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POLSKI

straszną okupacją. Jęliś1ny się żmudnej a jednocześ·
Jeśli rok czasu bywa częstokroć okreśem, w któ.
rym wydarzenia w odniesieniu do dziejów narodu nie · nie radosnej pracy.
podpadają pod rejestr historyka, to ten rok znaczony
Ciężka to była praca, mozolna bardzo, ale jakże .
datą 22 lipca jest w dziejach Polski niezmiernie bogawielkie są dziś jej wyniki zmierzone na przestrzeni
;ty w łakty, zapisane do histocii specjalnymi zgłoskami. ,. tegorocznego okresu.
-•
Pamiętamy ten dzień bardzo żywo, bośmy przeżyli
Przeprowaazono reformę rolną i w ten sposób
w nim niezmierąie radosri~ narodziny wolności.
naprawiono odwieczną k.czywdę polskiemu chłopu. OdRok temu jeszcze szalał wokół terror hitlerow- dano mu we władanie zi emię;. jako odwiecznemu
- skich hord. Tysiące braci i ~ sióstr naszych ' konało w i prawemu jej dziedzicowi, -do której nabrał prawa ·
strasznych mękach pod ścianamł śmierci, jakimi były przez tylowiekową pracę na niej, zraszanie jej swym
mury zrujnowanych miast. Dyrpiły piece krematoriów, potem i krwią, stając zawsze wiernie do jej obrony.
a w obozach świszczał żelazny bat katów.„
Robotnik polski w fabrykach, nie jest już wyzyskiI oto w te miodne dni lipcowe, ·między złamanych wany przez wzbogaconego· przemysłowca, ale ~pra·
niewolników, między zhań15ionych i upokorzonych pa„ wietłliwie dzieli dochód swej pracy między tych, którzy z narażeniem życia, w ci~kich warunkach pracy
dło objawienie wolności.
dostarczają krajowi produktów przemysłowych.
„Rodacy - głosił Ma~est P. K. W. N. - wybiła
W tej rocznej pracy czynników rządowych i orga~
godzina wyzwolenia. Armia Polska obok Armii Czerspołeczno-politycznych odbyła się reforma
nizacyj
wonej przekroczyła Bug. żołnierz polski bije się .na
naszej ziemi ojczystej. Nad umęczoną Polską powiały wojska. i reformą szkolnictwa. Wytyczono ścieżki
i drogi pod rozbudowę naszej państwowości na silnych
znów biała-czerwone sztandary.
•
i trwałych fundall}entach.
Wybiła godzina odwetu na Niemcach za męki
śle nam
Oto
mocy.
i
sile
swej
w
krzepnie
Polska
ł cierpienia, za spalone wsie, za zburzone miasta, znipolporty'
nas
Pozd.F-awiają
Bałtyk.
stary
salut
swój
szczone kościoły i szkoły, za łapanki, obozy i rozstrzeKołobrzeg i Szczecin.
Gdynia,
Gdańsk,
-.Elbląg,
skie
liwania, za Oświęcim, Majdanek, Treblinkę, za wySłyszymy kucie młotów i kilofów dzierżonych w twar·
mordowanie ghetta".
dych rękach śląskich robotników, a prastare ziemice
Jakąż radoś~ią brzmiały nam' w uszach i w sercach · piastowskie · przesiąknięte krwią i potem patriotów
%arazem te słowa i stwierdzenia naoczne, fe podłe, wróciły do macierzy.
hitlerowskie zbiry umykały 2 ziem polskich.
Wywalczył j~ i przed wrogiem obronił polski żoł·
.
Na ziemie Lubelszczyzny wkraczało Wojsko Pol- nierz w ofiarnym swym trudzie i krwi przelanej, a dzi~
skie. Zjawili się jak · z baśni z da~ekich krajów ·Ra· chłop polski orze je swym pługiem i złotem ziarnem
dzieckich dążąc' do umiłowanej Ojćzyzny. Zdobni w obsiewa.
orzełki i zbrojni- w.nowoczesną broń maszynową napaPoprżeu kraj cały rózhrzmiewa dziś hasło brat11nia
wali nas'U<:.ięściem i dumą, porvwali swytn entuzjaz• się. Rząd Jedności Narodowej jednoczy' serca i dusze
mem walki o wolność i niepodległość Polski. Byliśmy obywateli. w jedno ogiysko, płon'lce pragnieniem Pólszczęśliwi witając ich'i goszcząc w biesiadnych izbach
ski niepodległej, silnej i spr_awiedliwej . .Wonie łączą
wiejskich.
się do wspólnej pracy dla dobra i chwały Ojczyzny.
. A polem pochłonęło nas całkowicie twórcze zmaP. Rogala
ganie się ~ad odbudową Polski zrujnowanei wojną l
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_: Rowy da~ hodować, wciell6 w aievo Pierwiastki kuJl~ry
dilo111kie~, narodowej, oąólao11ol1kiei, ahy milił okna ·i drz__wi
zwrócoae Im 11011ępawi, ku calem• niala. Wyrwać chłop11-
z otchłani niedoli, z mreków, ·da których ve los i on · 111111 przykul; i · rzucić vo. na drouę wioiiqcq ku Polsce, ·której alejed.nokrolaie nie m6ąl zobaczyć oczami zalęnymi polem Polsku 10 nie
hal pańszczyźniany; Polska Io ale zaąon pańszazyźn•any, znie. nawidzonv i przeklęty. Wspomniana pańszczyzna. Io zmora prze, szloic:i, którq Polska 1prawiedliw~ niszczy.
JAN .WIKTOR
„Błogosławiony chleb ziemi czarnei':.
Wyjlltki·

..

łl1111111111111111lłlll11111111111111111111111111111HlllllllllllllllllłlllllllllllllllllłllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllHmlllll

•

WICI"--------------- ---·----- Nr 15-Str 3•

"

lłlJt:H

llJDOW\'

tł ZWll\Zf~ll

l'llODZlfZY.

,. W I t: I " :
Ruch Ludowy jest rozległym i głębokim nurtem wypadkach osiągmęc1a przedwojenne. Zmontowany
emancypacyjnych chłopa polskiego do wy- przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejdobycia się z nizin społecmej, politycznej i kultu- skiej „WICI" Centralny Wydział Oświaty i Kul·
tury Ruchu Ludowego finalizuje w ciężkich warun·
raąnej nicości na poziom pełnoprawnego obywa·
tela i twórczego współgospodarza Polski Ludowej, kach i z dużym nakładem pracy Alkaderrnię Rolniczą
w Lo.dzi, pierwszą, samodzielną, wyższą. ,uczelnię
świadomego swoich zadań i obowiązków zarówno
w stosunku do samego siebie, jak i w stosunku .chłopską, zbudowaną na zasadach nawskróś dem~
do po7lostałych grup społecznych.
kra tycznych.
·
Wiarunk'i dziejowe Ruchu Ludowego często
Wykorzy·stując fachowe siły został wrganizosprawiały, ?.e rozpadał się on na szereg drobnych
wany Instytut Muzyczny i Sekcja Teatru Ludowestrumieni, zmiEmZających niejednokrotnie w od- go - instytucje, które w dziele używotnienia, po. wrotnych kierun'lmch. U podstaw tego zjawiska g·łębienia i postępu kultury chłopskiej odgrywają
tkwił brak skonkrety.zowanej ideologii, która wyzasadniczą rolę. Rozszerzenie działu wydawniczego
kuwała się stopniowo,' następnie brak sprecyzowaprzez uruchomienie „Biblioteki Wici" . i „Koresponnego programu działania, opartego na racjonal- dencyjnego Unhversytetu Wici", oraz podniesienie
nym podziale pracy i wreszcie rozkładowe wpływy poziomu tych wydawnictw w oparciu o pracę fazagorzałych wrogów ludu wiejskiego, którego spochowców i specjalistów poszerza wiediz.ę i . podnosi .
łeczno-polityczne usamodzielnienie zagrażało beµpopoziom umys~wY szerokich mas rniM&zieży wiejśrednio . żywotnym interesom warstw po.siac\ają
skiej', przyspieszając kulturalną konsolidację całego
cych.
narodu. Ponieważ nie piszę sprawozdania, przeto
Wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej nie będę" wyliczał całego szeregu innych po-'.:zynań
stworzyło szereg pomyślnych możliwości dla rozi realnych pociągnięć w tej dziedzinie. Prag nę tylwoju Ruchu Ludowego we właściwym kierunku. ko zwrócić uwagę na fakt, że właściwe zrozumienie
Lecz możliYot.ości te nie zostały dotychczas należycie swoich zadań prowadzi zawsze do celu pomimo
wyzyskane i jeż.eli Ruch Ludowy uwy1raźQił się trudności i braku odpowiednich warunków rozwoju
już z dostateczną siłą na zewnątrz, to jednak ·wewpracy.
nątrz, na własnym podwórkuf nie zdołał się jeszWłaściwym odcinkiem działalności Samopomosze wyzwolić ze stanu dość prymitywnego chaosu, cy. Chłopskiej jest niesłychanie ważna dziedzina gowywoh1jącego drobne w.prawdzie, ale dokuczliwe
spodarcza O rozległej skali podstaWOwYCh potrzeb
nieporozumienia, a c~sto i wprost osol:>iste ani- aycia wiejskiego. Znaczenie tej dziedziny spotęgo
mozje, transponowane bez najmniejszego uzasad- wały skutki reformy rolnej . I właśnie od Samoponienia na phaszczyznę spr a w ogólnych. Wś·ród róż~ mocy Chłopskiej za1eży stuprocentowe wyzyskanie
norodnych przyczyn, które taki stan rzeczy wywo- tych epokowych wartości gospodarczych, jakie rełują, na pierwszy plan należy wYSunąć brak naleforma rolna wniosła na wieś. Skupienie wysiłku
żytego· zrozumioenia tej zasadniczej prawdy, że -podw tym kierunku· jeąt spełnieniem dziejowych zadań
stawą sprawności i skuteczności planowego źbio·
w ramach ruchu ludowego. że tak j~zcze nie jest
rowego działania jest przede wszystkim, poza hie- i re wysiłki działaczy Samopomocy Chłopskiej rozrnrchią celów, racjonalny podział pracy.
.
proszkowują się w kierunkach zgoła- odimiennych,
to ·wynika przede wszystkim z tego, że organizacja
Strukturę Ruchu Ludowego tworzą o~ecnie:
Związek Młodzieży Wiejskiej „WICI", Samopomoc ta, zbudowana na nowych zasadach jest jeszcze
Chłopska i Stronnictwo Ludowe.
zbyt młodą i nie posiada należycie wy.pracowanych
Każda z tych
form powstała na skutek tego, ż~ zaistniały odpo- właisnych dróg działania. Idąc po linii najmniejszewiedniego rodzaju potrzeby w zbiorowym życiu go opqru stosuje najczęściej sposoby zapożyczone,
wsi, których zaspakajanie należy do głównych za- wypracowane w innych dziedzinach i nie zawsze
jej odpowiadające.
dań danej organizacji. Z tej właśnie racji te trzy
odłamy Ruchu Ludowego różnią się Wipr.aWldzie mię·
Stronnictwo Ludowe to polityczna emanacja cadzy sobą szczegółowym programem działania, lee.z łości Ruchu Ludowego, czerpiąoa swoje żywotne
zespa.la je ściale wspólna ideologia, wytyczająca na~ soki · z prog1·amowej działalności organizacji '{>O·
czelne i ostateczne cele dążeń Rttchu Ludowego przednio wymienionych. Polityczna emanacja nie
jako ·całości, oraz ws_pólna postawa społeczno-po· oznacza politycznego monopolu, ponieważ .zmonopolityczna na arenie życia państwowego.
lizowanie tej dziedziny i uczynienie z niej nietykal·
Nerwem zasadniczym działalności Związku neg tabu wykoszlawia właściwą politykę Ruchu LuMłodzieży Wiejskiej „WICI'' jest P'raca na.d uspo·
dowego w płytkie politykierstwo, wysuwające na
łecznieniem i z.organizowaniem młodzieży chłop
plan pjerwszy prywatne ambicyjki• P?Szczególnych
skiej, oraz realizacja programu oświatowo-wycho· osób. W polityce Ruchu Ludowego b10rą wszyscy
wawczego z punktu widzenia swoistych i istotnych udział pośredni- lub bezpośredni dzięki swojej pra·
potrzeb życia wiejskiego. W tyrrv swoim właściwym cy. Stronnictwo Ludowe pełni tylko rolę busoli,
kierunku „WICI" zdobyły już konkretne osiągnię wslKazującej właściwy kierunek dąreń całości Ruchu
cia, niejednokrotnie przewyższające te możliwości, Ludowego na arenie spraw państwowych. Tak najaiie miały w danym mome ncie do dyspozycji. Stan leży rozumieć zasadę jedności Ruchu Ludowef!o,
orga nizacyj n:v po mim o różnorodny ch trudnoś c i na- której nie mogą naruszyć chwilowe 9-0.dmuchy
tury społe cznej i terenowej, przekrac~a w wielu
podszepty wewnętrznej .prywaty, jeżeli zostanie
dążeń

'
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ona ugruntowana na cało.Kształci~ żywotn),ch. pot rzeb i sił ludu wiejskiego. W sz.elkie" t.ak zwane
rozłamy, ja.kie dotychczas Ruch Ludowy nawiedza' ły: po:!hodziły od tych ludzi, którzy nie wnikali
W' istotę rzeczy, a kierowa.li się wyłączhie okolicz- noś ciami pr zejś ciowej koniunktury politycznej. Po,

ltyka Ruchu Ludowego, oderwana ocl . wewnętrznej
jego treści rozwojowej, od całokształtu prac programowych, . podejmowanych na wsrzystkich odcinkach, jest polityką złudną, polityką zarozumiałych karierowiczów, która zawsze Ruch Ludowy
zaprowadzi na manowce.
•
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WOLNOSCl SZTANDAR ZNOW POWIEWA
Nad krnią przesiąkłej,

polskiej ziemi,

wolności sztauclai" :z~ó~v powiewa

,1 jak słonecznych blask promieni, racłości;i du~z~ roze~śnie1rn.

Na poh:kicj ziemi, p~lski żołnierz stalowym krokiei:.i .. stopę stawja

1 z polŚkim f~dem, w trudach wspólnie, o świtte, .polskie, walczy prawa.
Wolność!!!.., to słowo, które złotem na złocic, winno byi pisane .:_

\--0 warte. ono, chyba
.Najlepiej

Jak

0

t)m nie Polakowi

popocl słońcem:

mó,~ić!

-

..

Znf!ne. ·

swobody• tchnienie nam jest życiem,
'

i.ar uczuciem jest · gorącym z gorejącym "iecznie zniczem.

Ojczyzna! ! ! -

świętość, któreJ 'nigdy największych Ófi!ir nie za1~iele -

Dla której oddać krew

iWq

w dani,

pośpieszy Polak jak. na]śii1ielej.

\.

A ;;erca luclu są skarhnicą skai:hów najwięhzych, których nigdy, W1óg łapą swoją ·nie wyszarpie, choć w, draJ>ieżności niedoeeigły1

KAZIMIERA ZAWISTOWSKA
'

L A .·T O
Jak stół biesiadny zencem podany,
Ziemia w przededniu wielkiego żniwa,
Złotą symfonią §lońce dogrywa Strun mu tysiącem rozchwiane lany.

•

A .po ugorach stoją dziewanny,
Tęsknie wpatrzone w szmat nie'&a &in,
Niby kapłanki białej Marzanny,

-

•

Wian zbóż szafirem chabrów dziergany,
Zwichrzonych kłosów złocista grzywa,
Struną mu miodna, hreczyna niwa,
Mleczny gościniec skrzydłem pszcz~l tkany.

Kwiatem wyrosłe z gruzów Gontyny
.
I ~ pieśń wsłuchane oną przedwie_czną,
Zbożną i polną - kwietną - słoneczną.

.;

1. '
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PORADNIK

SAMOKS~TAt,CEN IOWY
i

PRZYRODA
SILNIKI. CIEPLN}I

z pracy mechanicznej powstają rożne rodzaje
energii, na przykład energia cieplna, którą. vozna, liśmy w poprzednim artykule.
.Przy \lderzaniu krzesiwa: widzimy błysk,. powsłaje światło, 11 więc inny rodzaj energii, · energia
świetlna.

•

Rury zamykane z.a pomocą kranów doprowadzają
z kotła parę o.dużym ciśnieniu. Inne rury ró\vnież
zaopatrzone w krany prowadzą do ehłoclnicy, · którą j.est wielka kadź z zimną WIYdą, służąca do chło
dzenia pary. Czasem do chłodzenia pary używa ·się
_
zimnego· powietrza.
Silniki parowe spotykamy w większych gospo darstwach rolnych do poruszania młockarni i d6
wytwarzania - prądu elektrycznego w gospodar- ·
stwach celem oświetlenia ich. W miastach i przemyśle · stosujemy silniki parowe w dużych elektrowniach, na kolejach do poruszania pociągów
na okrętach morski~h i rzecznych .

Odwrotnie z ciepła· mpże powstać praca mechaniczna. Zamianę energii cieplnej na pracę ;mechaniczną. dokonują silniki czyli motory eieplne. Z.ape>vne widz.ieliście przy got'owaniu się wody w garń
ku szczelnie zamkniętym, jak para wodna ·podno.siła pokrywkę, która na zmianę unosiła się i opaNadaremnie próbo1rnno stosować motory padała. Przy ogrzewaniu ciśnienie pary rośnie. Wslmtek dopł_nvu ciepła woda zamienia się w parę.
rówe w samolotach. Prób~ tego rodzaju nie dały
pomyślnych rezultatów. Na · przeszkodzie w zastoNiera~ ciśpienie pary na ściany zamkniętego
sowaniu słlników parowych w samolotach stanął .
naĆżynia może być niebezpieczne. Napór pary moprzede wszystkim kocioł, który mµsi mieć duże r~i
że rozenvać naczynie. Dla celów przemysło.wych
wytwarza się parę w kotłaoo żelaznych o bardzo miary a więc i znaczną wagę.
grubych ści~nach . Niejednokrotnie mają mi.ejsce
W samolotach mają za'Stosowanie ·silniki nie
przy· tym wybuehy pary spowodowane nieut\·agą posiaclając.e kotłó~\'. Pod pew1\ymi względami bupraeownikó_w. S__k.utki bywają straszliwe: ol~rz~· dowa ich podobna jest do budowy maszyn paromie ciśnienie pary wyrzuca żela7.lle części kotła na wych. Mamy w nich cylinder i tłok, który może p-0- .
w;rsokość kilkudziesięciu metrów w g·órę. W poruszać się wewnątrz cylindra. Siły poruszające do- .
dobnych wypadkach uTegał zniszczeniu cały gmach .staroza rrie para lecz gazy .spalinowe, które wytwakotłowni, ·a czasem i budynki okoliczne .
rzają' się w cyli1idrze silnika. Dzieje się to w st'Xl. Aby uniknąć, groźnych ek::iplozji buduje się sób następ.ujący:· do lewej komory cylindra wpuszprzy kotłach tak zw.ane klapy bezoieczeństwa. D;~ia cza się ii~ieszan inę benzyny i powietrza. Iskierka
łani~ ich polega na tym, że para otwiera te kla1)Y
wytworzona za pomocą małej maszynki elektryczz chwilą, gdy ciśnic.1ie kotła staje się niebezpiecz- nej zapala mieszaninę. Następuje wybuch. Wskntek
ne. Wtedy para wychodzi nazewnątrz i -ciśnienie bardzo wysokiej temperatury powstają gazy ~pali
w kotle natychlniast opada.
nowe, które posiadają ogromną -llrężność i odrzuPierwsze maszyny parowe, które zna1azły sze- cają tłok n.a prawo, to jest wiwowadzają go w ruch,
rokie zastosowanie w przemyśle, zbudo\vał angielSą różne· rodzaje silników spalinowych. Za.- /
ski wynałązca James (Diems) Watt, żyjący na.
benzyny można spalał: gaz ziemny, znaj;:lu~
;;t
„
m:
·
przełomie VVIII ·i XIX wieku.
j<!~.·· się w miejscowościach, gdzie są kopalnie rOpj'
Najważniejszymi częściami maszy1iy parowej
naftowej (naprz. koło Drohobycz.a i Borysławia).
- są. żelazny cylinder (metalowy ')'&lee wewnątrz puJako materiału .pędnego w silnika.eh można uży
sty) i tłok, który przylega do ścian cylinJ).ra. Tfok
gazu świetlnego, spirytusu zwykłego i drz.ewwać
dzieli cylinder jakby na dwie cuęści: na komorę Jeoraz olejów, otrzymywanych przy destylacji
nego,
Wf i komorę prawą. Jeżeli do komory lewej wpuś
.
naftowej
ropy
jednocze8nie
a
ciśnieniu,
cimy gorącą parę o dużym
Zawsze jednak siły poruszającej dostarcza
w kqmorze prawej pary nie będzie, albo p8'_a w niej
znajdująca się zostanie oziębiona, przez co ,będzie · cie 1J ł o wyb.varzane przy spalaniu się, Dzięki temu ciepłu gazy spalinowe nabywają wielkiej 1)ręż
wywierała nader małe -ciśnienie, to z lewej strony
ności _i poruszają tłok. Silniki spalinowe· są prawie
będzie działać znacznie większa siła niż z prawej
i tłok będzie się przesuwać ~od strony lewej w stro- wyłącznie używane w samochodach i samolotach,
bo są najlżejsze. Gdyby nie było lekkich siln1ków
nę prawą. Jeżeli 'Mstępnie . wpuśc_imy gorącą parę
•
d.o komory prawej, a parę w l~wej komorre ozię spa1inowyeh, nie byłoby takich wspaniałych postę·
bimy, siła pary będtie działać w pheciwnym kie- pów lotnictwa, jal~i.e obserwujemy w ży~iu d-dsiej·
szym.
runku i tłok będzie dziań\Ć w stronę pr~ciwną.
Maszyna parowa opłaca się stosunkowo· najteZ powyższe.go wynika, że wp~lszczając parę raz
t~m. gdzie praca trwa bez przerwy kilka go·
piej
do lewej komory, to zn_ów do prawej, możei;ny spc.dzin łub całą dobę ·i gdzie potrzebna je3t olbl'ZY.• ·
wodowttć ruch tłoka to w jedną, to w drugą stronę,
na zmi:anę. Ruch tłoka tam i z powrotem możemy mia .siła, gd;r;ie są warunki uircia clużego kotła.
. · I~aczej przedstawia się sprawa, gdy dz.iałal}ie
prrekazać innym mechanizmom za l}()Średnictwem
·
ruchomych prętów.
masiyny jest krótkotrwałe, np. gdy maszyna praMaszyna parow~ może 'tatem działać jako sił- cuje jeclną. gwie godziny a 'p<ltem stoi bezczynnie
_
nilłc czyli motor.
~ilka godzin. W takich wypadkach siłnik llarowy
. W maszynie puctwej parę dp lewej i prawej nie opłaca się gdyż d<> rozgrzania kotła trzeba użye
k<>mory cylindra \l\1łUSZCU !Się prży użydu kranów. dużo w~gla, a gdy ma.Sz~rmt prze.stanie- praeowae,
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·vęgiel \Vciąż jeszcze będzie się pa.Jić, .choć z teg.<>
~gnia nie będzie żadnego pożytku. Nie można też

silników parowych tam, gdzie maszyny mu·
bardzo szybko wprowadzone w ruch, poni&ogrzanie kotła zawsze trzeba czekać dłuż
szy czas. W tych wypadkach stosuje się doskonale
siil.ńiki spa!linowe lub. elektryczne, poruszane elek·

u~ywać

szą być
waż na

Gospodarstwa wiejskiie powinny zRopatrzyć
w prądnice, które zamieniać będą prąd elektryczny na energię mechaniczną, na siłę, która wykonywać będ·zie większą część pracy rolnika. (O silnikach elektrycznych będzie mowa w zwiąl'lku
z elektrycznością).
si~

ZADANIA.

trycznością.

Silniki elektryćzne albó prądnice· używane są.
powszechnie w kraja.eh o gęstej sieci elektrycznej.
W Polsce ma.my dużo węgla, możemy energię ciep!·
ną w nim zawartą zamienić na energię mechanicz·
ną, energię S'iły~

Sieć
~'la

elek:try•czn.a musi
W~ie okoliczne.

być

Nr 1. Narysować schemat maszyny parowej
krótko sposób jej dzliałania.
Nr 2. Jakie zastosowanie pra:ktyczne mqgą
gospodarstwie wiejskim. mieć silniki cieplne
opisać

w

rozprowadzona z miast

F"I·. J ezie1·s ki.

·

RULTURA L-SZTUKA
USTRóJ POLITYCZNY I SPOŁECZNY
ZA PIERWSZYCH PIASTóW

1\Ic.żna powiedzieć,

111

że Piastowie wpro1rndzili Polskę

okres historyczny, ale r:.kutecznie oddziałali , jako czynnik

.
rozkładowy w ~poleczeli1>twie rodowym.
Nad tym możnah y przejść · do porządku, gdybyśmy 111e
czuli w sobie jakiegoś żalµ za tym zaginionym światem
rndowej demokracji sło" ia1'iskiej.
Ale dlaczego? Otóż ustrój rodowy to nie l) !ko forma
gospodarcza, ale - i to przede wszystkim - forma spo·
1"czno·pra'4·na, która jednostce zapewniała maksimum bez])i<:'czeństwa i sprawiedli"· ości. nie zabierając jej zupełnie
ns'.lbistej wolno~ci. W ramach społeczności rodowej, rzą·
clzonej przez starostę rodowego, jako przedsta.wicicla tej spo·
łrczności , mogla jednostka dość swobodnie rozwifać swoją
tl:.:iałalność.

Czę~to ' obok starosty rodowego, jeśli on występował
w imieniu plemienia czyli wielu rodów, pojawiała się rada

/

!'larców, takich, jak gdyby doradców rodowych.
Władza książęca, jak wiemy, była innego pochodzenia.
W) brany na dowódcę wojskowego oddziału jeden z energicznych członków rodu Jlie chciał po przeprowadzeniu
Wręcz przeciwnie, za po·
:rnycięskicj walki oddać "ładzy.
mocą dowodzonego odd:.ialu .utwierdzał tę u;fodzę w rodzie,
w plemieniu, stawał się Księciem.
W rodzie, w plemieniu taki książę widział tylko prze·
szkodę w urzeczywistnieniu swoich celów. Ani ród, ani ple·
mię nie chciało się bowiem w takich wypadkach za żadnq
cei:ię wyzbyć swoich we\\nętrznych wolności.
Często plemiona dochodziły do dosyć wysokiego pozio·
mu organizacji państwowej, zachowując przy tym fanatycz·
ile przywiązanie do demokratycznych form ustrojowych,
zaczerpniętych z okresu życia rodowego. Takim państwem
hyło państwo LutykG-w, albo Weletów. Ty.m -przy,yiązaniem
• do demokracji można tylko ''>"}·tłumaczyć niechęć tego ple·
mfonia do monarchicznego Państwa Polskiego Piastów.
Może ksłążę nie potrafiłby nic zdziałać w doprowadzeniu do , upadku rodu, gdyby nie przychodziła mu z po·
mocą ·wrodzona dążność wielu jednostek, składajqcych ród,
d<rzerwania rodowych węzłów, do zdobycia własności pry·
watnej, indywidualnej i swobodnego nią rozporządzania. ·
Te dwa czynniki - interes księcia i egoistyczny, osohi'lty interes jednostki - doprowadziły w rezultacie do cał
kowitego upadku rodowo-plemiennego porządku. W wyniku
tego książę staje się panem życia i śmierc~ swoich poddanych. Zatraciwszy poczucie świadomości swego pochodzenia
i pochodzenia władzy ksi_llźęcej tytułuje się: dux dei gratia
I

Ci;'yli książę z łaski Bożej. Chodziło o to, że niby lo władzę
księciu dał Bóg i Bóg może ją mu tylko odebrać.

Po jakiej drabinie społecznej wyniósł się ksfążę- do
tych obłoc:mych wyżyn swojej władzy?
· Obserwując polityczną organizację państwa, ustrój po·
lityczny od góry, od księcia, widzimy naprzód jego dwór,
który stńnowi w państwie rząd centralny. Do dwom ksią
żęcego należą: wojeu:oda, zastępca księcia nawet w dowo·
dzeniu nieodstępnym początkowo oddziałem księcia , ksią
drużyna ta Bolesława Chrobrego
żęcq diużyną rycerską;
dochodzila do 20 tysięcy ludzi; - następnie kanclerz, coś
· w rodzaju <lzi,icjszego sekretarza, prowadzący kancelarię
królew;,ką. oraz szereg pomniejszych urzędników, jak cześ·
nik. i;;tolnik. koniuszy, łowczy, skarbnik, komornik.
Pm1stwo całe dzieliło się już w zaraniu Polski histo·
ryczncj na kasztelanie z kasztelanami na czele .. Każdy ka. sztelan miał także swoich urzędników do załatwiania bardzo wielu różnych spraw. W owe czasy nie było.ta~ zróżni·
cowanej administracji, jak to widzimy dzisiaj. Kasztelano·
wie byli odpowiedzialni za całokształt spraw swoich kasztelanii.
Bardzo waż11ym czynnikiem było w owe czasy ducho·
wieństwo. Złożone ze: świeżo połączonych rodów i plemion.
Państwo Polc;kie zatra«ało poczucie łączności rodowej, dla·
tego trzeba było tu dać inny, nowy łącznik. Była nim wspólna wszystkim religia. Religia właśnie działała potężnie w
kierunku ukształt~wania się z· plemion jednego narodu.
Obok wspomhianej roli· ducl10wieństwo klasztorne odegrało wielką rolę kulturalną - było w owe czasy, kiędy
nie było _szkół, - nauczycielami ludu polskiego. Klasztory
zajmowały ;ię wszystkim od karczowania lasów i prowadzenia ulepszonej uprawy roli, do leczenia chol'ych, zbie·
rania ziół leczniczych, opieki nad starcami i kalekami. .
Ale ta potężna machina państwowa wytworzona w luót·
kim czasie z wprowadzeniem chrześcijaństwa do Polski wymagała dużego nakładu kosztów. Byli to swego rodzaju
urzędnicy i, jakbyśmy dziś powiedzieli, trzeba im było pła
cie pensje. Musi:fto więc państwo obmyśleć jakiś system
podatkowy, by znaleźć na to odpowiednie sumy.
W owe czasy, gdy jeszcze pieniędzy nie znano tak, jak
dzisiaj, cały ten system wynagradzania urzędników mógł
dokonywać się tylko na drodze naturalnej, a obciążano nim
tych, którzy nie odgrywali w państwie żadnej innej roli,
wolnych kmieci i niewolnik6w.
Rozpatrzmy więc teraz 0 d dołu ustrój społeczny Polski·
w owym okresie dla lepszego zrozumienia roli poszczegól·
nych warstw s.połecznych czyli stanów.
Najniższii warstwą byli w owe czasy niewolnicy, po•
c11odzqcy najczęściej z jeńców wojennych licznych w tych
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cza.gach wojen. Wziętych w niewolę jeńców bowiem nie
puszcżano po skończonej wojnie na wo!ność. Byli oni WłMno8cit księcia lub rycerzy. Osadzano ich na roli dla Rro-

·.

Odrą. i Bałtykiem, do rcali1.acji tej idei dążą przez całe sw6
życie, po5więcając jej prawie Mzystkie swe trudy i wysiłki.
. Wspomnieliśmy, ie hyć może nie;;Jusznie wielkie· indy·

widualności Bolesławów , SP) drnją w cień niektór) eh książąt
, wadzenia gospodarstwa na rzecz swojego \fła~ciciela.
pil,!stowskich. Tak jest przede wszy~tkim w wypadku MieszNi~którzy historycy polscy chlubią się fym, że w Polace kończyła się zawsze niewola, nigdy się nie zaczynała. • ka I i Bolesława Chro}nego. Bo,riem brz pracy ojca nie by- ·
Mieli na myśli to, że z Polski nigdy nie ~przedawano nie· - łoby świetnyc~ osiągni~ć S}Jta. Nic móżna zatem pominąć
wolników do innych krajów, chociaż często niewolników tej postaci, chociażby i z lego wg!ędu, że :Mie:;zk 0 był na·
kupowano. „Nie karmiono już ryb ciałami ::.obitych nieti;?l- szym pierwszym władcą historycznym.
·Kiedy Polska poczyna się wymirzać z okresu przedników" - podkreśla z naciskiem Swiętosławski, ale z ~alcrn
dodaje, że jednak, jak dawniej byli niewolnicy tylko inwen- historycznego, ·historia, w postaci pierwszej 0 nas wzmiantarzern swych ułaścicic_li, podległym bezu:::ględnie ich wła• . ki kronikarza niemieckiego z r. %:3, przyłapuje Mieszka ]i
na niezwykle ważnej akcji, z.i<lająccj kłam t"icrdzeniom
dzJ. ,
\rolni kmiecie byli voczątkowo rzecg.ywiście zupełnie uczonych niemieckich. Ci bowiem. uegując na::;ze prawa do
szerokiego dostępu do mor7.a, udowadnirrli. że Mieszko nie
wolnymi, choć pracując bezpośrednio na roli, obciążeni byli
wszystkimi ciężarami, które musieli uiszczać na rzecz księ- władał Pomorzem, że nigdy nic dąt.ył do jego pozyskania.
cia, rycerza, klasztotu, czy innej osobistości. Rolą,, społecz- Wypowiadając ten pogląd, . bogacili . swą lilcraturę histo·
ryczną o jeszcze jeden fałsz. :\lieszko bO\liem je~t od r. 963,
ną swoją nie wiele różnili się od niewolników. Wprawdzie
od momentu, W którym dzieje llą~zc JlOCZ}Dają być rozjaśmogli, 8 niekiedy musieli !JraĆ udział W wypra\rnch \\ojenniane pi"anymi źródła1ni. stale przez ca te swe panowanfo
nych księda i w len sposób za d.nelność) inne zasługi \10"
prowadzi sp1temalycwą i upartą al,cję podlrnju tej dziel·
jenne stawali się rycer~arni. W takich wyp~łkach książę
wyposażał ich zi~mią t. j. kilku h1h kilkunastoma wsiami, · nicy, gdzie napotyka na ekspansje Danii.
Mając w swym reku · " ii:k.:.1.ą czi:~ć: hicgu Odry, skic·
E których się mieli utrzymywać. \\' c?:aŚach później,;;1,ych po
ro wał Mie,;zko oczy ku jej ujściu do morna, shL~znie ro:r.uBOlesławie Chrohrym książę nie utrzymy,rnł druż) ny''.v grodach. Rycerzy swoich ohdarzal zielllią z warunkiem, że na 1mijąc, że dopi~ro wówc1,a;; hrrlzie zabr7pięczony w swym
·sianie po~iadania i zapeM1i pa11,;t 11 u ponr~ śl ny roz\1 <>j. Pro·
każde zawoł~1ie stawią się do walki.
Otóż cały ciężar ut'tzymania bi\cia. jcf!o· d11or~1 i po~ res po1rnlne_go opanowy\\ania Pomorza lrwa długo. ale
mniejszych urzędników w kai,.ztelaniach. \Hcszcie ducho- kończy go Mieszko pornyglnie ol.olo r. Qf1{117. \Y ohe~ic
wieł1stwa i rycer.5l\\"a - cały ciężar rozrhodów , państwo· piern.,;1,) eh Piastów Odra jl·~t rzcl..</. k.olo ktćire.i ogniskują
się. ży„vot1ie interesy pai'ist 11 a poL,1,ie;.;o. vlicnko rozum\c
wych zwalił się w ten sposóh mt' ha1li tych dwu warstw:
u·olnyc!t kmieci i niezrolników, ktt>fl.)' leż wkrótce prawie to, wszystkie jego \1ysiłki · idą w 1-ierunku północn)m i za·
chodnim, bowiem po:::iadanie cah-3"0 biegu Odry jest ko·
że upodobnili się pomiędz~· sohą. c~ do praw, TWORZĄC
nieczn)ln warunkiem życiowym dla 111loclcgo i jrszc~e nie· \
JEDNĄ WARSTWt: LUDOWĄ.
okrzepniętego organizmu pa1isl1\nw:'go. °"\~ilki jego uwieńPoczątkowo opisywane wa1·~twy ..;połt'cznc hyły otwarte
t. j. za jakieś Zflslugi dla Paaistwa, wn'.;;zcie na skutrk ja- czone Żostały pomyślnymi 1'<'7.Uhatam.i. l'r\>cz ho\\icm Pomorza prz)lączył do l'ohki w r.-9ns ~lą".k , zdohywszy go
kichś osobistyc~olności, mo7.na hyło przcj~ć i z war:;twy
na Czechach. J
chłopskiej do mnej. Później jednak coraz hardziej zainy' Bezsprzeczną ~alem 'zasługą :\lics'l.ka I jest posunięcie
kały się one, tworząc w koi1cu prawie zupełnie zamknięte
naprzód procesu jednoczenia pll'mion polskich. l\ie jest to
stany.
bynajmniej jego jedyna za~luga.
Już za- pierw11zycb 'Pia$tÓw w społrc:mym u~l.roju ~olW tym czasie Niemcr : zdołali jaź obalić barierę pleski rozróżniamy stan chłopski, d11cho1deństwo, stan ryccr·
mion słowiańskich, dzielącą icl1 orl Polski, i pierwsze ia·
sko-ziemiański i możnowb<h.t"o, powstałe z wyższych
gony awa11lurników niemieckich w postad hr. Wichmana
urzędników książęcych. Każd~ z tych stanów miał określone
\
zaczynają szarpać. nasze granice.
prawa i obowiązki, każdy z 11irl1 pełnił określoną. rolę w
Mieszko widzi grożące nirl1czpicczeństwo, tym strasz'
Państwie Piastowskim.
niejsze, że gmach hudo11 y pań8ll\Oll'cj nie jf'st jeszcze wyTo zamknięcie się stanów. było" jednak wielkim niekończony. Musi mieć ku temu czas, cza~ ten musi zyskąt.
szczęściem Polski, tak samo, jak i innych krajów. DoproW roz\\iązaniu tego zagadnienia przejawia Mieszko wielki
wadziło l~wiem do ucisk~t war~twy rhłopskiej, do · zwyrod·
Lalerit polityczny, Decyclujc sie na czyn, który jest dla nienienia s7.lachty i możnowładztwa. a zat)m do zwichnięcia
go, jako· władcy dotychCtas sumodziclncę-o. npokarzający.
rów.n owagi społecznej.
Uznaje się hołdo\1nikicm crs.ftrza niemicc=Tde~o. i zyskuje_
n"il.·tor Kordowie::.
przez to cln.lę oddechu, zahrzpiecza O:ię 011 najazdów ksią·
żąt niemieckich.
DZIEJE POLITYCZNE POLSK11 ZA BOLESLAWOW
Odznaczając się nicprzcciętn~ m rozumem politycznym,
Ty~ulem tym ohjęte zostały dzieje polityczne Polski , Mieszko zdaje soliie z tego spraw{'. że }est _to jedynie p6t~rodek. W pojęciach sred11!owicw_1) eh crsarz posiadał naj·
od r. 96:~, lo jest pierwszej his1ory1,znej 0 nas wzmianki,
do śmieci Bolesława Krzywouslc):{o w ~· l 1:18. Mimo, ż.e 'vyższą władzę 'świecką '\~rl'id lml{nr chrześcijańskich i obow okresie tym żyli ·i d1.1ałali inni 1rn::i wladcy. jak Mie!'z· " iązkirm jego było s.zcrzcnie tt>j "i:.i1 y w~ród po1<an. Micsz·
ko zatem postano\1 il uprzcdiić tę akcję nicmie~ką. "ytrą·
ko I, l\lieszko II. zwany- Gnu~nym. Bole~law Zapomniany,
cić im broi\ z ręl..i.
Kazimiel"l; Oclnowicicl, \\'ła.d) ,;law IINman, jrdnak na plan
Po malici'1sl\I ie z k„i~Y.niczką c7e,;k'} Dąhr(rn kij" przyjpierwszy wybijają i:;ię ·trzy wyhitnc postacie Holrsławów ~
Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego, wyra!'tające ponad muje w r. 906 chne:<t r p1:1.cpru11acl:t.a akcj ę chrysti:rnizacyjną swe"o kraju. Chcąc sir'calkowicie otlgroclzić od Niem:
•, przecictny poziom. Nadają one temu okm;,owi ton, domi·
. ]'l
" wraz z ~~lerzrniem c111-ze~cijań<t\\a umacma
ców, którzy
ouj4, spychaj11 w cicń--b.vć może w pr1111ych \1ypaclkach
swe wpływy polit) czne, i\lie;;zko · }H'Z) jnii1je no\\ą wiarę
niesłusznie, innych książąt z panującej wówczas u nas dy·
.
z rąk pohrat}mczych Czcclil'1w.
nastii piastowskiej. Ich dziełem było sl,rnrzrnie polskiego
Podkreślając zasługi :\lieszka 1. mu,;imy Sl\I ierdzić, że
okre.su bohaterskiego. Oni są twórcami idei piastow~kicj
w na"zrch dziejach, widzą_ intl'res paiistwa polskiego nad rozszerzył granice pa1islwa puez ., 1~nv_łąC'zcnie Pomoria

•
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i śla:;ka, 1dolal, d;:itki mądrej polit) ce. obronić całość
J...raj~, pr'Zl'Z prZ) ję~ic :t.aś clnztu, odrbrał Nirmcom pre-

,·

„.

tekst clo ~Z<'rzenia w Pol~ee ich wpł);1ró11·, a zarazem wpro'1adził do kraju ztl-ohyc1e ·cy wilizae;yj11e cl1rześcijańsk-ich
pal1stw zachotłn'ch.
Rozpoczął z<_J.trm hu do" ę uanl'go pal!bll„a, stworzył
mócnc pod,-ta,1y, 11a których opierając :;ię, !!)n jego Bole- •
:-ław Chrobry dopro11 ::odzi Pol~kę do :>zrz) ru potęgi„ osiąg11ie sła11ę-. w hla~ku której zmaleje. u~unic się ~v głęboki
rień poi-li>Ć jt'g,_O wielkirgo ojca. Dopił'ro później nauka
hi:-tOr) czna, badając, warunki, w jakich działał Mieszko,
i rezultaty przt>z niego- oi-iągnic;le; dała właściwq ocenę jego
poslaci, ~tawiaj<!C ojca ol1ok 'wielkiego S} ha, jako jednego
z hudowniczych pal1stwa pol»kiego.
Hok 1025 jl'st w na:-zy cl dziejach datą o niezwykłym
:ma_czenfo. Jest to data koro1!acji na króla Bolesł<rna Chrol1rego ( 992~1025), który tuż przed swą śmiercią uwień:.
c·1ył 11·spaniałym oi'>iągnięcicm rezultaty_ sławnego i obfitego
w wypadki pano1rnnia. Aby koronować :>ię na króla w swym
okresie wspóir;ąclów papieża i cP::.arza nad wszystkimi luclami chrześcijańskimi, ali~ UZ) ~kać zgodę obu l)'ch czyn~
11ikó11. co h} lo _koniecznym wanmkiem dla odbycia korona·
cji, trzeba było zdziałać bardzo wiclr. Trzeba hyło być monarclii! niezale~n) m. a przede wszystkim stworzyć ze swego
pań$t\\a siłę, z którą kaidy mu:;iał się liczyć. Chrobry do·
konał te'.l'o \1szystk;ego. jak to wykaże krótki zarys jego
1iano11ania.
Po"ząlkO\\ ó \\ sto;-;nnku do 1\irmct)W kont) llllllje poli1) kę ~11cgo ojca. polit)kę pozornej ulcgło;ci. \'rkrótce jednak mają miejsce '~) pa~ki. które zmiPniają całkoivicie tę
S) lnację. Po" odu je je prz) !rycie do Pol ~ki hi„kupa prasJ...icgo ~·ojciccha. jeg~ <n1'nć męczel1ska i J..anonizncja na
1"" :~tego.
\1' lOLlO bo11 iem roku przyli) 11a \\ poho2,1ej pielgrzymce do Gniezna. gdzie spo("zy11ają rn'łtiki §\1 iętego,- cesarz
Otto III. Crsarz mah) ciel. ]JraęHąc) pokoju Bożego na ziemi. st11 orzeuia jc;lnego pań~t \1 a rhr1.r:ici jańFkiego. który
:-wą polit}Ką pnkojo11 ą ~ciągnqł na s;chie ~UTO\\ą ktHJkę
- honil.arza ni n niecbrg-0 • ~ "id;:iał on \I' Uole~ła\1 ie ks'.ęcia„
który rnoic mu w tej pracy dopomóc. tłlatego zjazd gnieź11ieński ;lał si<; tf're1wm ·liriqnic1111ych 11 swych skutkach
poslano\1icń.
•
Chcąc w Bolcsła,1ie miPć oparcie. Otio JII cżyni "iele
nstępslw w dotychczasowej polit) ce cesarzy. Rezygnuje ze
z1~ ierzchnicl\1 a kościelnego na<l Polską. pr1,ez utworzenie
hezpośre<lnio nleżnego od Hz} mu · arc) hi~kupstwa gnieź·
nień~kiego 'l hi"kupst\\ ami w Kołohr;:ellu. Krakowie i Wrocławiu. Pol~ka zdobywa przez to zupelnie niewleżną oa
Niemicc organizację kośl'ielną. co "ykl11cza· w ten sposób
JWnetrację 11płp1 ów politycznych niemieckich na tej dro· clzc. Jednolita 0-rgan;zacja Ro~cielna, kt(ira objęła całe tery·
torium Pol.~ki. yrz:~zyni!a się rt'.'11•,niei i
wzmocnienia
\\ewnętrznc1 .-po1,-tosc1 pa11sl11a.
Tak jak przf'z ,;tworzenit> arcyhisJ...upM11a w Gnieźnie
ir:i:ckal s;ę Ollo Ill wpł}wów w diied:i:ini1• kośdelnej, tak
prżez 1dofenie na głowę Bole;;fawa \1łasnej korony i ofiaio\\anie mu "łficwi ~"· Maur)C<'O:O rf'Z)~11011ał ze s\>ycJ;J
pta'v z11 ier:r.chnil'll politycznego. Ce~arz 11111"1 lli<>iawisto8ć
tble~la\rn uznał jego pra11a clo korony królr\1.•kiej.- Do
pelnej kor?1wcji hrakowało j<'dynie zern oknia papieża.
o które nieslt'l) J?olr~!a\1 hędz·e zmu„mny zahiegać jeszrze
Jtugie lala.
.
.
· D7.iatalno~ć Ollona UJ Lvla or<'niana \1 ;\;iemczech ja- .
.ko. ~;;~~dli11a dlą ~>0lityJ...; .11i1:miccfiej .".ohec _s1.011i~n. Burlz1ła ml'zaclnwole111e. to tez po r} eltłei ]Pg-o ~n11erc1 sytua-.
eja całkowicie ;;ię zmienia /. "~·tąpit'ni<'m na tron wojo,rni1·1c·go Tfrnl) ka I I. CP Irm jc;.!Ó ~~rit\. jr-.t o<lroliirnie ~trat,
J>oniesion)ch jHZl'Z l\;it;n1ry zu jego poprzeJniJ..a. Rol<'~ław
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Cl;robry "d1odzi w dlugi okres wal~ " obronie dot,chcza·
so"ych osi;J.gnięć, zwłaszcza niezawisłości.
•
Toczą się one: z przernami w łatach 1002-LOlB. Zajaśniał \I nich Bolesław pełnią talentu wojenni'go, niejednokrotnie gromiąc na głowę siły cesarskie. Wyszedł z nich
jako zdl'cydowaryy z11} cięzca. Nie tylko oln o'nił nieza" i!'łość i całość ~ranie. ale poszedł dalej na zachód. Pokojem
how iem w Budzh-zynic w 1018 ·r . ce;:arz zmuszony je~t uznać ·
zdobycze Chrobrego: Łużyce, Milsko i ~lora\\}, te ostatnie
zdobyte na Czechach w 1003 r. W \\Ojny bo,dem niemieckie
\\plótł · się epizod ~zeski. Niezadowolona z rządów okrutnego
Bolesława Rudego. ludność czeska powołała na tron Bolesława Chrobrego. Nie zdołał Ón wprawdzie ull'Z} mać się w
całych Czechach, gdyż taki ro;:ro8t jego państwa, skupiającego wokół siebie \vchodzących w plany zaliorcze l\iemców
.Sło\\ian, b)ł sol!! w ich oku. Nie mogli dopuścić <lo tego,
aby plany Bolesława, zmierzające do sl\\Or1.l'nia silnego
pafttitwa· słowiańskiego, miały się zrealizo1\aĆ. Ce„arz poruSZ}ł ·wszelkie spręi}11y. Wprołał wewnętrzne ;rnmicszki w
Czerhąch, zmobilizował ' Lutyków, którzy, lirdąc plemieniem o najbardziej w:śród Słowian · wyhujałym demokratyzmie. ha1„ziej o)mwia]i się wpłfl\ÓW monarchicznej Polski. aniżeli Niemców. Wobec zdrady czeskiej, zliyl obszernego J.er\'nu walk. zmuszony hył Bol<'~law opt~~cić Czechy,
:n1tr7ym11jąc jednak i\lorawy.
- Pokój w Budziszynie b) ł dla Nierncłiw klę~ką. Po raz
pierwszy w .clzi';"jach państwo sło\1ia1iskir \l_ła~n)mi siłami
potrafiło Z· po\\ od zen iem stawić czoła zalc110\\ i nicmieĆkiemu. Nic udały się wpra1rdzie BÓle~ła\rn11i w 00% jego ·
plany łączenia p l<'mion . sło\\iańskieh, jednak z walk tyrh
'' yi;zellł z11} rię!'ko. rozszl'rzająl' wyd at nie swe pań~t1,·o.
Pewnym odpryskiem w ogólnej linii politycznej Bole~Ja,\a hyła jego wyprawa kijowska, która taką i,;ła\1ą okryła jego imię. któ1 a przeszła do le~mdy. Odp1ykiPm, gdyż
polityka Bolesława nastawiona h~ła W) lącwie na zachód,
lam \\id1ąc interes narodu. B) ła ona. jakkohliek ;" ietnym,
jednak. t) I ko epizodem, wywolan) m µ<zymłcnem, jakie
książę Jaro:ola11 ?awad z Heiirykicm II celem dwu~tronnef!O najaulu na Polskę. Miała pn:ehieg świetn). a 11 jazd króla pol.-kiego do Kijowa natchnął na:-;zeg 0 wi•·lkit•go malarza histor):cmcgo. Jana i\lata_jkę. do sl\1orzcnia jednego
z. jego 11 ~paniałych <lzicł. Polsce prz) nioFla w rezultacie
odzy~.kanie G!:_odów _czcrwicńsJ...ich, które z.o~lały utracone
za M1c&:ka I.
Ko1ic:zy C.hra.h1y s'\e panowanie aktem koro~cji na
króla poHdego w l 025 r., która. '' l\iemczerh spÓtkała się
. z \\iełkiin ohurzeni<:m, uważana ~a pro"okację i zuchwalst\\·o wobec cesarza. Nic dziwnego. KorOllacja b}ła zewnętrz-n) m ,,.)razem praktycmi,e p~siallanej niezawi;Jo~ci. !>l~wiała P"lskę w jedn)m rzędzie z innymi monarchiami chrteścij.ańskimi. Nie mniejsze znaczenie_ pm•iadała W1'1111ątrz kraju. Cementowała go. była \\)'razem niepodzielności, wzniarniała
władzę panuj;sc<'go przez sakralny charakter pomazania.
Panowanie Chrohrego to okres 11aj11ięhzej Ś\\ietnofoi
Polski. najdal!'zcgo za~ięgu jej granic w ~rednio11il'rz11. Postać jcr:o w tradycji narodowej olhrl} mia~a w mia11ę spadającyrh. po jego śmierci na kraj na~t nieszczę~ć i klęsk.
Stawała ~ię legendarną ·i taką pozo~tala dla na~tępnych pokolt·ii, kliiryeh W}ra:r.icielem je,-t Gall. ' pi,;ząc 11· :>1~ej kro11ice:
.. odej;ci~m króla· Bo)"e:>la\\·a z doC'zesnego Ś\\iata zlo•ty \I iek zmienił się w ołO\\iany. Pohka. przedtem królowa,
11kornnol'.ana bł y„1czącym zlotem z drogimi kamieniami,
i-iedzi na popiołach odziana \le wdo\1ie sz'aty, dźwięk C)try •
w pła ez. nido~ć w :>mutek. a gło" organi»w zmienił !'ię w
\\l':-tch11ienia".
'
t Dokol1cz1·nic w na~ti.:pnpn numerze).

z

B. Zaolski.
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Na posiedzeniu Zarządu Głównego Zw. Mł. W.
R. P. „Wici", odbytym w dn. 16.VII. 1945 w Warsza·
wie, podjęto szereg uchwał, doniosłych z punktu wi·
dzenia prac ideowo-programowych oraz oświatowych
uaszej organizacji.
1. Konferencfa · ideo'!'~organizacyjna w Łodzi,
Trzytygodniowa konferencja ideowo-organizacyj• na odbędzie się w Łodzi z następującym programem:
~ a) Zagadnienia wychowawcze na zasadach psychologii 11'.}łodzieży (zagadnienie główne: rozwój osobo.
wości) :
b)Historia Ruchu Ludowego w oparciu o dzieje
.
·
społeczno~polityezne chłopów.
c) Główne zagadnienia kultury wsi i sztuki ludowej ilustrow\J.ne audycjami i :aebraniami literackimi.
. d) Główne zagad.nięnia socjologii wsi.
e) Podstawy społeczno-kulturalne ideologii mło
dzieży wiciowej.

f) Wytyczne orgclnizacji kół terenowych.
g) Zasady organizacji i programy pracy w kołach
terenowych. ·
h) Zadania społeczno- gospodarcze i kulturalne
młodzieży wiciowej w środowisJm wiejskim, oraz za•
·
gadnienia zdrowia na wsi.
i) Za~cia świetl~e (~spólne czytanie, posie·
dzenia dyskusyjne, inscenizacje, chór, zajęcia ' rozryw·
kowe).
j) Wycieczki krajoznawcze i sportowe.
k) Referaty: St~onnictwa_ Ludowego, Samopoc-y
Chłopskiej, Spółdzielczości , Związku Nauczycielstwa
J;>olskiego! Samorządu.
Otwarcie konferencji~ dn. 5 sferpnia 1945 r. Każ·
de. województ~o skieruje od 10 do 15 uczestników,
spośród aktywnych działaczy terenowych. Uczestnicy
zabiorą ze sobą koc, jasiek, oraz przy.bory osobiste
·
·i bieliznę zapasową.

FUNDUSZ. STYPENDJALNY IM. M. RATAJA
Na

następujących

zasadach:

1) Nazwa Funduszu: Fundusz Stypendialny Ruchu Ludowego im. M. Rataja przy Zarządzie Głów,
nY,m Związ~u Młodzieży Wiejs~iej R.. P. „WICI".
2) Cel Funduszu: Głównym celem Funduszu ]est
przyjście z materialną pomocą studiującej młodzieży
chłopskiej ze szczególnym uwzględnieniem tej mło
.dzieży, która odbywa studia·· wyższe.
3) Srodki Funduszu: $rodki Funduszu pochodzą
~ następujących źródeł: a) z dobrowolnych· składek
członków Ruchu Ludowego (Zw. Mł. \V/. „Wici", Stron·
, nictwa Ludowego, Związku Samopomocy ChJopskiej).
b) 'z bezzwrotnych dotacyj czynników państwowych,
samorzą-dowych, organizacyj i instytucyj społecznch,
c) z zapisów i darowizn.
4) Podział Funduszu: Fundusz dzieli się na: a}
pełne stypendia, .których wysokość oblicza się biorąc
za podstawę ·faktyczne koszty utrzymani8i jednostki
danym okresie gospodarczym, b} półstypendia w wysokości 50 % pełnych stypendiów, c) zasiłki doraźne
w różnej wysokości w zależności od uzasadnionej potrzeby petenta.
5) Prawa korzystania z Funduszu: L":"Funduszu
może korzystać k~żdy sfudiujący członek Ruchu Ludowego na podstawie wniesionego podańia, popartego
opinią odnośnej komórki organizacyjnej.
· W związku z . powyższym Zarząd Główny Zw. Mł.
W. „Wici" apeluje do wszystkich członków Ruchu
Ludowego, pracujących samodzielnie i dysponujących
ustalonym dochodem, aby skromny-'% swych dochodów przez~aczyli na cele Funduszt'r.' Wierzymy, że
nasza inicjatywa, mająca na względzie dobro mło
dzieży chłopskiej, a tym samym tych wszystkich, któ·
rym sprawy wsi i jej kultury leżą prawdziwie na sercu. Konieczność. stworzen~a Funduszu Stypendialnego
narzucona została chwilą dziejową, ponieważ warun~
ki gospodarcze kraju, wyniszczonego potwornymi

w

skutkami hitlerowskiej wojny, uniemożliwiają licz•
nym zastępom · młodzieży chłopskiej zdobycie odpo·
wiedniego wykształcenia, co w konsekwencji wpłynie
ujemnie na prężność prac oświatowo-kułturalnych Ruchu Ludowego ·1 opóźni rozwój kulturalny wsi.
Pr,osimy więc o wypełnienie poniższej deklaracji
i nadesłanie jej do Wydziału Oświaty · i Kultury Ru·
chu Ludowego przy Zarządzie Głównym Zw. Mł. W .
R. P. „Wici" w Łodzi, Al. Kościuszki 45.

.

D e k l a r a c j a.
I

Nazwisko i imię
Adres
Członek., organizacji

Deklaruje i 'zobowiązuje się ·wpłacać r~gularnie na
rzecz. Funduszu Stypendyjnego Ruchu Ludowego im.
M. Rataja kwotę ..• , .. zł m!esięcz~ie ·począwszy od
dnia ... • ..•.•.. 1945 r.
we właściwyw
czasie o zmianie wysokości zadeklarowanej składki.
Podpis:
Miejscowość, data
Obowiązuję się również powiłtlomić

.

.

.
MlŁOSC

. OJCZYZNY I DUCHA
POSWIĘCENIA, A BĄDZCIE PEWNI, ZE WYROS·
NIE RZECZPpSPOLIT A WIELKA I PIĘf(NA.
ZASIEWAJCIE

Adam Mickiewicz

•

•
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KURS
KORESPONDENCYJNY
CZTEROLETNI
.
.
SREDNIO -.LICEALNY
.torganizowany przez Wydział Oświaty i Kultury ' Ru·
chu Ludowego przy Zarządzie Głównym Związku
Młodzieży Wiejskiej R. P. 11 Wici".
Zarząd Główny Związku Młodzieży Wiejskiej R.
P. „Wici" na posiedzeniu odbytym w dniu 16.VII. br.
w Warszawie uchwalił wniosek Wyd~iału Oświaty
i Kultury Ruchu Ludowego w sprawie uruchomienia
Czteroletniego Korespondencyjnego Kursu Srednio·
Licealnego na następujących zasaaach:
1J W celu przygotowania młedzieży wiejski~j w
zakresie pełnej szkoły średniej tak, aby na podstawie
końcowego egzaminu mogla przejść na studia wyższe
i .w ten sposób pomnożyć .kadry in~eligencji ludowej,
pąwołuje się Gzteroletni K<J,respondencyjny Kurs $re·
dnio-Li&alny, pro,vadzony w ramach prac oświato·
wych Wydziału Oświaty i Kultury Ruchu Ludowego.
2) Warunki dopuszczenia do uczestnictwa w Kursie są następujące:
a) ukończenie 7 oddziałów pełnej szkoły powszech·
nej, a w praku tego złożenie egzaminu w zakresie
wspomnianej szkoły powszechnej w ciągu pierwszego
roku nauki na kursie, wiek 16 - 30 lat.
b) opinia kier<lwnika szkoły lub nauczyciela, który
uczył kandydata,
c) opinia i zaświadczenie wiciowej komórki organizacyjnej.
3) Kurs jęst czteroletni z podziałem na dwa eta·
l'Y dwuletnie, przedzielone egzaminem sprawdzają'cym. Kurś trwa pełne cztery lata bez przer~ wakacyjnych' tak, że uczestnik otrzymuje w ciągu roku 52
·
komplety skryptów tygodniowych.
4) W ciągu każdego roku' odbywają się następujące
konforencje instrulccyjno-śprawdzające, pr~wadz.one
przez zespoły redakcyjne Kursu:
a) J dwutygodniowa konferencj'a w drugiej połowie
października,

· b) mie~czna konferencja w ciągu stycznia lub
.
lutego,
c) dwutygodniowa Jrnnferencja w pierwszej poło·
•
wie czerwca.
Konferencje połączone będą z krótkotrwałymi
wycieczkami naukowo· kra jo ina wczyrr.i.
W celu odbycia konferencyj zgrupuje się uczestników w zależności od nasilenia terenu według. rejonów w takich punktach, które będą dl a danych grup
najd?gop.ni~i.sze. Konferencje organizują terenowe
komorkt wicwwe.
5) Każdy uczestniil Kursu otrzymuje . tygodniowo

..

zeszyt". skryptów, ' zawierający wykłady z różnych
przedmiotów, objętych programem nauczania, apraco·
wany przez fachowców. Treść tych. wykładów musi
każąy dobrze poznać i opanować, a , zaznaczone ćwiczenia - wyJrnnać, pr~syłając je 2 razy w miesiącu
do sekretariatu Kursu. Zaleca _się szczególnie pracę
zespołową pod kierunkiem przodownika, który rów·
n1eż ten sam materiał przepracowuje.
6) Koszta Kursu pokrywa w zasadzie Zarząd
·Główny Zw. Mł. W. R. P. „WICI" z subwencyj, przeznaczonych na d:lMlłalność oświatową. Ewentualny
niedobó~ będą musieli pokryć uczestnicy, , względnie
ich komórki organizacyjne. Bliższe szczegóły w tej
sprawie zostaną podane do wia~omości po opraco·
waniu budżetu Kursu. 'Przewiduje się opłaty miesięcz·
•
ne od 3 O do 50 zł.
7) ~ysyłka skrypt(>w rozpocznie się z dniem 10
września. Do !ego terminu uczestnicy omszą dopełnić
zgłoszenia na Kurs przez wypełnienie ankiety i nade·
słanie jej do Wydziału Oświaty i Kultury Ruchu Lu·
dowego przy Zarządzie Głównym Zw.· Mł. W. R. P.
11 Wici" w Lodzi, Al. Kościuszkki 45.
8) Zarząd Główny·Zw. Mł. W. R. P. „Wici" upoważnił Wydział Oświaty ·i Kultury Ruchu Ludowego
do przedłożenia odpowiedniego memoriału w Ministerstwie Oświaty w sprawi..e·zatwicrdzenia programu
{{ursu Korespondencyjnego.
Wzór ankiety na .4·lelni Kurs Korespondencyiny:
1. Nazwisko i imię
2. Imiona i zawód rodziców
3. Data urodzenia
4. Miejsce urodzenia
5. Dokładny,adres
6. Stan majątkowy
7. Stan rodzinny
8. Wykształcenie
9. Opinia kierownika szkoły lub nauczyciela · .
10. Przynależność or~anizacyjna i stanowisko w orf. ·
11. Opinia władz organizacji.
12. Uwagi i życzenia.
Własnoręczny podpis
Podpisy władz organizac)i
· · .kandydata
G
łównego
Podane tu .materiały z prac Zarządu
Zw. Mł. W.RP. „Wici" podać do wiadomości szerot ·
k
'ł · ł d · · d
k'
. • KI~mu o~o OWWidm o ztezy o wy orzys anta. '
Prezes
Kult. "-y z. Ośw.
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ZBIERAJCIE ROŚLINY .LEKARSKIE
)

I

•

•.

Na polach. łąkach i w lasach zhajJuje !'ię przeogromne hogactw 0 · ś,1iata ro;Jinncgo. Są tam ro~liny, które czło
wiek: posadził, wzglrclnie po„ial i wkłada w nic dużo sta,rań,
spodzie\lając się obfitego plonu. ale są i inne. występujące
dziko i w ogromnp.:h . ilo1'da< h. a ~tanowiącc dla rolnika
•uprzykrzone chwa,..ty, kór:. eh cliciałliy ~ię pozh) ć, lub też rośliny, których popro~tu nil· za1mai.,a i przechodzi obok J'lich
ohojętnie. Zwri'1ci,; moi<' tl\\a~ę na piękny. k\dtnący hłu.-a
tek. o ładnl'j nicł1ie,.,kiej harn ie, . Iuh przy jenrnym mu się .
wyda zapach niacil·rzauk;. czy tataraku. dokład1iic j!"clnak
nie zna tych· ro;lin, ani ich lecmiczcgo działania i jedynie..

.

.

I

•

•

może w jakiejś chacil' znajdzie •sir stara hahka. która

przez

przekazane z pokolenia na pokol(')lie '' iai:lomo;ci. zna moc
lecznicą tych ro~lin i z dużą staran11o;cią je zbiera. •

. „

.

Zdawaloby :;ię, że to rnśliny zupełnie dla nas nieużytecz
ne, a tymcza:;ern posiadają one cenne \1 ła~no;ci lcrznicze
i jako takie 1naią z.astosowanic przy sporządzaniu lekar<'lW
i zhiór Lych roślin może przynir~ć roliiiko11 i yoważny do·
·
·
chód.

W ohecnym ·okrc!'ie powoje11nym, gdy przemysł chemiczny prawie calko11 icfr; został zniszczony i odczuwa si~

"
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brak preparatów leczniczych gotowych, leki roślinne Sf! ni odpowiednio zebrane przez siebie i wysuszone zioła, a
natychmiast otrzyma zapłatę w gotówcet plus premie w poszczególnie poszukiwane.
własnym naszym interesie leży, aby rośliny leczni- staci: cukru, soli lub nafty.
cze, rosnące u nas masowo, tak, że depce się po ni<:h, nie
Kola Młodzieży Wiejskiej R. P. „Wici", którym niehyły sprowadzane z krajów sąsiednich, lecz były zbierane
obojętną jest rzeczą dobro i rozwój gąspodarczy kraju, po_przez nas samych. Zapewnią nam one stały dochód w go- winny poważnie zająć się, produkcją roślin leczniczych.
1;podarstwie (gdyż różne rośliny, zbiera się w różnych po- W każdym Kole Młodzieży Wiejskiej powinien utworzyć się
rach roku), lecz musimy natychmiast zająć się ich zbiorem. tespół zbieraczy (10-15 osób), który po porozumieniu się
f;pełnimy tym samem ważne zadanie społeczne i gospodarz miejscową Spółdzielnią co do gatunków skupywanych rocze: W bieżą..::ym roku, skupem i:oślin leczniczych na terenie ślin: ich ceny. sposobu suszenia i "pakowania i przystąpić
Hzeczpospołitej zajmuje się Związek Gospodarczy Spółdziel · niezwłocznie do zbioru ziół, .a dobrym przykładem i otrzyui R. .P. „Społem", a z jego ramienia na terenie powiatów manym zyskiem, zachęci szerszy ogół rolników do zaintere•
i gmin - Spółdzielnie Rolniczo-Handlowe. I
sQ;wania się niezmiernie ważną sprawą zielarstwa.
Rolnik może w każdej chwili doslarczyć do SpółdzielM. Turowska .. •••

wt

NAJJllł-DZIEJ tiosi11HIWANE ROŚllNY lf.CZNICZE
ZBIERANE Z l>ZIKIEGO STANU
Rośliny kcz)licze są to te rośliny, które w swoim
.skladzie chemicznym ~awierają· pewne znane substancje,
działające dodatnio, przy schorzeni~ch
organizmu ludzkiego.
Aby jednak roślina zachowała w pełni swoje dzia·
łanie lecznicze, zanim trafi do aptek i laboratorium, gdzie
bęqzic przerobiona na lek właściwy, bezwzględnie musi być
odpowiednio zebrana, wysuszona i przechowana.
Rośliny lecznicze zebrane nieumiejętnie, a \vięc w złą
pogodę, z grubymi zdrewniałymi łodygami. w okresie
· przekwitania źle wysuszone, o barwie ściemnialej i zbrunat·
niałej, tracą sw()je działanie lecznicze i, nie nadają się do
użytku.

Zadaniem .niniejszego artykułu będz.ie podanie najbardziej zt1anych i poszukiwanych roślin leczniczych jak rów·
nież sposobu iclr zbioru i przygotowania. W lecznictwie
nie używa się prawie nigdy całych roślin, a tylko poszczególne ich części, zawierające w sobie najwięcej substancji
działającej, np. z rullłia.nku zastosowanie mają jedynie
kwiaty, to też ui~dopuszczalną jest rzec~ zbieranie ru·
miauku 1 liśćmi i łodygami.
W lecznictwie używa się następującej części roślin:
Kwiaty . np. bławatków, lipy, rumianku.
• • • • Liście - brzozy, podbiału, pokrzywy .
• .-•. Ziele - (kwitnąca C?:ę'ŚĆ rośliny z liśćmi, 1ecz bez grubych łodyg i korzeni np. ziele tysiącznika, macierzanki
i bratków polnych).
Kory - krus:::yny dębu, wierzby.
Pąc:::ki liściowe - brzozy, sosny i topoli.
Kor:::enie i kłącze - tataraku, perzu, żywokostu.
Na.siona i owoce - kminku, maliny, czernic.
Każdą część rośliny zbiera się w innej porze roku
J tylko dla niej właściwej.
Kwiaty, liście, ziele - zbiera się w okresie intensywnej wegetacji roślin a więc w czasie kwitnienia, niektóre zaś
liście przed kwitnieniem lub po przekwitnięciu, gdy Sf! ładnie wykształcone i zielone.
·
Kory - zbieramy wczesną wiosną w czasie wzmożonego krążenia .soków, gdy kora łatwo odstaje od ' drzewa.
Pączki liściowe wczesną wiosną, gdy są jeszcze
zwarte i oklejone żywicą.
Kor;enie i !..-łącze - wczesną wiosną lub pozną 1es1enią (jak marchew, buraki), gdy nie ma części nadziemnych
i wszystkie soki znajdują się w korzeniach.
Z ro'ślin znane są i mają duże zapotrzebowanie w lecznictwie:
Kwiaty - lipy, bławatków, bzu czafnego, jasnoty
białej, '1ziewanny, rumianku, krwawniku, ostróżki zbożowej,
konwalii, kocanki piaskowej, wrotyczu.

Liście - podbiału, krwawniku; bobrka trójlistnegQ\
mącznicy, borówki, babki: wąskolistnej, pokrzywy i młode
liście brzo~y.

Ziele - centurii, bratków polnych, dziurawca, skrzyJH'
polnego, tasznika, połoczi1ika gładkie~o, piołunu, rdestu
ptasiego, jaskółcn;ego zi~la, macierzanki.
Kory - kruszyny, wierzby, dębu.
Pączki - sosny, topoli, brzozy.
Korzenie i kłącze - perzu, tatarf1ku, żywo ...... ~w, ku•
rzego ziela, walęriany.
Qu·oce "i na.siona - jałowca, malin, czernic, kminku.
Kwiaty i liście i ziele ibiern się w dzień pogodny i S1;1•
chy po opadnięciu rosy i lekloo nie ugniatając, ażeby się
nie zagrzały, układa się do koszyków, a następnie suszy w
cienkiej warstwfo rozłożone na płachtach lub papiernch
w mieiscach przewiewnych i cienistych.
.
Doskonale do tego nadają się su·ychy domów, stodół,
lecz nie obór i chlewów, gdyż rośliny łatwo chłoną inne za·
pachy, a w dnie deszczowe na piecach.
',
Jagody i soczyste owoce, jak 1·ównież k?pane w. jesieni korzenie i kłącze suszyć trzeba, w piecach po chlebie, lub
w specjalnie na Len cel urządzonych suszarniach ogrzewa•
nych. Suszyć należy rośliny lecznicze t~k. długo, aż hę?11
łamały się z trzaskiem (nawet korzeme i grubsze łodygi) •
Dobrze wysuszone rośliny wczesnym rankiem kiedy odejd11
i nie będa się tak kruszyły, składać do skrzyń i worków
zwracając. uwagę, ażeby nie hyły zanieczyszczone innymi
roślinami, a je7.eli są okurzone, to odsiewać na sicie, od
kurzu i piasku, odrzucać części zbru11alniałe i ściemniałe.
Kuiat lipowy - zrywa się ręcznie, lub za pomocą sekatorów, razem z wąskim zielonym p~zykwiatkiem, w dzień
pogodny i suchy, po obeschnięciu rosy. Zbierać nale.ży 1~a
początku kwitnieRia i lekko, nic ugniatając (ażeby kwiat się
nie zagrzał) skłaaać ·.do koszy, a następnie suszyć rozłożo·
ne w cienkiej warstwie w cieniu. Wysuszone kwiaty lipy,
muszą posiadać żółto · zielonkawy kolor i przyjemny zapach
nieco Śłabszy niż świeże.
Chaber, bławatek - posiada \\tedy tylko wartość, gdy
}JO wysuszeniu posiada w masie je<lnolicie niebieski kolor,
]Jez domieszki płatków zbielałych. Ażeby otrzymać taki
surowiec, zbiera się k\lialy na początku kwitnienia i to sa•
me tylko brzegowe płatki i pędzelko,1 aty środek, odrzuca·
jąc zielone kielichy i suszyć rozłożone cienką warstwą
w cieniu (na półkach strychów z przewiewem. od spodu).
Po wysuszeniu szczelnie opakować w pudle, lub blaszankach.
Kwiaty z zebranych .roślin prżekwitających lub suszone zby'
długo tracą kolor.
\

c.-d.

n.

,.
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'
DZIECINCE
I PRZEDSZKOLA

„WICI._

•

1) PislłC () dziecińcach i przed.szkołach nie choelłły
BeZ!!tronnr sitostrzegacz musi przy:r.nać, żt:: na odcnilm
wyłącz.ać, ani ogranicrać . wpływu rodziny na wych!łwanie
"światowo-wychowawczyni panuje żywy ru_ch w nowo
dziecka.
dźwigającym sic paiistwie. "' ten wir organizacyjny wciąg
nięto nareszcie i wieś - dość wskazać na ro:dmdo\1ę w
2)
Srtuacja gospoclamr.a. kulturalna, moralna
ośrodkach wiej;:ikich szkół średnich ogóln~ksztalcących i za·
słowem waru1~ki życiowe zewnętrzne i wewnęt~·zne
w3i, a
'rodowych. Wszystko pro\1adzi ku lemu, że wieś staje si\;
przez lo i warunki życia clzieci w chałupie muszą, ulec znacisamodzielnym ośrodkie1n i źródłem siły kulturalnej. Od
. nej poprawie, aby sprostać zadaniom wychowawczym w ca·
nas samych zaieży, aby lo źródło hło jak naj:;ih1iejsze. aby
łym Lego sł?wa znaczeniu.
'
jak najmocniej bilo. Wymaga Lo od nas koncentracji rozu;.
mu, siły i woli
3) lnstyucja dzie~ińców. i przedszkoli (dziecińcami na·
zywam tu letnią paromiesięczną opiekę zorganizowaną nad
\1'ysiłki skierowane na rozbudowę szkoły .Po,rszcchdziećmi W5i, przecl;;zkolami całoroczne zajęcia dla dzieci
nej. średniej i 'vyż.-.zej na wsi :::ą konieczne, ale nie wy•
w
wieku
poniżej
7
lat
na
wsi
lub w mieście), musi być
czerpują sprawy całkowicie. Nie możemy pominąć jednego .
z podstawoW)ch ogniw w zespole organizacji o~\\iaty na otoczona ta~ą samą opieką jak szkoły ze strony państwa
i samorZ<!du terytorialnego.
ws!, którym jest dzieciniec czy przedszkol~. ,
Lprzytomnienie sobie tej prawdy uchroni na~ od wielu
szkód. Wystarczy tylko powiedzieć, że do szkoły powszech- ,
nej przyd1odzi 7-letni człowiek w całym tego słowa znaczeniu - człowiek z nic~lyclrnnie bogatym doświadczeniem
i już skomplikowanynl' ustrojem ps) chicznym (duchowym).
Jakież bogact110 typów dziecięcych oliserwujemy w szkole.
O jakości i wartości tych typów zadecydowały przede
wszystkim przeżycia dziecka 4 .• 5, 6-letnieę;o
właśnie
w \1ieku 1nzedszkolnym.

,
.'

. ,.

Nie hędziem}· mnoż~ ć tych zastrzricii , jak np . . wymo· .
gów w stosunku do wychowawczyń itd. Są to w~t.\ stkie
.rzeczy, o których mt nc~ście mówi si~ na zjazdach u;zęclo
wych, pisze się projekt} uchwałami.

.

które sta11ą się ol1owiązującymi
'
·.

Nan1 zorganizowanej młodzieiy nie wolno czekać; ai
wszrstkie zastrzl'żenia i warunki będą mmnięte, czy trż się
dopełnią. Odwrotnie. na każdym z nas j na całej grom:i,dzie
wiciowej ciąży i ciążyć będzie zaw~ze oLowiązek wypełnie
nia ram u„t.awowych treścią wychowawrzą. !\ie kto inny, :.tle
l?romada wiciowa musi w~ r'clnić dzieciiicf; i przechzko-la
swoim tclmicnirm i to _nic czekaj•}C na mające- pnyjść lerr
sze czasy .

I lu clochodziruy do- sedna rzeczy. kżefi zdajemy sobie sprawę, że człowiek kształując się gruho poniżej 7 lal,
co dla nas nie jest rzeczą obojętną w jakim kierunku i w jaki
sposób 1..apisywana jest dusza dziecka. Minęły cza>:y. kiedy
.ludziom się zdawało, że najlepsze ks?tałtowanic, najlepsze
Tak właśn~ rohi koleżanka )forysia Szycho\1sk11 z Liwrchowanie, najlepsza szkoła to sama natura. O, Janie, ]a·
kul>ie Housseau *) 10 nie twój ukochany Emil stoi ,\.śród pice. Zmówiła się z kilkoma innymi koleżankami z okolicy.
pól i chłonie w siebie wszv!'tkic cudowne własności matki , Poprac~wały razem parę tygodni w Chlebowie - rrrzyg()tO·
wały .się 'fam do pracy w dziccif1cach i teraz pogranic1.e pu·
przyrody - to najczęściej ~toi na środku drogi nasz mały
4-letni Waluś z -paluszkiem w ustach. rozglądający się zclu- wiatu łowickiego i skierniewickiego mają kilka dziecińców.
mionym wr.l'okietn dokoła. zwykle niedożywiony, często ob· Czy lo nie bardzo piękna robota? A jestem pewna, że tam
i przedszkole całoroczne gdzieś w okolicach kol. l\laryś wyszarpany w najleps7.y1Jl wypadku ba!'ający z l!;romadką rórośnie. Wszędzie nas na to musi być stać. '°''łaśnie clziś, wła
wieśników, często występujący już
jako „wychowawca"
śnie teraz jeśli nie mamy dziecilica. szkoły, świetlicy,
młodszego braci!'zka, a prawie zawsze z witką w r11czce jak
uniwersyleu
ludowego,
to znaczy, ie jesteśmy niedołęgi i że
pastuszek, jako czynny członek rodziny. Ten sam Walu§.
czekamy
na
przysłowiowe goląhki piei;zone, co to same de
który prag11'ie odpowiedzi na tysiące różnych pyta11, któregąbek naszych nie przyjdą.· ·
mu trzeba skierować uwgę na sto różnych spraw. Słowem
nasz Waluś nie może być zostawiony swemu własnemu Io·
Dzieciniec czy przedszkole - to taka procedura: 1.
sowi, o ile chcemy mieć z niego dobrego ucznia. dobrego
Obgadać sprawę na najhliższym zehraniu koła „Wici". 2.
studenta, dobrego ohywatela, dobrc!!o uspołecznionego pra- Zliczyć dzieci we wsi. 3. Wyszukać lokal. 4. Zrobić zehra·
cownika.
v
nie matek. 5. Porozumieć się z Inspektorem Szkolny fu (w
Nie będziemy w tej chwili opisywać warunków w ja- przedszkolach pracowników opłaca pa11stwo;- a kontrolują
kich u~rasta i wychowuje się dziecko chłopskie, czy to ' Inspektorzy Sz.koli1i I. 6. Omówić sprawę· z samorządem
gminnym· {urządzenia w przed:;zkolu winny pomóc w kupsprawa dotyczyć będ7.ie. opieki ze strony starszych, czy też
warunków zdrowotnych, czy też atmosfery, w której doko· nie samorządy "iejskie i miejskie). 7. Wyszukać rozumni.
przyjemną - opiekunkę wychowawczynię. 8. Ustalić własne,
nywa się rozwój psychiczny dziecka. Są to rzeczy aż nadto
koleżeńskie, i:lziewczęce dyżury pomocnicze. KolejnQŚĆ oczyznane.
wiście nie obowiązuje. obowiązuje wzięcie sprawy do serca
Zanim ustanowimy się nad środkami zaradciymi i dużo uporu, aby ją doprowadzić do pozytywnegÓ z11łatwjeu;;Lalmy dla jnsn~ści obrazu parę momentów naturr -zasad· '
11ia. Nie zniechęcać się - gorąco, wytrwale, a spokojniL1tko,
niczej:
D,ążyć do raz zakreślonego sobie celu.
•
·
W trakcie samej pracy z dziećmi hedzie sie -wyjaśniało,
...-- *) Jan, Jakub Rousseau - filozof francuśki z 18 wie- jaki to się zrohiło duży krok w stronę Nowe~o Jutra. Zapyku, twórca nowego kierunku w wychowaniu, opartego nil· tajcie kołeianki Marysi. ·
kulcie przyrody, a przypisującego wuyatko 1ło w cdo- •
'rieku wpływom kultury i cywlizacji. Główne jego dzieMic-Tt.littc Królow.w .. •••
ło na ten temat - „Emil''.

•Wł CI"
I

-----------------ll!'m l-.....

Nr 15 -

Str" 13 - - -

' ' I SOLIDNOSC
' ' URZEDU
SKRUPULATNOSC
.

/

I

'

'

Poezta w _Polsce znana b~ła z niezmiernej su:
mienności i skrupulatności w doręczaniu korespon-'
dencji, a jeśli dziś jest ktoś, kto narzeka na jej
sprawność, czy dbałość, niech przeczj' ta proszę poniższe pismo Ur~ęclu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Lublinie, a nabierze szacunku dla tej instyh~
cji, która w trosce o korespondencję obywatela po-.,
suwa się do rzadkiej dziś jeszcze skrupulatności
i sumiennoścti.
•
1
Oto z jakiegoś egzemplarza naszej gazety, któ-.
rą wysyłamy poc-ztą., zerwała się opaska z· adresem.
Numer utknął w drodw, nie wie dokąd miał wę
dr· ować? Znajduje go urzędnik
Oddziału
Eksp.·
Ambulansowego. Zmartwił się, że tak się stało. żal
mu gazety. Ro~umie, że na nią czeka czytelnik, ale

•

wobec br.a ku ai:lresu, nie może mu jej d-0rę dzyć. Ro·
zumie, Że .dla ,\'Ydawcy przedstawia ona pewną
wartQŚĆ i -0to nie rzuca pi~ma do śmieci, żeby w ten
sposób pozbyć się kłopotu, ale przejawia solidno ś ć,
uczciwość instytu.cji, której jest pracownikiem. Zadaje sobie tyle trudu, że sporządza nową opaskę
i zwraca gazetę do· na;;zej administracji pisząc: "·
„Z raportu ambulansu · Warszawa-Lublin • 119
z 11. 7. 45 r. ZUP, Warszawa 2 w odsyłce b/k otrzymano 1 egi€rnplarz gazety „Wici" Nr. 13 (22) r. b. ,
bez adresu, którą załącza się". Kierownik oddziału,
podpis.
Czyż to nie budująca sumienn„ść pracownika
Urzędu? Oby takich więcej w tym i innym resorcie,
a w Polsce dobrze będ:ziie-.
G.

'

.

~

Z KRAJU l . ZE ŚWIA1 A
PRZYSIĘGA WOJSKA POLSKIEGO
ROZKAZ NACZELNEGO DOWODCY W. P.
WARSZAW A, (Polpress). - „Przy'Sięgam uro~
czyście ziemi polskiej i Narodowi Polskiemu stać w
obronie Ojczyzny wyzwolonej z niewoli. niemieckiej
oraz na straży wolności, nźepodleglości i mocy Rzeczypospolitej.
,
. Przysięgam rzetelnie i sumiennie wypełniać ob.a;
wiązki żołnierza polskiego, wiernie. wykonywać rozkazy przełożonych sciśle przestrzegać regulaminów
i tajemnicy wojskowej. .
•
_
•
Przysięgam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej i nigdy nie skalać imienia Polaka.
Przysięgam dochować wierności Krajowej_ Radzie
Narodowej, władzy naczelnej Narodu Polskiego.
Przysięgam nieugięcie stać na straży praw Narodu Polskiego, mieć wszystkich obywateli w równym
posi anbwaniu oraz niezłomnie bronić swobód demo• kralycznych. Tak mi dopomóż Bóg".
·
W związku z tą uchwałą rozkazuję: 1) od dnia
'dzisiejszego tefs:sf powyższej przysięgi obowiązuje w
~Ójsku Polskim, 2} wszystkich żołnierzy i rekrutów,
którzy nie składali przysięgi do dnia dzisiejszego, zaprzysięgać według nowego brzmienia, 3} podać do
wiadomości dowódcy kompanii- włącznie.
'
Naczelny Dowódca Wojska Polskiego
(-) Micha! Żymierski
'
Marszałek Polski
Z-ca· Naczelnego Dowódcy W. P .. do spraw pol.-Wych.'
(-)Marian Spychalski
gen. dy\\.
Szef Sztabu Wojska Polskiego
/-) Wladysl1J111 Kl)rCZ)ll'

.

~~rał hrońi

•UCHWAŁA

RADY MINISTRóW W SPRAWIE
RADIOFONIZACJI KRAJU
Doceniając znaczenie radiofonizacji kraju i jej ro·
lę w ogólnym dziele odbudowy życia kulturalnego,
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 26 bm. powzię·
ła uchwałę, dotyczącą zniesienia zakazu korzysta nia
z radioodbiorników, obowiązującego w okresie wojny.
Uchwała ma doniosłe znaczenie dla rozkwitu ży
cia kulturalnego i jC$t właściwie ' pierwszą jaskó t ką ·
powrotu do ·norm życia przedwojennego.
Z chwilą zakończęnia działań wojennych następuie
przetw:orzenie się zadań radiofonii - i zarazem przekształcen.ie radiosłuchacza. Radio staje do służby .dla
zadań pokoju - radiosłucliacz ze słuchacza biernego
przekształca się w czynnego.
~
Słuchanie . programu - ·czy to na odbiornik lampowy, czy też w _slCromniejszym zakresie - na aparat
detektorowy, wytwarza w słuchaczu p~ ą wybred·
ność w wyborze poszczególnych pozycji programu,
kształci jego smak, precyzuje upodobania.
Oczywiście, zwiększy się zainteresowanie możli
wościami odbioru prywatnego i co zatem idzie, zapo· ,
trzebowane na aparaty radiowe wzrośnie.
Niest~ty, w chwili obecnej, wskutek braku produ.k·
cji sprzętu radiowego, a przede wszystkim braku wytwórni lamp radiowych, rY.nek polski nie ma możności
pokrycia tych potrzeb nawet w części minimalnej. Ale
niewątpliwie' tu i ówdzie po piwnicach i strychach poukrywane są części aparatów radiowych. które prze·
trwały okupację, wbrew jej drakońskim zarządzeniom.
Nadeszła chwila, kiedy należy zrzucić ze siebie para·
liżujący strach przed odgr'Zehaniem zatajonego sprzę
tu i:adiowego, trzeba po prostu pokonać w sobie opory
•iyślowe, iakie wiążą się z wpajanym nam przez sześć
.

;
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lat_ okupacji przęświadczeniem, że posiadanie radio· księża biskupi i rządcy diecezji całej Polski mieli
możność swobodnych obrad w wyzwolonym kraju
odHornika pociąga za sobą karę śmierci.
V.l/oj na skończyła się, radio przestało być owocem i zastanowienia się nad stratami i szkodami zadany·
•
zakaznym. Słuchanie radia nie pociąga za sobą ża~ mi życiu religijnemu duchowieństwu na ziemiach poi~
nych sankcji karnych. Chyba, że ktoś zaniedbą reje- skich przez wojnę oraz nad sposobami usu,nięcia tych
stracji radioodbiornika w myśl odpowiednich zarzą szkód. Konferencja zwróciła szczególną uwagę na
przywrócenie w narodzie odwiecznych ·zasad moralrządzeń. Za niezarejestrowanie w terminie do 30 bm.
grozi posiadaczom odbiorników kara aresztu do 3 mie- nych, zgodnych z posłannictwem Kościoła, uznała· za
. sięcy i grzywny do 3.000 zł, niezależnie od konfiskaty ·szczególnie aktualne zadanie roztoczenie opieki nad
wiernymi, potrzebującymi pomocy materialnej i zaradioodbiornika na rżecz Skarbu Państwa.
-Państwo obejmuje pieczę ~ad radiofonią polską.
leciła ożywienie akcji charytatywnej. Zastanawiano
Przewidziana jest w najbliższym czasie rozbudowa się wreszcie nad sposobą.mi zapewnienia Polakom-kasieci radiostacji oraz wydatna pomoc w dost.arczaniu tolikom na ziemiach zachodnich opieki duszpaster•
skiej.
środków technicznych dla budowy radiowęzłów, aby
każdemu udo~ępnić posiadanie w mieszkaniu głoś·
nika.
Sól BĘDZIE TA!'łSZA
Szkoły, świetlice, domy kultury robotniczej w peł·
Polskiemu Monopolowi Solnemu przysługuje wy·
ni korzystać będą mogły z dobrodziejstw popularyzołączny przywilej ze strony Skarbu Państwa w zakre·
wania się radiofonii, dostarczającej w sposób naj<ło
sie kupna i sprzedaży soli jadalnej, wywozu soli za
stępniejszy godziwej i przyjemnej rozrywki.
granicę oraz wszelkich innych obrotów solą, a także
Radiosłuchacz ze swej strony, nawiązując kontakt
na piśmie z Polskim Radio, będzie mógł wyrazić swo· eksploatacji państwowych salin, warzelni i pól gór•
je życzenia dotyczące zmian w programie, dostarcza· niczych.
nia mu tej właśnie porcji strawy duchowej i w takiej . Produkcja soli obecnie całkowicie wystarcza na
pokrycie zapotrzebowania rynku wewnętrznego, jedpostaci, jakil mu najbardzięj odpowiada.
Tylko współpraca słuchacza z Polskim Radio nak brak taboru utrudnia rozprowadzenie po kraju
stworzy właściwe pole do rozkwitu życia kulturalne- znacznych zapasów soli, znajdujących się w magazy· co na- go, obliczonego na konsumpcję przez szerokie masy nach. Po usunięciu trudności transportowy<;h,
stąpi w najbliższym czasie, rynek wewnętrzny zosta- w ramach nowej rzeczywistości, stworzy nową formę
nie całkowicie nasycony, dzięki temu zmniejszy się
kultury - kultury prawdziwie demokratycznej.
rozpiętość między niskimi cenami soli w kopalni, a
wysqkimi na rynku. Cena soli loco kopal·
stosunkowo
NIEBAWEM ZA WINĄ OKRĘTY DO GDA~SKA
zł (za jeden kg) soli białej, a 1.- zł
1,50
wynosi
nia
I GDYNI
za jeden kg soli s·zarej. Ogólna produkcja soli w maju
NOWY JORK, (Polpress). - Rząd polski zawia- . br. wyniosło ok. 6.000.000 kg, a więc wzz:osła w sto·
domił organizację UNRA o tym, ż~ porty bałtyckie
sunku do kwietnia rb. aż o 150%.
Gdańsk i Gdynia będą niebawem gotowe- do przyjęci~
.transportów, wobec czego dalsze ładunki UNRA będą GREISER I FRANK BĘDĄ SĄDZENI W POLSCE
mogły być kiero~ane do portów ):>ałtyckich, ·CO w zna·
cznej mierze przyśpieszy transport. W p<;>rtach AmeLONDYN, (BBC). - Pod kierunkiem polskiego
ryki Północnej i Wielkiej Brytanii trwa nadal załado Ministra Sprawiedliwości uda się z Warszawy do
wywanie· okrętów dla Polski.
Berlina specjalna komisja, która ma przeprowadzić
/'
formalności związane z przekazaniem przez władze
MIANO W ANIE AMBASADORA WIELKIEJ
amerykańskie czołowych zbrodniarzy hitlerowskich
BRYTANII W WARSZAWIE
Polsce. Zostaną wydani m. in. osławiony Generalny
W AR SZAW A, (Polpress). - Rząd Wielkiej . Bry· Gubernator dr Frank, Gauleiter Warthegau - Grei·
tanii mianował Gawrilego Bentyka ambasadorem bry- ser, oraz komendant obozu w Majdanku - Tuniann.
tyjskim akredytowanym przy Rządzie Jed.ności Naró·
SZCZECIN - MIASTO PRZYSZŁOśCI
dowej w Warszawie. Data przyjazdu ambasadora nie
'l!Ostała jeszcze ustalona.
SZCZECIN (ZAP). - Szczecin, to trzeci z kolei
wielkości obrotów (po Gdyni i Gdańsku) port
do
co
BYŁY MINISTER SKARBU INŻ. EUGENIUSZ
Bałtyku i wielki ośrodek przemysłowy (stoczni.a
na
· KWIA'.iKOWSKI WRACA Z RUMUNII DO
Wulkan, fabryki motorów i. samochodów) i główny
POLSKI
port ujściowy dorzecza Odry (120 tys. km kw.) a
Na zaproszenie Prezydenta Krajowej ~ady' Naro· przede wszystkim śląska, Wielkopolski, Ziemi I.uhu·
dowej ob. Bieruta przybył z Rumunii ob. Eugeniusz skiej oraz połowy Pomorza Zachodniego.
Kwiatkowski, przedwojenny Minisfor Skarbu, twórca
W nowych warunkach port szczeciooki stanie się
portu w Gdynii Centralnego Okręgu Przemysłowego. głównym węglowym portem wyw,,ozowym do krajów
Na tym polu jako wybitny ekonomista położył wiel- skandynawskich i śródziemnomor11kich oraz będz!e
kie zasługi. W stosunku do polityki Ozonu zajmował obsługiwał zachodnie ziemie polskie (Śląsk, Wielk0<
zawsze stanowisko krytycz.ne zwłaszcza, gdy cho· polska, Pomorze W schodnie).
dziło o obronę interesów świata pracy.

.·'
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PIERWSZA KONFERENCJA B.ISKUPóW
. POLSKICH .
W Częstochowie pod przewodnictwem ks. metro·
polity Adama Sapiehy odbyła się pierwsza konferencja biskupów polskich. Po raz pierwszy od sześciu lat

.•

PRZEZ CMENTARZE WARMIJSKIE
-FALA GERMANIZACJI

PRZES7.ł,A

OLSZTYN, (ZAP). - Wszystkie zabytki pohioe,
które pozostały na terPnie woj. olsztyńsk ie_go ..~ostały
zabezpieczone. Eksp.::1~aty znajdująci .:i~ v.• 'J\'l\uzeum
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PODŹIAŁ ADMINISTRACYJNY ZIEM
Mazurskim :ii'! prt.:d-;ta.w;ały sp~~j :lln:!J;O dl)w•.Jdu
ODZYSKANYCH
• i:-olskości tyc:h d<?ll, ponieważ I\iemcy · rn:rnpułatn!~
usunęli wszystko, co by mogło na to wskazywać. Za
POZNAN (ZAP) - Przewidziany· podział admi·
Olsztynem na jednej z figur z Męką Bożą, pod napi-' ·nistracyjny ziem iachodniej Polski przedstawiałby się
sem niemieckim - odkryto napis w języku polskim: • w zarysie jal,c niżej:
zachowaj nas,
11 0d powietrza, głodu, ognia i wojny
Woj. poznanskie (wraz z Ziemiq Lubuską 39,9 tys.
•
Panie" {rok 1884).
. km2 , 2,9 mil. mszk., woj. bydgosko-pomorskie 20,0
Z kościoła św. Jakuba Niemcy wywieźli trzy fi- tys. km', 1,5 mil mk„ gdańsko-pomorskie {wraz z Po·
gury świętych z XIV w., które obecnie odnaleziono wiślem) 10,5 tys: kw~, 1,1 mil. mk., woj. olsztyńsko
• i organizuje się ekspedycje, celem sprowadzenia ich mazowieckie 24,0 tys. km', 1,3 mil. mk., szczecińsko
z powrotem. Na starych cmentarzach w pow. leckim pomorskie 33,5 tys. km 2 1,9 mil. mk., woj. opolska-dą
odkryto szereg napisów na krzyżach w języku pol· browskie 14;8 tys. km', 3,0 mil. mk., woj. wrocławsko·
skim .(rok 1882). Podobnych napisów, które są bez- śląskie 12,9 tys. km 2 , 1,9 mil. mk.-, . wcj. lignicko·ślą.
sprzecznymi dowodami zamieszkania okręgu .mazur· skie 13,7 tys. km', 1,3 mil. mk.
Łącznie cała Polska w nowych granicach liczyłaby
skiego przez ludność polską zachowało się nie dużo,
325 tys. km 2 z ludnością 30,5 miliona (wg spisów pol•
gdyż nawet przez cmentarze przechodziły 11 fale gerskiego w!· 193_1 i niemieckiego z 1933 r.).
manizacji".

-

K O MUNIKATY

UCZELNIA DLA PIONIERóW POLSKO$CI
ŁóDŻ, {ZAP). . -· W kwietniu Zarząd Główny
Polskiego Związku Z!chodniego przystąpił do. zorganizowania Akademii Służby Publicznej dla Ziem Odzyskanych (Akademii Admiiustracyjnej}. Uczelnia ta
- ma za zadanie w ciągu trzech lat studió'"". przygoto·
wać kadry wyższych- urzędników .administracji pań·
stwowej i samorządowej, nastawionych specjalnie na
prace ria ziemiach odzyskanych, które wymagają spe·
cyfitznego podejścia do zagadnień życiowych ze stro·
ny urzędnika.

NOWE WYDAWNICTWA ROLNICZE
· *

Wkrótce ukaże się „Poradnik Weterynaryjny" o·
pracowany przez Wł. Jastrzębca. Jest to obszerny
podręcznik dla użytku rolników i hodowców, instruktorów i inspektorów hodowlanych, wi:eszcie · uczniów
szkół rolniczych średnich i wyższych:
•
Wyszedł numer pierwszy Informatora Departa·
tnentu Oświaty Rolniczej ·Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych. Znajdujemy tam artykuły o zna·
czeniu oświaty rolniczej na wsi i o demokratyzacji te·
go szkolnictwa w myśl· zasady, że 11 0 losach demokra·
cji w kraju decyduje ten, kto kieruje oświatą i wychowaniem". Informator podafe dane o stopniowym rozwoju Departamentu Oświaty Rolniczej Ministerstwa
_Rolnictwa i R. R. i o stanie obecnym szkolnictwa rol·
niczego. Jak wynika z podanych zestawień na dzień
t czerwca 1945 r.oku było w Polsce czynnych szkół
rolniczych wszystkich typów '(liceów, gimnazjów pań· ·
stwowych, specjalnych, gminych, uniwersytetów ludowych i ·instytutów praktyki rolniczej) 284, a w stadium organizacji 471. We wszystkich tych szkołach
zatrudnionych było 1.126 nauczycieli.

umasowienia kultury narodowej i oparcia jej o kulturę ludową i nakreślenie konkrefoycb' wytycznych
dla zami~rzeń powziętych na zjeździe.
KONFERENCJA JEDWABNICZA /
. Dnia 25 bm. odbędzie się w lokalu Zarządu' Głów
Samopomocy Chłopskiej w Warszawie,
Al. Przyjaciół 5, konferencja jedwabnicza zorganizowana przez Centralny Zarząd Przemysłu Włókienni·
czego i Związek Samopomocy Chłopskiej. Celem tej
konlerencji będzie omówienie wszystkich aktualnych
problemów z dziedziny jedwabnictwa oraz nakreśle
nie nowych ram organizacyjnych. W- konferencji
udział wezmą przedstawiciele Min. Rolnictwa, Oświa
ty, Lasów, Związku Harcerstwa Polskiego, Org. Mło·
dzieżowa 11 \Xfici", hodowcy i instruktorzy jedwabnictwa.

ne:~o Związku

ZBIERAMY OWOCE MORWY

Brak nasion morwy, a co za tym idzf'a. - brak od· ·
powiedniej ik~ści drzew i krzewów morwowych, hamu,
je u nas rozwój_ jedwabnictwa.
Sprowadzenię nasion z zagranicy natrafiało na
duże trudności, a przy tym było bargzo koszt0wne.
·W obecnym sezonie Związek ~amopomocy Chłopskiej
rzucił hasło zbioru nasion krajowych. Polecono Zatządom Terenowym Samopomocy, aby przeprowadziły propagańdę zbioru owoców morwy.
Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej
rozesłał odpowiednie instrukcje, dotyczące zbioru
owoców morwy i przygotowania nasion, mając na
uwadze 'przede wszystkim dzieci szkolne.
Zebran~ nasiona można pozostawić na miejscu w
celu wysiania ich na wiosnę, albo też odstawić je moż·
na do Stacji Jedwabniczej w Milanówku. Za 1 kg nasion morwowych Stacja Jedwabnicza płaci tkaniną
~JAZD PISARZY CHŁOPSKICH W WARSZAWIE ze sztucznego jedwabiJl W' ilości od 3 do 5 metrów, v·
,•
·
W dniach 3 - S~erpnia br. Związek Samopomo~ zależności od gatunku nasion. ·
cy Chłopskiej organizuje zjazd pisarzy chtops_kich
• OPIEKA LEKARSKA NA WSI
i pracowników kultury ludowej.
.
•
,'
Zjazd odbędzie sję w 11 Domu żołnierza", przy Al.
W dniach 15 i 16 s~erpnia odbędzie się wŁ~zi ogól.
Szucha.
' nopolski Zjazd.. w sprawie · organizacji opieki lekarskiej
Zjazd ma na celu współpracę tych wszystkich, :na w.si. Na Zjazd ma przybyć z terenu całei Polsk okolo
którzy piórerp. i działalnością swoją byli r.zecznikami 150 osób z . pośród Iekazy i działact. y . społecznych. Do
(

•

.'

·I

•
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k : m.1teiu organizacyjnego Zj.:i'ldu wc.;lło kilku na.,m nąj
bardziej znanych lekarzy „ Łnclzi. i innych śro<lowisk.
Komitet wykonawczy twurzą: Dr. M. Kacprza)( (przewodn· czący), Dr. Praimow;,,k 1 W (wiceprzewódn : tzący),
Dr. Wójcikiewicz Jan (wkeprzewodniczący), Dr. Nowie.
' k i SL. Dr. Skibniewski Fr. (członkowie), p. A d amuw1czowa SL (sekretarz), p. Pajakowa Z. (skarbn :k). Biuro
Zjazdu m ieś ci się w Pań.>lwowym Zakładzie Higieny,
Wodna 40, telefon· 101 -17, 101 - 1~. · 101 - l.9.
MŁODZIEŻ

„ .

WIEJSKA

któia pragnie zdobyć wy kszlałcenie ogólne, mot.e zgła
do XIX Państwowego Gimnazjum i Liceum Koe·
dukacyjneqo dla Dorosłych w Łodzi, )JL Pomorska 105

szać s i ę

się

opieką

•

łamy nd!lep.sze ·łyczema powo-:izenid w ·pracy dl-i dobra
Polski. Wier;,zy wszcze nie zam:cścimy. Czy otrzymuje•
cie nasze pi.sino?
Koledzy Stuc~ i S.teiek, Włoszczowa, woj. Kiele·ckie.
.Łączymy się z Wami Koledzy w wyrażeniu serdecznych

jakie żywicie dla por. Wiary. Nie inaczej · wy·
sobie typ wiciarza - IIT'd t.o być czlow;ek.
dzielny, praw_y. społecznie urobiony i pełen zapal u. Da·
rujcie, że nie możemy · zamieści.ć całego Waszego list~
Miło nam stwie rdzić, ze przyjaźń koleżeńska. w Wa·
szym kole jest taka sedecL.na i mpcna. Czy c'zytacia •
„Wici"? Napiszde jeszcze do nas.
życzeń

obrażamy

.

.

Pan Antoni Piątkowski, Hrubieszów. Nadesłany Jllateriał zamieści.my.

Dziękujemy za pamięć. Chętnie za·

mieścilibyśmy inne artykuły na podobne tematy rolni-

Z. M. W. ,,Wici",
. czo· hodowlane. Czy dochodzą do Pana „'\.Vici"? Prze6v•
16 lat do I-ej id. gimn.
łamy uprzejme pozdrowienia. ·
Ustrój semestralny - dwie kiasy w ciągu ruku. · .
Z ukończoną 7-mą klasą szkoły powszechnej mo-.
CO WYDRUKUJĄ „WICI"?
tna składać egzamin do klasy U ej gimn.
Łacina w klasach wy:lszych nieobowiązkowa.
· Najbliższe ntłmery ,,WICI" poś~'!ęcone będą
·Zapisy przedwakacyjne do" dnia 27 lipca r. b.
·sprawom:
b.
r.
'Zapisy powakacyjne od dnia 20 do 27 sierpnia
K ultm·y htdo wef
.
- ·przy szkole istnieje bursa.
Gimnaljum znajduje

pod

Największa granica wieku -

'Uniwersytetom, Ludowym •
Szloo&nn Rohiieftym.
Czytelnicy nas~, zainteresowani tymi tema.tarni,
proszeni są o ~ nadsylanie_ odpowiednich ~aterałów•

Dyrekcja Gimnazjum i Liceum.

* * •

•

Wydzili,l Oświaty Rolniczej przy Wojewódzkim_
Urzędzie

Ziemskim poszukuje pracowników do
r
Wiejskiego Uniwersytetu Ludowego w PiotrowiWyszedł z druku nakładem „Wici" pierwszy nr Bicach pow. Lubelski, oraz dla Uniwersytetóvv w inblioteki „Wici" „Chłopi Poeci" (wybór wierszy pisarzy
nych powiatach województwa Luoolskiego.
ludowych -=- zamó'Y'ienia w administracji. Cena egzem·
Kwalifika~je wymagane - są, następują-ce: 1) plarza 8 zł).
·
Wykształcenie conajmniej średnie i przygotowanie
pedagogiczne . . 2) Znajomość środowiska wiejskiego
i dążeń wiejskich. 3) Doświadczenie i p_!3zytywne •
- wyt1iki pracy społecznej na wsi.
KUPON NINIEJSZY WYPISAC, WYCIĄC
Podania, życiorysy i ódpisy świadectw kwalifikaI PRZESLAC DO ADMINISTRACJI
li
cyj~ych należ~ sk}ada_ć do Wydz_iały _Oświ~fy R-0lniDo
cze3 ·przy Wó'!ewodzk1m Urzędzie Z1emsk1m w LuAdmini$lracji Pisma ,,Wici"
' ·
blinie 3-go '.Maja 20.

-

'

W ŁODZI
.Al: Kościuszki 45

ODPOWIEDZI REDAKCJI
Kol. Jawień Stefan, ł,p,zy, pow. Bochnia. Nie można

Kolego, że Wasze , wiersze nadają się tylko
,,do k()Sza" - jak to sami podpowiadacie: Ptzeciwnie.
Jest w nich wiele dobrych intencji tylko forma szwan·
kuje. Popracujcie jeszcze nad nimi. Chęfnie Wam w tej
pracy pomożemy. Cieszą nas te strofy Waszych wierłi:lY gdzie jest mowa- o pracy.
powiedzieć

Dnia •••••••••••• 1945

Budujmy silną Ojczyznę
Przez światłą i silną wieś,
Niech sił nam zawsze dodaje
Hart wiejski i wsiowa pieśń:

„.

„

...... . . .. ,
•.

podpis ·

Przesyłamy . am· wiciowe pozdrowienia. Czy otrzy·
mujecie „Wici"?
Ob. Str. Jankowski Joachim. Dziękujemy .za miłe
słowa pamięci o nas i pozdrowienia .. Nawzajem przes<y-

.

skr. poc~t. 30
Proszę o wysłan~e pod nitej podanym. adresem
•. • • • : • • • • • egz. pisma
Prenumeratę miesięczńą - kwartalną w śumie
••••••. , , zł równocześnie wpłacam do Banku Społem, Oddział w Łodzi, na konto nr: 126.

-

·Nazwisko i imię

miejscowość

ulica lub gmina
poczta

powiat

'

D- 01659.

Wydawca: Zw. l\Ifodzieży Wi~jskiej_ Jl. P. „Wici", Lódt, Al: Kościuszki 45. Tel 151-UI. Skr. poez:t Nr 30.
Konto cz:ekowe Nr. 123. Bank Społem w Lodzi.
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