląkiego istnieje cudowne zbratanie duchowe,
nych cechach charakteru. ·
Ten typ szkoły niewątpliwie odegra w Polsce cło· dyktowane serdecznym umiłowaniem wsi i ludzi wiej·
skich. Młodzież idzie do szkoły z całym zaufaniem, ho .
niosłą rolę, przeto każde jej zaistnienie dostarcza nam
wiefe radości i budzi zrozumiałe zadowolenie, że w tu jej charakteru nikt nie wypaczy, przeciwnie, dąży
odbudowie naszego życia szkolno-społecznego postę- się tu z całą świadomością do rozwinięcia tych wszyst·
·
kich pięknych ideałów, jakie młodzież ze wsi wnosi
pujemy zdecydowanie naprzód.
Jestem już na miejscu. Poznaję kierownika szko· ze sobą w mury szkolne. Stąd ma miejsce krzewienie
ły. Wyrażam cel mojego przyjazdu: Chciałbym ze: pieśni ludowej, obrzędu, zwyczaju ludowego, stąd budzenie szacunku dla rodzimej kultury ludowej, do te• '
tknąć się z młodzieżą, poznać szkołę.
•
-:--- Są teraz w ogrodzie - mówi mi kierownik go, co swojskie, co nasze, co polskie„.
szkoły dr. Sikorski. ~~zastajemy młodzież przy pra·
Troskał się kiedyś kolega Wiciarz, jeden z nau·
.
czających w szkole rolniczej, kiedy badał swoich ·ko·
cy, podwiązują pomidory.·
- Szczęść Boże! - witamy się. - Ale ładne po· legów i ich stosunek do wsi i efo szkoły: Co poniosą
temu ludowi, aby nie spaczyć im serc i nie okłamać
midory macie.
- Ano, niezłe, ale niech Pan zobaczy te w szklar- ich wierzeń? Co rzuca w szarą barwę pól, aby sza·
niach. Już dojrzewają. - Istotnie. Widzę przez szyhę rość przybrała odblask srebr:zysty•'i odurzała wonią
drobne;, wijącej się macierzanki? Jak potrafią ko·
czerwieniejące kule owocóW.
- Jakże się tu czujecie? - pytam kilku z ,pośród chać strumienie krę.~ rzek i wyniosłe, wspaniałe, sztt·
miące., brzoży? ·
·
f
młodzieży.
Mogę Was Kolego zapewnić, że w Ostr1>wie czu·
- Roboty mamy dużo, ale i sił do pracy nam nie
łem zapach nasturcji i lipy, ocieniającej z brzozą
__
brakuje.
- Pokonam wszelkie' pf'zeszkody i trudności, ·ale gmach szkoły i ze wszechmiar budująco działał na
szkołę skończę - mówi mł6dzieniec o błyszczący<;h, mnie ten serdeczny, bratni nastrój, jaki tu panuje.
jasnych oczach. - Wierzę, . że skończy. Tyle w nim U każdego, kto wkracza w progi tej szkoły, budzi się
jakaś nieiirzeparta chęć pozostania tu na dłuższy czas,
energii i zapału do pracy.
jeśli nie na zawsze.
Żali 'Się młodzież na brak podTęczników, pomoc)'
Pojedźcie tam młodzi Koledzy, a napewno szkołę
naukowych, biblioteki. Społeczeństwo i władze winny
tu pośpieszyć z wydatną pomocą. Opłaci się to sto· tę pokochacie, i naukę i pracę i piękno wiedzy ogrod·
niczej, co się barwi i krasi i zdobi szkarłatnym kwia·
krotnie.
Wokół na prźestrzeni kilku hektarów rozciąga- -;ię tem nasturcji.„
ogród warzywny, utrzymany w iście wzorowej czysto·
Piotr Ornatowskłł

ROZPORZĄDZENIE MIN. OSWIATY
OONl~SŁE DlA MŁODZIE2.Y WIEJSKIEJ
.
.
.

Brak matury liceum, nie przeszkodzi młodzie2y wiejskiej kształclt się na uniwersytetie
Celem możliwie szybkiego~wyrówn.a nia strat, jakie też na podstawie przeprowadzonych uproszczonych
niemiecki okupant zadał narodowi polskiemu przez egzaminów - zaświadczeń, uprawniających do przy·
·
6-letnią przerwę w nauczaniu, celem umożliwleni.a jęcia:
dalszego kształcenia się tej młodzieży, która w naj·
a) na pierwszy rok studiów w szkołach wyższych,
trudniejszych warunkach okupacji uczyła się. w taj·
b) na wstępny rok studiów w szkołach wyższych,
. nych lub półtajnych szkołach; kompletach lub drogą
c) do zakładów kształcenia nauczycieli i na kur·
samokształceniową, -bądź też w legalnych okupacyjsy nauczycielskie i inne kursy specjalne.
nych szkołach zawodowych, nie uzyskując formalnych
Prawo do ubiegania się o uzyskanie wymienionych
uprawnień do studiów wyższych, Ministerstwo Oświa·
ty powołało w siedzibach Kuratoriów Okręgów Szkol• zaświadczeń mają osoby, które ukończyły 18, a nie
nych oraz w miastach: Częstochowa, Radom, Tarnów przekroczyły 30 roku życia.
Komisje będą działały do dnia 15.VIl.1945 r. w
i Bydgoszcz Państwowe Komisje WerytylikacyjnoKwalilikacyjne.
3 kadencjach: pierwsża /ladencja trwać będzie do nia
Zadaniem Komisji jest wydawanie - na podsta- 15.IX.1945 r., druga kadencja od dnia 1.1. do 311.I.
wie przedłożonych przez kandydata dowodów, bą~.: 1946 r., trzecia od dnia 15.V. do _dnia 15.VIl.1946 r.
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Kandydaci z terenu poszczególnych okrętów gię z zoologi"ą, język obcy n.owożytay lub starożytn•
s.z kolnych winni natychmiast skierować podanie do (które kandydat che• obrać, jako prr:edmiot studiów
swego kuratorium lub z wyżej wymienionych miast w szkole wyższej).
Dla orienta.cji podaje się, że wymagania egr:amtza pośred'l.ictwem swego Inspektora szkolnego lub
pezp@średnio do dnia 1 si~pnia b. r. z proś~ o do- . nacyjne lub tet orzeczenie weryfikacyjne dla 'kandy-c
puszczenie do egzaminu lub weryfikacji w pi~rwsrej datów na pierwszy rok studiów opierać się będ1;ie
· mniej więcej na wiac!omościach kandydatów w zakrekadencji komisji:
sie liceum, zwłaszcza odnośnie przedmiotu obraneg.>,
Oczywiście, kto nie zdąży dożyć podania w pierwjako kierunku studiów, dla kandydatów na wstępny.
szej kadencji może .to uczynić w następnych.
rok łub do zakładów kształcenia nauczycieli - w ~a·
Dó"podania należy dołączyć:
a) własnoręcznie napisany życiorys ze szczegół- kresie „małej matury", zwłaszcza z przedmiotu o~ra·
nym uwzględnieniem przebiegu nauki ~zkolnej i pracy nego, jako kierunek studiów. Kandydaci, którzy nie
samo«ształcen1owej . wraz z doła.cz.onym wykazem byliby wyraźnie zdecydowani co do kierunku studiów.
przestudiowanych książek (ewent.".z wyszczególnie- . a chcieliby jednak lłtudiować na wyższej uczelni łub
w zakładach kształcenia nauczycieli mogą w tej spra.· .
uiem podręczników;
wie zwrócić się bezpośrednio, · najdalej osobiście, do
b) metryka urodzenia lub dokument zastępczy;
·
Przewodniczącego Komisji lub Redakcji" „Wici'!,
c) dokumenty szkolne lub tajnego nauczania;
Rozporządzenie o powołaniu Komisji Werylika- ·
d) zaświadczenie gminnej lub miejskiej Rady Na.codowej, bądź Władz Bezpieczeństwa Publicznego cyjno-Kwalifikacyjnych ma znaczenie dużej wagi.
Chodzi bowiem o wyłowienie wartościowego eleo nienagannym prowa4zeniu się.
.W podańiu należy wymienić, jaki kierunek 'iłu- mentu z warstwy robotniczej i chłopskiej, chodzi o to,
.by każdy bez względu na to, gdzie mieszka, czy w miediów zamierza kandydat wybrać:
ście czy na oddalonej wsi, mógł się kształcić.
Podanie winno być zaopiniowane przez władze
Jednej jeszcze bardzo ważnej spraV(y dla młoOrganizacji......:. Koła, Powiatu lub województwa.
Podania, wpływające go Inspektora, · będą bez- dzieży wiejskiej rozporządzenie nie porusza, mia110- •
zwłocznie przekazane Kuratorium ,Okręgu Szkolnego. wicie sprawy pomocy mater.ialnej - sprawę akcji :sly. O terminie egzaminu Komisja zawiadomi kandy; pendialnej i bursowej. Możemy koleżanki i kolegów
. z_apewnić, że i to żagadnienie będzie wkrótce rozwią:·
·
· ·
•
data pisemnie.
zane również po linii interesu wsi. Zagadnienie to jest
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
Egzamin pise~.ny obejmuje język pol~kU mate· w tej chwili przez Zarząd rozpatrywane.
·
. . - ·
matykę. '
J\oleżal}kom i Kolegom chcemy w tym miejscu poKandydaci, zamier~ający sti.t<fiować ·pr:~dmiotY. łiumanistyczne, mogą składać eg,iamin p!semny. . l:a· zatym zwróc!ć uwagę,, że KUW mógłby poszczególnym
miast matematyki z historii lub języka obcego '-1.owo· jednostkom, czy zespołom, przygotowującym się do
egzaminów w późnieiszych kadencjach już tera:?;
żytnego lab staroiytriego.
przyjść z pomocą. .
Egzamin ustny obejmuje: a) język polski z- histoOczywiście każda zainteresowana jednostKa win·
rią literatury polskiej, b) historię Polski z geografią
z uwzględnieniem najważniejszych okresów dziejów - na w takim wypadku 9zczegółowo opi§ąĆ w liście, co
umie, czego chciałaby od nas i tenże- list skierow·1ć
powszechnych, b) matematykę. Ponadto zależnie od
kierunku studiów obranych przez kandydata jed.?n do KUW-u.
.W. K;
z następujących przedmiotów: fizykę, chemię, . bioło·

•
I
•
~

.

.

~

Z KRAJU I ZE ŚWIA1A
I

NA DZIEN GRUNWALDU

ROZKAZ NACZELNEGO DOWóDZTWA WOJSKA
POLSKIEGO
/
15 lipca- 1945 ,. ·po raz pierwszy
na po_lach Grunwaldu czcimy pami~ć wielkiego zwycięsh'<.a - nad. Niemcami.
W 1410 roku, 535 lat temu, rozbiliśmy potęgę nie·
miecką,-·zmiażdżyliśmy pychę mistrzów krzyżackich.
Było to pierwsze wielkie zwycięstwo Słowian, których
Polska wówczas organizowała i jednoczyła. U . boku
hufców polskich, litewskich, walczyły dzielnie chorąg'
żołnierze! Dziś

.„

•

wie .ruskie, białoruskie i czeskie. Bitwa Grunwaldzki
została wygrana dzięki tej jedności słowiańskiej.
Wielka legenda Grunwaldu podtrzymywała nas
; przez -..yieki w walce z niemczyznĄ o wolność i wielkość Rzeczypospolitej. Hartowała nas w czasach nai·
krwawszej z niemieckich okupacyj - okupacji hitlerowskiej . . Legenda ta prowadziła do walki pokolenia
· za pokoleniami at do· dni dzisiejszych; 1 do drugiego
Grunwaldu.
żołnierze! Grunwald - to największe zwycięstwo
w-dziejach narodu - stało u podstaw demokracji polskiej, orianizuj ącej walkę z ,Ni~mcami, prowadzącej
~

.

I
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. nasz naród do zwycięstwa . Odnicśłil.cie je u boku bo·
J
haterskiej Armii Czerwonej , u boku bratnich naro- sprawie Austrii.
5) Spra\va Grecji i jej stosunku do Jugosławii,
dów radzieckich, które uratowały ludzkość przed te.
Bułgarii i Albanii.
utońskim barbarzyństwem. Swój wkład w nowy Grunwald, zwycięstwo 'nad niemieckim najeźdźcą, dał żoł- - · 6} Ostateczne załatwienie Śprawy Triestu i We.
nierz polski na wszystkich fróntach walki z hitlerow- necji Julijskiej.
7) Sprawa udziału Związku Radzieckiego w konskim uciskiem. Tysiącletni pochód Germanów na
,
Wschód został nareszcie wstrzymany. Wam przypadł troli nad cieśninami Dardanelskimi.
8) Sprawa Rządu generała Franco, ~tóry zdaniem
zaszczyt brać udział w zdobyciu Berlina, \Y/ am przyZwiązku Radzieckiego, pówinien być usunięty z Hi<;~
padło w udziale zatknąć na jego gruzach, obok czer·
wonych sztandarów radzieck~ch, zwycięskie orły pol- panii i związana z tym sprawa administracji między·
~kie. Zjednoczona Słowiańszczyzna zadała Niemcom' narodowej w Tangerze.
/
cios śmiertelny. Pod wodzą obozu demokratyczne~,
SIĘ
ODBĘDZIE
A
PQKOJOW
KONFERENCJA
pod przewodnictwem I\rajowej Rady Narodowej, wyR. 1946.
walczyliście prastare ziemie polskie na Zachodzie, stanęliście na straży granic, wytyczonych przez Bolesła
Korespondent dyplomatyczny Press A~ociation
wów. Na Was przeto spada chwała historii i miłość
że Konferencja Pokojowa będzie zwołana oa
podaje,
narodu.
początku 1946 r„
Żołnierze! Grunwald jest symbolem triumfu całe}
Słowiańszczyzny, która w swym zjednoczonym wysił
ZJAZD DELEGATóW W tA~CUCIE
ku osi,ągnęła no w~, jeszcze wspani~lsze zwycięstwo.
I
W dniu 1 lipca 1945 r. odbył się w la1icucie', zja?.d
Grunwald był nasz, znów jest nasz i pozostanie nirń
na ,wieki. Wasza krew nie :zostanie zmarnowana. D~· delegatów wojewódzkiego Zw. Mł. W. R. P. „WICI". mokratyczna Polska nie powtórzy błędów przeszłości.
„Po przerwie prawie sześcioletniej - pisze spta.·
Nasze zwyciptwo ·będzie w pdni wykorzystane. wozdawca - zeszli się i zjechali znowu wiciarze pra·
Niemcy nie powróCą. więcej na piastowskie ziemie. wie ze wszystkich zakątków województwa, by znowu
W ~ .... ,uszu narodów słowiańskich, zjednoczeni z de- w gromadzie swojej myśleć nad ulepszeniem sieh:€,
·j ami Zachodu, Anglią i St. Zjednoczonymi wsi i Po1ski naszej".
Niemca. Ojczyzna
śi:ny wspólnego wroga Obrady zagaja prezes Tymczaso~go Zarządu
nas.t:.a została wyzwolona spod jarzma hitlerowskiego. Województkiego Związku Kolega Fółta. Władysław,
W sojuszu z bratnimi narodami Związku Radzieckie- podkreślając ważność chwili i jej procesów społeczno·
go i zcałą Słowiańszczyzną zapewnimy Polsce spokój dziejow-ych. Oddaje hołd polegf.ym Wiciarzom, któ·
i nienaruszalność jej granic na Nissie, Odrze i Bał- l'ych zebrani czczą przez powstanie.
·
tyku.
Zjazd wita z· wielką radością fakt powstania w
·
Niech żyje jedność i bralerstwo Narodów Słowiań , Warszawie Rz'ądu Jedności Narodowej, następrue W'f•
skich!
raża głębokie przeświadczenie, · że naród polski może
Niech żyje potężna, niepodległa, demokratyczna w pełni realizować swoją suwerenność, niepodległość,
RzeczpospQlita Polska!
sprawiedliwość, społeczną, wolność sumienia i pr?.e•
Niech żyje Krajowa Rada Narodowa i Rząd Jed- konań jedynie w szerokich ramach grupy polityczri•>·
·
11ości Narodowej l
społecznej, tworzonej przez chłopów, robo~ników i in·
teligencję pracującą.
Naczel~y Dowódca W. P.
(-) tymierski Michał, Marszałek Polski
Bogate w tresć uchwały Zjazdu zamknęły wybory
· Z-ca Naczelnego Dowódcy W. P.
Zarządu Wojew. Związku Młodz : Wiejskiej R. P.
do Spraw Pol.- \V/ych.
,.WICI'', w skład któr~o weszli koledzy: Prezes (-) inż. Spychalski Marian, gen. dyw. Fołta Władysław, vice-prezesi - NoJ!a Józef, Kuras
Szef Sztabu Głównego W. P.
Jan, Kierownik - Markowski Michał, .Castępca Kie·
(-) Korczyc . Władyslaw, ;en. broni.
rownika - Cyrul Włodzimierz.
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KONFERENCJA TRZECH
~ . 8 PUNKTóW PORZĄDKU DZIENNEGO
LONDYN (Polpress). - Sprawozdawca dyploma·
tyczny Reutera, omawiając spotkanie Wielkiej Trójki, donosi że pierwsze rozmowy wstępne pomiędzy
Marszałkiem Stalinem, Prezydentem Trumanem i Premierem Churchillem rozpoczynają się jeszcze 15 lipca
wieczorem. Oficjalne rozmowy rozpoczynają się w po· ·
.
1
niedziałek 16 lipca.
Problemy, które będą omówione na tym historycznym spotkaniu, SJ\ - zdaniem sprawozdawcy - następujące: 1) ustanowienie długotrwałej okupacji Nie·
miec z jednoczesnem zniesieniem zbyt ścisłych linii demark.acyj~ych pomiędzy poszczegó!nymi strefami okupacy1nym1.
2) Sprawy związane z wojną na Dalekim Wscho·
.
~
C:łzie.
3) Ustanowienie ~cisłej współpracy g0spodarczej
_
pomiędzy wszystkimi krajami europejskimi. .

\
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AKADEMIA ZAtOBNA
Dnia 2b czerwca 1M5 r„ w rocznicę walk parlyzanckich i hi- tlerowskicb najci<lźcą pod Osuchami pow. Biłgoraj.~kicg-0, odbyła aię w Majdanie Księżpolskim uroczysta Alrndemia ia?olma
ku czci boh~terów - parlyzanlów, któr:iy zloi.)li swe życie \~
walce o i" iepodll'gtość, "'o lno~ć i sprawiedliwość Pohl.i Ludowej.

KONCERT MUZYCZNY
'
'
Dnia 13 lipca 1945 r. w repre·zentacy}nej sali Ur7,ę•
du Wojewódzkiego w Łodzi odbył się koncert, zot'{anizowany przez Ludowy Instytut Muzyczny przy
Związku Młodzieży Wiejskiej R. P. „WICI".
Udział YI koncercie w roli wykonawców wzięli:
Stanisław Szpinalski - fortepian, Olba-Olgina i W ik·
tor Domieniecki - śpiew, oraz orkiestra L. l. M-u pod
.. . ,
dyrekcją Józefa Las9ckiego.
Podobne koncerty ' odbędą się w szeregu miast na
·
zachodnich ziemiach Polski.

_,

•
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KOMUNIKATY
ZAPISY DO PMSTWOWEJ SZKOł.Y SPół.DZIELCZOICI
ROLNICZEJ im. z. CHMIELEWSKIEGO w NAteczowl6
NA ROK SZKOLNY 1945/46.

SEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Przy Wydziale Kultury i Oświaty Związku Mło.dzieży
Wiejskiej R.P. „Wici" powstała Sekcja Wychowania Fi·
zy<:znego, której zadaniem i celem jeet zrzeezenie szero·
kich mas młodzieży wiejskiej, osiągnięcie spuwności
fizycznej, poznanie z życiem sportowym, uzyskanie ·od·
powiedniego poziomu moralnego, oraz wy<:howanie dobrego, świadomego swych obowiązków obywateia .
Na prgram pra-cy wychowania fizycznego składają

W dniu 1 września 1945 r. rozpoczną się w szkole dwa
nowe roczne kursy dla młodzieży chłopskiej - kurs I-go
·
I 11-go stopnia.

·

·•

Warunld przyjęcia na 'kurs J.go stopnia.

1. Wiek - od 16 do 30 lat,
l. przygotowanie - ukończona co nafmnief pełna
szkoła powszechna, pożądana rolnlcza,
3. odbyta co najmniej kltkomtestęczna praktyka
w spółdzielni, w braku jeJ pewne wyrobienie społeczno·
organizacyjne,
4. złożenie egzaminu wstępnego z Języka polskiego
•
oraz arytmetyki.

się:

1. OrgailJzacja, wychowanie fizyczne i budow:t urzą
sportowych dla wsi.
, 2. Szkolenie przodowników i instruktorów wychowa·
nia fizycznego.
3. Propaganda wychowania fizy<:znego dla wst przez
filmów, odczytów i czasopims sportowyCh.
wyświetlan'i.e
Warunki przyjęcia na kurs 11-go słopnfe:4. Urządzanie imprez sportowych w środowiskacll
1. Wiek - od lO do 30 lat,
wiejskich.
ukończona szkoła spółdzielcza
l. przygotowanie 5. Organizowanie Kół . j Klubów Sportowych na wsi.
·
I-go stopnia lub szkoła handlowa,
Organizacja obozów sportowo - -wypoczyn~owych
6.
3. odbyta co najmniej roczna praktyka na stanowisku
dla młodzieży wiejskiej.
odpowiedzialnego pracownika spółdzielni~
7. Współpraca mięc:Lzy sekcjami wojewódzkimi, po·
4. złożenie egzaminu wstępnego z języka polskiego,
_
wiatowymi i gminnymi.
. .Jpółdziekzoścl, księgowości oraz· arytmetyki handlowej.
klu·
kołami,
pomiędzy
rozgrywek
Przeprowadzanie
8.
· Nauka w szkole bezpłatna. Wszyscy uczniowie miesz·
·
stowarzyszeniami.
i
barpi
zasa·
na
prowadzonym
szkolnym;
kać będą w Internacie
·9. Urządzanie wycieczek.
.
dzle samowystarczalności.
10. Ideowe wychowanie młodz i eży.
Opłata miesięczna za wyżywienie i opranie w inter·
W związku z tym .zwracamy się do Zarządów woje:
nacie ,- równoważnik w gotówce 75 do 100 kg l_>szenicy.
powiatowych o tworzenie sekcji, klubów i kó-ł
wódzkich,
opla·
Jednorazowa
Pąza tym obowiązuje w internacie
ta za słomę do siennika, wysokość której ustalona zosta· . sportowych.
Regulaminy l instrukcje zostaną w najbliżGzym czanie na początku roku szkolnego.
sie rozesŁane.
Podanie o dopuszczenie do eg7.amlnu kierować należy
a>od adresem szkoły do dnia 10 sierpnia 1945 r. dołąct.a· ·
. WYDAWNICTWO „WICI"
f ąc: własnoręcznie napisany życiorys, odpis metryki uro·
dzenla, ostatniego ąwiadectwa szkolnego oraz świadectwa
Nakładem „Wici" ukażą się niebawem następujące wydawuiz odbytej praktyki lub pracy w spółdzielni, zobowiązanie 'cłwa:
1) „Chłopi - poeci" - wyl!ór wierszy. •
rodziców lub opiekunów do regularnego uiszczania opłat
2) „Insccnilacje i recytii'cje" - zbiór materiałów dla zespos.tkolnych.
łów świetlicowych:
Oryginały metryki l świadectw przywioza kandydaci
•
3) „Plon niesiemy plon" - materiały dożynkowe.
ze sobą do szkoły.
Zamówienia na te brosfury należy kierować do Administrn·
·
kandydaci
wstępnego
egzamlpu
do
dopuszczeniu
O
'
/ cji „Wici" - Łódź, Al. Kościuszki 45.
zostaną powl~domlenl pisemnie.
dzeń

IZBA ROLNICZA W- FOZNAł\lIU
Wojewódzka Izba Rolnicza w Poznaniu podaje do wiadoo1'>Ś
c;i, że Państwowe Eksperymentalne Liceum Rolnicze m ę ~kie
J żeńskie w Srodzic, ul. Gen. Żeligowskiego 2, przyjmuje zgłouc·
·
ni,a na dwuletni kurs nauki do 25 lipca <ł9ł5 r.

SPóŁDZIELCZY

CHŁOPSKIEJ

W dzisiejszej Pols!:e demokratycznej chłop stał się pełno·
prawnym gospodarZEl!!l pa:ń'stwa. Przygotowanie chłopa do
wspóhtczestnictwa i współodpowiedzialności w przebudowie
naszego życia politycznego, społecznego i gospodarczego to
zasadnicze zadanie Związk"U Samopomocy Chłopskiej.
Ta przebudowa struktury społecznej i agrarnej wsi,
rzecz zrozumiała, wymaga wyspec]aliwwania rąk chfopa
i nastawienia psychicznego do tej pracY.
Zorganiwwani chłopi w Związku Samopomocy Chłop·
skiej szukają rozwią:.11\nia trudnych problemów gospodar·
ezych na drodze spółdzielczej. Związek Rewizyjny Spółdzielni
chcąc przyjść z pomocą w zrealizowaniu programu SamoIK1mocy Chłopskiej zor!\'anizował czterot-ygodniowe kursy dla
młodzieży wiejskiej w celu przygotowania jej do tych zadań.
Na kurs zgłosiło się 139 osób.
Po przeprowadzeniu selekcji podzielono młodzież na trzy.
odpowiednie. grupy, a mianowicie:
1) kurs dla sklepowych - 57 osób,
2) kurs dla rachmistrzów - 37 osób,
3) kurs dla kierowników ~-.45 ' osób.

. KANDYDACI DO SZKOŁY OFICERSKIEJ
MILICJI OBYWATELSKIEJ

''"

KURS SAMOPOMOCY

Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej w Ło
dzi, powiadamia, że przyjmuje kandydatów na sześcio
Obywatelmiesięczny kurs Szkoły Oficerskiej Milicji
skiej od lat 20- 35.'
Warunki przyjęcia ':
a) świade<:two urodzenia;
b) obywatelstwo polskie;
c) zaświadczenie wydane pr.zez Miejską lub Gminną
Radę Narodową, względnie przez Stronnictwo;
d) ukończenie szkoły ·powszechnej;
e) świadectwo lekarskie.
~zenia przyjmuje się do dnia 20 lipca 1945 r.
Wojewódzka Komenda Milicji Obywaielskie/
Łódź, Al. Kościuszki 56, III piętro

'
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Wykłady odbywają się w 1odzinach pnedpoludniowyeh
" lokalu Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P. Okru
Łódzki - Łódf, ul. · żeromskieiro 98.
z dziedziny
Wykładowcami ·są nauczyciele specjaliści
•półdzielczości. Wśi:ód młodzieży biorącej udział w wykła
dach wyczuwa się wielkie zainte1·esowanie i srozumienie celu
.
uczestnictwa w kursach.
Aby zapoznać młodzież z całokształtem pracy społecznej
na wsi, zorganizowano w godzinach popołudniowych świetli
eę, gdzie omawiane są zasadnicze, aktualne zagadnienia dotyczące tej pracy, a więc: sanl"okształeenie, uniwersytety ludowe, dom ludowy, udział kobiety 'W życiu społecznym i t. p.
Młodzież bierze żywy udział w dyskusjach.
Oprócz tego zqrganizowano śpiewy i tańce regionalne.
Atmosfel'a kunów jest poważna a zarazem radosna,
gdyż wytwarza poczucie, ie młodzieł z nich wróci zoriento·
lV&na i przygotowana do zadań, jakie ją u.ekajJl.
I

W SPRAWIE ODBIORNIKóW RADIOWYCH.
W związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26
czerwca 1945 roku, uchylającą zakaz korżystania
z odbiorników lampowych i detektorowych - Polskie
Radio przystąpiło do rejestracji aparatów odbior·
·
czych.
Tytułem jednorazowej opłaty rejestracyjne-j po·
.
biera się:
zł. 100.- od odbiornika lampowego,
10.- od odbiornika detektorowego.
zł.
Miesięczna opłat.a abonamentowa została. ustalona
_
w sposób następujący:
1. Za detektor zł. 25.- dla pracujących (zątru·
dnionych na podstawie umowy o pracę) oraz instytu-
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społecznych,
cji państwowych, samorządowych
i zl. 100.- dla innych.
2. Za odbiornik lampowy zł. 50.- dla pracują·
cych oraz instytucji i zł. 200.- dla innych.
• ~szyscy posiadacze odbiorników winni się za re•
jestrować w. terminie do dnia 15 lipca r.b. pod ryi{o·
rem sankcih przewidzianych w art. 29 Ustawy o Poczcie, Telegrafie i Telefonie (Dz. U.R.P. Nr. 63 poz.
481) t. j. kary aresztu do trzech miesiE;cy i J2rzywny
do trzech tysięcy złotych, niezależnie od konfiskaty
.
odbiornik;a na rzecz Skarbu Państwa.
. Rejestrację przeprowadza w Warsz.awie Biuro
Radiofoniczne:
Narbutta 22, .
Marszałkowska 56,
Targowa 63,
na prowincji placówki' Polskiego Radia.
W miejscowościach, w których nie ma dotychet4a
placówek '(radiowęzłów) Polskiego Radja posiadacz
radioodbiornika może dokonać rejestracjj przez
przesłanie przekazem pocztowym opłaty rejęstracyj·
nej , j abonamentowej .wg. wyżej podanej taryfy pod
adresem: Polskie Radio, Biuro Radiofoniczne, Warsząwa, Narbutta 22. Na odwrocie przekazu pocztowego, w_miejscu przeznaczonym na korespond~ncję,
należy podać: zawód, charakter· lokalu, w. którym
znajduje się radioodbiornik oraz rod~aj i typ apa·
ratu.
Pokwitowanie wydane przez urząd pocztowy
będzię służyć jako dowód zarejestrowania odbior:
nika.

Z TERENU PISZA -.

I

CZARNKóW - STRAJKOWO
Przez powiatowego instruktora zorganizowane 7.06t&:
ło w dniu 27.IV. b.r. ko1o Związku Młodzieży Wiejskie]
„Wici" w Stajkowie, powiecie Czarnkowskim. Silne
zainteresowanie cechowało już pierwsze organizacyjne
7.f::branie. Mimo niesprzyjającej pogody, sala jednakowoż wypełniona była po brzegi przez licznie zebraną
roiodzież gromady Stajkowo, która już w pierwszych chwi
lach, w pierwszych ciężkich zadaniach zrozumiała po·
winność swoją, co jest bardzo chwalebne, a czyn taki
powinien być naśladowany. Na pierwszym 7:ebraniu or·
g:mi.ta-cyjnym, po zaproszeniu pow. Zarządu z.M. ob.ee·
ni byli: Miejscowy sołtys, i Kierownik Szkoły. Zebranie
z~_gajono hasłem „Bóg~Nauka-Ojczyzna", które pro·' .
w czasie ze·
wadził organizator p 0 wiat 0 wy.
~rania i według ustalonego programu głos zabierali:
J<tko przedstawiciel z.W.M. organizator powiatowy ob.
Cru,piń8ki lnnocenty,-ltóry w awoim referacie dał Mło·
dzieży ogólne wytyczne Organuacji i xapoznał Mło·
ózież z programami Związku. Miejscowy sołtys ob. Ba·
~an Michał w słowach swoich dał Młodzieży uozumie·
n1e ważności chwili i jej tmdnego 2adania w obecnych
czasach jako podwalinie nowej demokratycznej Polski.
Następnie głos zabrał również . Kierownik Sz~oły ob.
Surma Jóte{, i w treściwych słowach przypier:.:ętował
dobroć wynikającą z racjonalnego i prawdz,iwew> 'dzia·
łania Związku. Dowodem tego, ż.e jest nam ży:zliwy111
podał się, jako referent o.światowy dobrowolnie z cze·
go wszyscy byli zadowoleni. Nalltąpiło spisanie człon·
ków i wybranie Zarządu Koła. Wszyst·ką Młodz i eż, któr-1 była zgromadzona gremialnie wstąpiła do Zw i ązku.
Członkowie jeszcze zabierali głosy w dy6kusji i wal·
nycb wnioskach. Odśp iewaniem „Ro ty" pierwsze orga-

n:zacyjne zebranie zostało zakończóne. Taki . był paczą·
tek niedawno założonego koła Młodzieży. Cały trud
i wszystkie apele nfo p01Szły na marne. Dzisiaj już M~o:
dzież Wiciowa, ~ Staj'kowie żyje całym sercem 2wią•
z.ana z własnym Zarządem, a Zarząd ten z powiatowym(
którego w jednym sprawozdaniu tak dosłownie naz-x.:.
w&: „Uważamy jednak, że Ojcem naszej praey to Zd·
nąd Powiatowy, a my jesteśmy na to, abyśmy lę pracę,
ten dorobek ojcowski utrzymali''. Praca też tam wre jak
w ulu. Młodzież zbiera się na częstych zebraniach. gdz;.e
obmyślane 15ą programy miejecowe, jalt sobie i innym
utozmaicić chwile wolne od pracy. Jak je wykorzystać
dl& ~alsze_go kształcenia się, aby .wyrówn~ć. wszelki~
btaln'. ja~ie pi:zez czas w~jny wśród · mło~z1ez) nag10·
mad.ziły się. ~1e lękan;iy 11ę pracy, ale 15ta~emy ochoe2o
do p7ac_v i wierzy~y, 2e pokonamy wszelkie przeszkody
I dojdziemy zwycu:sko do zamierzonego celu..
Sehre~rz :;;wi~towy
w zar owie
POWIAT WIELUŃ MA GŁOS
Młódzfeż nasza, powiatu Wielunia i okolicy, vt
czasie okupacji germańskich najeźdźców · pozbawio· ,
na była wsp6łżycia ze sobą. Od 1939 r., od chwili,
kiedy niemieccy satrapi zawładnęli naszą ziemią
pędzono nas do przymusowej - roboty, więziono
i -wywożou.o. Zostały zamknięte wszystkie szkoły,
kościoły, a nauczycielstwo i księża z całego powiatu
wywieziono do obozów. Jeżeli kto chciał coś zaśpie- _
wać łub póczytać zaraz karano, lub bito po twarzy. ·
Nawet były wypadki, że zgraja żandarmów lub
„Hitlerjugend" banda .łapadła wieczorem i raniła
nie tylko starszych, ale nawet dzieci. W niektórych
wioskach pozostały jednostki i garstka nauczyciel-

....- - Nr 14-Str 16

--------------~---:i:-.- „WI Cl''

stwa, którzy jeszaze przed wojną pracowali i ci
nie zważając na gTożące niebezpieczeństwo skupiali
potajemnie młodzież i dzieci, czytali książki, pod· ··
ziemne pisma i pouczali społeczeństwo dodając otu·
•
chy, że -Zło przejdzie.
U czono się poezji naszych poetów i w małych
- kółkach, w święta deklamowano. I tak pracowano,
- choć _w ukryciu. Z chwilą jak okupar;it został wypędzony przez sojusznicze armie i naszych żołnierzy,
zaczęto pracować. Uruchomiono szkoły, Koła Młodzieżowe wzięły się do roboty. W zeszłą niedzielę
młodzież we wsiach Akolewie, Janowie, Gromadzicach urządziła wspólne zabaWy. Odegrano teatr
amatorski, odś,..Piewa no p{eśni oraz deklamowano.
Tak ml')dzież w kołach „Wici", jak i harcerska pracuje z óchotą pomimo braków książek itp. w niedzielę odbywa się gra w piłkę i inne gry sportowe.
·Nasza wieś polska musi się uczyć, żeby być
zdolną do podjęcia budowy Polski,' za którą tyle
·osób zginęło, nie tylko na wojnie, ale także po wię·
zieniach i obozach. Dam tylko za przykład parafię
Astrówek-Rudlice, gdzie nremcy rozstrzelali 23 osoby, 6 nauczycieli zginęło w Dachau i Mauthausen.
hausen.
Jednak pomimo tych krzywd, które wróg zadał
naszemu narodowi, my nadal pracujemy dla dobra ·
Tade·u,sz Ojrzanowski
Ojczyzny i Narodu.

.„

„Do Administracji Pisma „WICI'' w Lodzj, Al.
45. Referat Prasowy Wojskowego Instytutu Nauk.-Wydawniczego pozwala sobie wyrazić po·
dziękow.anie P. T. Administracji za sumienną ekspedycję egzemplarzy pisma, przeznaczonych dla Insty,
_
tutu.
Jednocześnie jednak powiadamiamy, że. do pełnego kompletu pisma brak nam następujących ilości
niwj podanych numerów.
Zdając sobie sprawę, że odnalezienie staryćh numerów zaległych more J'OWOdować pewne trudności
nalegamy jednak na zapewnienie ich nam, gdyż brak
powoduje rozbicie kompletu i zniszczenie jego dokumenta·r nej wartości.
Również gdyby wymienione numery udało się
później odnaleźć, czy wydostać z rąk czytelników,
prosimy pamiętać o naszym zamówieniu i załatwić
je w pierwszym rzędzie, z uwagi na wysoką użyteczność SP-Ołeczną tych właśnie numerów.
Referent Prasowy W.I.N.W.
J. PŁAżEWSKI, poclpo1·ucznik
Kościuszki

ODPOWIEDZI REDAKCJI

Kol. Bogusław Kogut, Mirowice pow. Bydgoszcz. Prosicie naa
o ocenę awych wierszy. MyśLi w nich zawarte, są dobre, ale sposób wyrażania slaby 1 raczej lepiej wypadałyby WMz~prace pisane prozą. Spróbójcie. Oceni~ je. Przesyłamy pozdrowienia. Napiszcie do na& o Wasz.ej pracy. Czy otrzymujecie „Wici''?
.DĄBROWIANKI W LODZI
Ob. Ppor. 1'ade1_1sz Brzechwa - Beroas, Łódil. Za nadesłany
Od' s.zarzyzny deszczowego dnia 7 lipca, żyw.J odbi- . materiał dziękujemy - wykorzys-tlllny. Prosimy odwiedzić na.
szą Redakcję.
jaly barwne stroje dziewcząt z ł-Owickich wiosek, uczenKol. Władysław Fałta, Gać, koło Prz~orska. Matcr.iał zamienic żeńskiej Szkoły Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej.
szzamy. Cil!6zymy się z nawiązania z nami kontaktu. Na wszystPrzyjechały na 2 dni do Łodzi, by poznać jej najciekie materiały reflektujemy. - Prosimy o nadesłanie. Czy otrz.ykawsze obiekty i rozerwać się. Są gośćmi Związku Re·
wizyjnego Spółdzielni R.P. który-widzi w nich p;onierki muj~ie „Wie.i"? Slemy .Wam wiciowe pororowienia.
Kol. Jllll Wierciński, W11łbrzych, Dolny Śląsk. Nąpisaliście ,
·
ruchu spółdzielczego.
Kolego i wierszem i prozą: „Dolny S!ąsk wzywa". - Wiesz wyDąbrowi.anki zwiedzają kolejno szkołę przemysłową
padł słabiej i nie pójdzie. Zato proza bardzo serdee:tnie br·z mi,
i _gQspodarczą, fabrykę włókiennicz( muzeum. Wieczokie<ly piszecie: „Slę Wam serdeczne pozdrnwienia z dalekieg<J
(w przestrzeni) Wałbrzycha, a jednak tak ·bliskiego polskiem11
re-m spędzają czas w teatrze i kinie.
sercu! Przecudn,ie tu jest! Piękńem można . si~ upoić i przebaczyć .
Wszędz.ie, gdzie się zjawią, witane są serdecznie po· • - ' rywając strojem, tryskającym zdrowiem i młodością. największe kr:r.ywdy bliźniemu; gdyż lepsza cząstka duszy bndzi
się w człowi~ku, ki„dy patrzy na te cuda piastowskiej ziemicy".
Przemawia do nich Wojewoda Łódzki, podkreślając rolę,
Przyjedziemy na Dolny Sląsk i tak jak Wy Kolego - napewno
j.aką mają do spełnienia w Polsce. Uczennice występują
.
.
- w Województwie z ~gionalnymi piosenkami i ms<:eni- go pokochamy.
· Kol. Kazimierz Chyła, Nakło nad Notecią. Wiel'S~Y wa,u ych
:zacjami przyjętymi niekończącymi się oklaskami.
nie wydrukujea1y. Jeszcze są za słabe, choć niektóre frll@menty
Wycieczka zostaje zakończona świetlicą urLądzoną
w lokalu Związku Zawodowego Pracąwników Spół<l!Liel· ładnie br.zmią: „Weimlesz kosę, na łan pójdziesz, rozświetlony
czych. Uczestniczą w niej pracownicy Związku Rewi-, łuną świtu - i żąć poczniesz - z żarem w piersi, wśród skwuzyjnego 'spółdzielni R.P. i innych spółdzielczy.eh insty~u- , nych bękitów". - Napiszcie o pracy młodziefowej u Wa~. "'
Kolegom z Gimnazjum Kupleekrego w Nałęczowie dziękuje·
cyj, przed.stawiciele Związku Młodzieży Wiejskiej „Wi- ,
my za nades~any „Promień" - wiele w nim ciekawego materia- ci" , studenc;:i Działu Pracy Kultur-alnej Uniwer.sytetu
lu - ale koleżanka z kursu to Was wtirowa~i~a w błąd, bo t!Y
Łódzkiego. Głęboko odczuwaJą wszyscy prawdę słów
nie jej wierszyk, ale fragment aforyzn~u _Rem1gmsza Kwlatkowśpiewanej pieśni: „Myśmy przyszłością na.roi.u".
· ski.ego, który rozpoczyna się od słów:
ZB
Dwa razy pomyśl, potem zrób, a wyda czyn owoce - i t.d.
WOJSKO I MŁODZIEŻ

•

•
UZUPEłlNIENIE
Redakcja „WICI" otrzymała niezmiernie serdeczny łist. od Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydaw- . W 11 'numerze „WICI" podaliśmy komunikat
niczego, którego treść poniżej -zamieszczamy dla pod- Polpres~m pt. „Młodzież w Krajowej Radzi& Narodojaka wią.że młod~ież wiejską wej''. OpusŻczono ·tam w spisie dwa nazwiska, któ~&
kreślenia łączności,
poniżej podajemy - poseł Hanka Gadzalanka, po•
•7 Wojskiem, które interesuje się pracami młodzieży,
·
jej zamierzeniami, jej prasą.
•
set Stanisław Mazur.
Wydawca: Zw. Młodzieży, Wiejskiej R. P. „Wici:, Łódź,_ Al. Kościuszki 45. Tel. 151;18. Skr.l poc\t. Nr
'
Konto czekowe Nr. 126. Bank Społem w Lodzi.
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.
Nr. ' 0421=!
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