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Po ru pierwszy od wielu lat, w wolny.m od wroga kraju
prae~ówil do eh~pów ,Prezea Włneenly Wltoe. Pnemówil n.a
sjeidzle 'delegatów Stronnictwa Ludow~o w Tarnowie, któremu to zjazdowi przewodn.iczył..Stan sdrowia nie po:nvolił ,mu
pn:emówjenia s-wego wygł<>sić osoblłoie - zOS'lało więc ono ze·
branym _odczytane.
•

Nit!

chcę znlżalli

wa.w:cgo lotu,

'auł p<>dtl!)ać

wam 111Lrsydel,

P@.tęP bowiem jest- prawem młodzi dy ,ale pl'llgnę .zw-~• .......
gę ołektóryeb, .1e . f~C8J I Jinoro.wan.le nee.zy"·iato~cl, nie włtl·
kłt'\IO

tul

tr11·alego

zb_11dować

nie mon•

.Jedynłe .ąłowa, .o ......

nlcnstępllwa walka ze ziem, cel mote 1>sląguąć. Co Je81 łJm ""

„

Iem, o tym ~le kaidy Polski Obywatel, choć trochę ;wladolaJ•
' . Wie -tet, komu maU:y zawdzięcEjlĆ ń'asze wyzw-0łenie z potwo~
Słowa jasne, [>rosłe, twarde, jak obowiązek, skierowane
nego, krzyżackiego ,jarzma. Budujemy :więc gmach, )ł6rf
do l!hłopów, - odnoszą się równiet do całego narodu, wskuutrwać wleezole Im chwale I JMIŻytkowł Polskiego Narodu. •AJq
.iąc mu niezawodną dr<>gę działania.
się to siało, musi on.b,e zbud<rnrany jak najsolidniej, łd..,
Podajęmy' teluit przemówienia:
jego nie mogą mieć 1:arodk6w zgollłz11y, muszą one blyneaef
l tryskać śwleioścl4 I zdrowiem, wszak w nim się lmaj11 gul•
Wszystkich -obecnych u.przejmie wi\aml
dzlć cale pokolenia.
Witajcie Wy, starzy druhowie, Wy bojownicy nieustrasi:i:Ma.my~wiele .powodów do itmubków l talów, 'ate nie brak lol
u.., Wy, k.tórzy przez lal dziesiątki wiedliście elętką, przykrl\
na szczęście tak.że do zadowolenia I radości. w. rękach nanyeli
- walkę o P,rawo i wolność i kawaiek p<YWISZedniego ~hleha. Wy,
znajdują . się znowu losy nasze I ipr:i:yszło!ć n'.lsza od nas 1alei~
co pr.r:esi:li_ście piekło w!>jny, un,ouąc 1trzępy zdrowia i mienia
jak S'ię urŻądzh~y.
ostatki. Wy, którzy straciliście najlel>uych i najblitszych, a!R
nie straciliście ~i na chwilę , wiary w przyułość i sprawie~ll 7
Biada nam, g~y.by w Polscę odrodzonej na nowo gó~• wz.1.wość ,w tę sprawiedliwość najdoskonalszą, bez której nie mogą
ły koteria ,mllłoslkowość 1 nieuctwo, pycha, ąamol_u.bs1wo i Ulf.
istn_ieć państwa ani narody. Wierzymy, te ona majdde szeroki
śiepienie - oWe symptomy, zwiastujące słabość I 11<padek. Por..
gościniec ł pełne zastosowanie tak do narodu, jak pojedyńczych
ska nie mote tlO jak!A CZU kW~ się do grobu ł li nłego wsta.
obywateli.
wać. Nie może dokonywać prób ze S1Woją siłą i wytrzymałoicl•
Musi t~t zejść z ' oh?oków 1 chodzić po ziemi. Mueł chlałd .o- .
Niech pesymizm nie ~atrnws. waszych . dni ostatniCJ, niech
Jl!s}eń życia pie h~zie udręką. Nawałnice cza.nych chmur nie- , zumnie 1· zgodnie, aby 11obi.e zysk!\ć poważanie ' I cele swoje „ :
-chaj r<>zpęcb:i jasne słońce. Z ran ,boleści, męki l ofiar niezm ie- · s!ągnąć.
r10nycb, jak 6e'. feniks z popiołów, P<>Wstaftie Ojczyzn.a wielkll,
ldąą raz~m nie przlljłslawinmy• jesz~ ~iły nadzwyczaj.Dej.
· wolna i niepodległa, aby już trwać na wieki. P<>lska .pra"Cy i doa cóż dopie•o rozbiel i sklóceni. Zgodne, na.prawdę zgodne dzi.„
brobytu. Poiska demokratyczna nie w słowach, leez 'w. czynie.
łanie wszy~hcich żywiołód pańsłwowycb staje -się 'największym
Polska w duS'lach naszych hodowana i w sercach noozona • na te ~asy przykazaniem. Swiećcle Wy choć, drodZy moi, doprze.z nas broniona, karmiona, utrzymywaha i u~iłowana Polbrym, najlepszym przykładem. Niech wszystko, co wy robicie
ska Ludowa!
ku dobru waszemu I chwale Ojczyzny będzie zapflane. Pnyułość i;zczęśliwa będzie należeć. d,o Was. Trzeba ją chcieć ł mnieł
Witajcie Wy, łlllOdzl,' co wam śwlta tycia poranell, co uiacle
.zdobywać.
•
•,
"lpn.~clznę po nas Ile tyJkCJ otrzymać ,ale powiększyć I roziuorzy~ Wiem, że czekają Was ciężkie prace I zmagania ,ale wiem,
Z Bogiem więc naprzód! Niech żyje Polska LudEJWal Ntłcb
'8 -zw7~lęslwo zostanJe pn1 Was. ~
t.yjo wiecznie.I „ • •
·
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. Pra'wda

chłopskiej

„Broiła
,
.

polityki

.

.Poblil. prowadzi

„ Wł Cr

.„

na ·.Zilch0d"

Oto tytuł artykułu Stanisława Piótrowsklego w „Wi- ' sąsiadem, zwracając całą śwoją ł naroqu uwagę na nie·
ciach''. 1 dnia .17 sierpnia 1939 r. Ale to nletylko tytuł - · bezpieczeństwo, uybko romących w siłę I apetyty zabor·
cze Niemiec, bijąc niejednokrotnie na alarm w rezolukleruneR I zasoda niezłomna chłopskie( polityki od saefach, no zjazdach, wiecach, w u.chwałach, w.programach
snych narodzin niezależnego ruchu ludowego.
polsk,ieJ polltykt zagranicznej.
W wsporo lanym artykule czytamy:
Na ogrom nlebezplei:zeństwa nle"11eckl'ego Jeszcze .'·
„Od setek lat połrtyka nasza (polskich warstw uąsilriiej wskazywall polltycy ludo~I podczas polytu swego _
41zątyc:h - przyp. red.) była zupełnie fahzyw11, pchała
nas na wschód, odpychała nas ·od. 1achodu, marnotra· . 11a wygnaniu w, CzechosłowacJI, który ułotwlł Im szerszy
~lęc prastare nasze dzled.dctwo ł ułatwiając pochód ger- · wgląd w położenie międzynarodowe.
Stronnictwo Ludowe, biorąc Ich wskazówki pod uwa·
1118ńsld na ziemie słowiańskie. Polityka nasza była politygę, popierało r'"ofekt „paktu wschodnlego"~klerowanego
ł<ą maenaterll, broniącej swych pańsfw kresowych, była
polltykfł Jezuitów; którzy nie pogan, ale prawosławnych . przeciw Niemcom wysuwanYI1l przez sanację, a kiedy pro·
fekł ten został odrzucony przez o)?óz rządzący Polską ..nawracali na wofuf ący katolicyzm. A gdymy Ju! włacłall
118 tych wschodnich obszarach, fanatyzm jezulcklef pro- Stronnictwo Ludowe wypowiedziało się· „przedwko fa•
kimkolwiek pr6~om tworzenia koalicJi antysowłecldef".
l>agandy t- krótkowzroczność · polltycz.na magnaterii
Widząc zaś w obozie pomajowym nletylko wroga
I szlach(y udaremniła mocarstwowe plany Batorego
demokracji, ale I wroga 7.:decydowanef polltyld przeciw·
.
I Władysławów IV-ych.
niemieckie, nie baczącego na niebezpieczeństwa ·atąd wyA tymCZMem plędf po piędzi l rok po .roku posuwał
-'ę ł utrwalał aalew. germański no odwiecznie rdzennie , nikające dla Polski - Stronnictwo Ludowe wypowledzla·
· ło ostrą ł bezwzględiną walkę polityce Becka I całemu
~auych J:lemlach aachodnlch''.
obozo_>Vt popler&fącemu flł ślepo.
W odniesieniu za~ do grożącej wojny:
Ta troska o losy Pobk( podyktowała Wincentemu
~
"".nadeszła chwila dziejowa, gdy przy mocnej posht•
Witosowi gorzkle słowa, poprzez które przemówił cały
'Wie bojowej całego Narodu ł przy poparciu · moralnym
·
ruch ludowy:
I oręłnym c;ałego wołnego "'7tata, pu.yJdzle nam stanąt
„Kto nic dąży ·wszystkimi środkami choćby nafprzeotw na}ałaruemu I nafzllcleklcfszemu naazemu wro·
ostrzejszymi do obalenia rządu sanaeyfnego, ten
__,gowl, który Jest tet wrogiem całef Słowiańszczyzny. Bi;niech zrozumie, fakle klęski ten rząd śclĄgnle na cały
dzlemy musleil nte tylko -oprzeć się nawale niemieckiej,
naród. Rułd nie przygotowuje t nałodu do wojny
ale 1 ~o!ą pomocą · nuzyt po przełamaniu naporu niez Niemcami 1 łudzi go I slehlC"mrzonkamł przy/afoI.
młecldego na odzyskanie zagrabionych I ikąpanych we
Żadne sztuczkl p. Becka W}ony teJ n\e oowrócą l oń'a
krwi utraconych ziem naszych prastarydi ł od· wlek.*.w
na nas $1ladnlę I będzie U> bezwzględna I najstra· "
ałowlańaklchH. ·
szllwsza z wojen. Pa<Jną feJ ofiarą cl, co tak wierzyli
Ruch ludowy dął.ąc feszcie w okresie .zaborów bezw przyjafń z Niemcami, Jak· ł cl, co byli utposob_lenl ·
fcomprorntsowo I nieodwołalnie do ztednoczenla całego
p~zeclw Niemcom. Zapłacą za lekkomyślną politykę
narodu w Jednef, niepodległej; opartef o Bałtyk Polsce,
rządu wszyscy, I cl, którzy Ją prowadzili I cl którz.Y
'(rezolucfa posła ludowego Włodzimierza Tetmafera w rojej byli przeciwni, ale nie mieli Qdwagl I sił tego rząku 1017} - po urzeczywtshileniu się tego dążenia I podu obalić. Zobaczycie, że panowie z rządu plerw~ł
wstanlu caieJ I Jednej Polski odrału nakreślił polityce
udekną daleko w świat, ale naród uciec 'nie może,
; .
_
połsldef kierunek na zachód.
a Już napewno nlgdz.le nie ucieknie chłop r on 'bęSp.rzeclwl!lł się tvyraźnle ówczesnej pol!tyce wschod_,,,,, dzie ·strasznie cierpiał za nie swoje ..winy. Dlatego
hlef Plłsudsldego, doprowadzającej w kilka miesięcy po
przede wszystkim chłopi po~lnnl ten rząd obalić".
' odzyskaniu niepodległości do "wybuchu wojny. W okresie
_ Ta troska prowadziła do. ugrupowania wszystkich sił
~tężkhn dla krafu spełnił swój obowiązek 'bez wahania,
stających do walki z polityką sanacyjną w porozumlenlu:podejmując Jednak naty'cłimlast po odsunięciu nlebezpieWitos - Sikorski, }laderews~1: Korfanty l Llberman.
~zeństWa myśl zawarcia pokoju. Premier . ówi:zesn~go
Ta troska kazała podnleść - ·ha~o strafku chłopskleg6
Rzędu Obrony NarodoweJ Wincenty Witos, nie bacząc
no przechwałki niektórych, że mogą bić wroga „kiedy · w r. 1937, będącego nafpotężnlejszym ·przejawem chłopthc11, gdzie chc11 I Jak chcą" - powołuje delcaacJę poko· skiej ofiarnej walki o demokrację I o kierunek polsklef
polityki zagranicznej. Ten atak chłopski na sanację l Jej
ł<?F4 skoro tylko nadauyła się 51>osobnośt rokowań popolitykę nie znalazł niestety poparcia · Innych ugrupowań,
·
kofowych.
a w miastach spotkał się wręcz z brakiem gotowości do
Na czele delegacji stałe chłop - Jan Dąbski - przed·
ofiar I zdeąrdowaneJ postawy walki ~e żłęm.
atawłcłel s.łronnlctwa Ludowego. Wierny chłopskiej z,asa·
· Próba obalenia systemu sanacyjnego nie udała się.
lłzle pokojowego współżycia n·a rodów prze on ...do podRach ludowy wypelJllł jednak swÓJ obowiązek. Nletylko
t>lsanla puCdwstępnych warunków a następnie pokoju,
protestował, nletylko przeciwstawiał zgubnyrft dążeniom'
l!łuchy na wuelkle podszepty łekkomyślnych pyszałków.
rozumne rozwiązania, ale gdy to nie pomog'o czynnie
Pótnleł powołany przez Witosa na stanowisko wlcemlt siłą próbował spowodować zmianę, ·nie ustając-W tych
illsłTa 1 zadaniem czuwania nad wykonaniem traktatu
wysiłkach, aż do wybuchu wo}oy, która okroi)noścłą swą
pokojowego - robi to % całą bezwzględnością, dom.agai skutkami przewyższyła ·natbardzlef czarne przewldyJijc lłę usunięcia z krafu cudzo~lemskich generałów, prą·
,
wania.
cych do awantur wojennyCh, narażając sle na ataki naTaką oyła I fest droga chlopsklet - ~iastowsklef pookres~e pomajowym na
twet pewnego odłamu .PPS, a
lityki: Cała, . wolna, nlepodleJ?ła Polska, oparta na zachO'
·
'
•
pobicie.
dzie o Odrę ł Nlssę.
W ciągu całego dwudziestolecia niepodległości ruch
Michał JagJa. ·ludowy zmterzał do pokojowych stosunków z W'!chpdnim
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Prezydium. Zar2ądu Głównego poleciło mi n.rowa· .
dzenie wytlziału :wychowania i uztałcenia, który ma
~ zadanie organizować i pomaqać Kołom Młodzieży
w organizowaniu kuroów oświatO'W'o·wychO'Wawczych,
fPr.Ly.gotowyvi~ć odpowiednie ksią~kii i broozu.ry oraz
Kształc;eniu
ułatwiać nab}'i'ł'anie sto?iO'WD.ych Juiiążek.
młodzieży poświęcony jest także „Poradnik samokszitał·
~niowy" ·wprowadzony ju~ iąd kilku ty.godm 'jako do·
datek do „Wid", Wydział wychow.ania i lcształcenia
!l'ozpoazyna od 10 września prowadzenie kore6ponden ...
<:yjneJ &zkoły średnio-licealnej, !która umożliwi rolo·
cki~ wiejskiej ukończenie gimnaizjum.J lkeum w cią·
.gu 4-ch lat. Jednym z najważniejsżych czynników y.ry. cllowawczy<:h staIU.l się umiwer8ytety ludowe, którymi
interesuje
się
Związek Młodzieży Wiejskiej bardzo
i przyłoży, swoich sił, aby pmyczynić się do zorganizo.i!lości tych placówek i nadać 'm
wan~a Id.ostatecznej
'Właściwy -charakter. mająe w głównej mierze za wzór
Wiejski Uniwersytet Ork.a.nowy w Gaci Przew-0rskięj,
stw-0rzony !Przez wielkieg9 wychowawcę, nieqdżałowa·
nago dziiałaC'L'a ruchu lud-0wego - 1nż. Jgnacego Sola·
rza, Js:tory zaginął bez wieści po are6ztowaniu Go-przez
zbrÓdnicze ges·t,apo. •
Zadaniem Związku Młoc:Vzieży Wiejskiej Rzeczypo·
trpolitej Polskiej jesb współdziałanie z.e wszystkimi sz:k.o·
łami pow.szechnymi, ogólnoks.ztałcącymi ~ z,awodowymi ora'l. ze szkot.am! · wyższymi, a szczególnie '\vysiłki
swoje obrócimy na to, aby szkoły j.a:k najbardziej zbl!:"
żyć do wsi, 'a także budować na Wl!i szkoły średnie
i ~Slle oraz przep"oić nową 1.reśoi.ą kulturalną i ideową, - treścią <:hłopską - wszystkie szkoły, zakładać
i wywalczać b~rs;r dla młod?Jieiy wiejskiej w mia~tach.
Zadania nasze w dziedzinie oświaty i w.y~chowani~
są ogromne. Na terenie zachodnich wo.jewództw Niemcy.
zlikwidowali w..szys~kie szkoły dla dzieci pol.6kich. Na
6 lat u.stała oświata na obszarze kilku zachoonlch woJewództw - nawet abecadła nie wolno \Jyło uczyć.
.:Vf województwach centralnych istniał zaledwie cień
szkoły polskiej. Przez te sześć lat cofoęliśmy się do
stanu ciemnot}' i (lnalfaibetyzmµ. Dzie·ci po!Slkie i m.ło·
dzież przeżywając upadiającą niewolę, uległy znaczne· .
mu zdemoralizowaniu w 'Oboz·a ch wysiedleńczycll, na
wyglllaniu.. w upokarza1Jąicej służbi~, na robota'Ch w
:Niemczech, pr.zy kopaniu szańców, w ucieczce, w lasa·ch. Młodzież zdemoralizoware. się przeżywaniem maka1Jry<:znych widOków egzekucji, oglądaniem stosów
trupów i okropności wojny.
Załmnała ' się także wiara łudzi dO'I'osłych, którzy
wy<:howani w 'C?iasa-ch pokoj-0wych nie byli dostatecznie
odporni na to, co pnynioał·a potworna rz~ św.lat-0wa.
Zresztą natura l}ld.zka nie jest zdol<na 7Jilleść takich prze·
żyć, na jakie Z<l6tall.śmy skazani.
1
Naród, lkt<łry chce żyć, musi jednak odbud-0wać
w sobie wiarę w celow-0ść istnienia świata i wysiłków
ludzk. eh, zmierzających do doskonaqenia życia na
.
ziemi.
~ · I'<:lęska wo jenńa narndu z}oozyńców jest dla świata
i dla ID.as podstawą do odr-0dzenia moralnego, Naród
polski nigdy nie zwątpił w zwyicięstwo. choć jego wy·
tnymałość maralna· została mocno nad.szarpnięta prze·
żydami niewoli. -Mocne wyrwy w .mrowiu moralnym
nairodu widać dziiś we wszystkich <Wiedzjnach życia pu·
bliC'l..nego. Taki zwane sza1brownictwo - czyli publicZ'l1y
1
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rabunek mienia państwowego i prywatnego, krwawe
porachunki polityczn~ i osobiste, skłonność do. libacji
nawet „u ludzi na wysokich suanowiskach, pogardliwe·
lub obojętne · pomija.nie wdów, sierot i kalek - oto
ki'lka przy.kładów demoralizacjj wojennej.
Związek Młodzieży Wiejskiej staje do walki ze '
zwyrodnieniem instynktów lurdzkich, pracując w Kołach
Młodzieży ; nad wykuwaniem .Prawych charakterów.
Młodzież chłopska przystępuje do priocy nad sobą, aby .
takie oddziaływać wychówawozo na s~arśze pokolenie
wsi l na środowiska miejskie." W !P'facy: tej będztemy
równocześnie czerpać dobre przykłady z dorobku star'
sieg0 pOikolenia <:hłQpów l ruchu robotniczego.
Naszą pracę oświatową i wyichowawczą będziemy
realizować w Kołach Młodzieży Wiejskiej - samodziellllyc}l komórkach szkoły życia społeczne.go, powiązani
w ogniwa sąsiedzkie, powiatorwe i wojewódzkie, złą·
czone wyfoniany.m demokraty<:znie Zarządem Głów·
nym.
Srodkami, zmierz.ającymi dQ wytkniętego celu będą:
w.spMŻycie- koleżeńskie w orgMlizacji, twórcza postawa
w życiu gro.mady wiej&kiej, zebr~mia 1 kursy oświato
rwe , samoklształcenie zespołowe i zapełnianie ezkół
•
i uniwersytetów ludowych.
ideowokura
trzytygodniowy
się
Obecnie odbywa
program.owy w Łądzi, który :z.gromadził 66 uczestników
.z 8 województw. '.!Ję<lzie o.n wstępem do tEtj pracy." Kołeżankt i k'C.ledzy, którzy wrócą z kursu- w swoje stro·
ny, będq mogli jU!Ż przyczynić się do organizowania
.nowych Kół Młodzie>ży oraz do przeprowadzeni-a kur·
sów sąsiedzkich.
. Poniew>aż do Kół Młodzieży Wiejskiej wchodzi
obecnie mło~2:ież, która nie miała pr~ez 6 lat pr.zykła·
dów pracy starszej młodzieży, -wi~ tr.zeba pracę pro·
wadzić od gruntu. Trzeba tu równocz~nie łączyć praz miejcę l kombino'Wlać, dwie metody: centralną scową. A. więc powinno eię przeprowadzać równo-cze·
śnie kursy wojewódzkie i są.sle<Wlcle.
Kursy wojewód:zkie winmy trwać p.rzynajmnieJ
1 ty;O.zleń, a nie P._rzekraczać miesią·ca. Kursy sąsiedz·
kie - z udziałem kilku okolicz·n ych Kół r - winny trwać
od 3 dni do 1 tygodnia.
Program wojewódzkiego kursu willlien obejmować
dobrze zorganizowane wychowanie we "Mipółiyciu in·
ternatowyni, w :którym po.Willlnl uczefltniozyć przewod.llicy i wyUcładowcy. Ref.e raty i opraoowania na takim
kursi:e winny obejmować na.stępu!jące zagadnienia:
1. Sytuacja &połeczno - piolity.czina . i gospodarcze
'
Polski
Z. Walka Narodu i chłopów o wo!.aość w 06tatnieJ
wO'jnie.
3. a) Hist-0ri.a Ruchu t'\llCk>w~o, a w swzegóLnoścl ·
·
,
Ruchu Młodz. WieJskiej.
b) Ideologia 1 zasady programowe Związku Młod'z.
•
Wiejskiej R. ·P.
5. Tworzeni<e Kół Młodz. Wiejsk.
6. ·P raca Vf Kole Młcxtz. Wiejsk.: zebreni.a, obrzędy
i uroczystości, !Przedstaiwie.niai 1 7labawy, proa<:a ośw~a
towa, przysposopi~ie rolnic.ze, przysposobienioe i ksztafcenie eię spółdzielcze, 'wychowanie fizy;czne i przyspo·
eobien:ie WO'jskowe; udział Kolia Młodz. w życiu grcr
m_ady wiefskiej (sadzenie drzew, . ipomoc s~iedtLka,
opieka nad sierotami i t; p.).
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możliwości,

kształcenia

się młodz. wi ~jsk.

8. Uniwersytety; ludowe.
9. Zadania Pol1>ki na Zachod2~e>
10. Związek Samopomocy Chł'Ql]J.S"kiej i 6póldzielczość.
11. Samorząd.
12. U~trój polityczno-gospo<larczy Polski
... w6pólczesnej.
. .
.
.
Obok .tych referatów, wygłoszonych prze-z. przygo- .
towa.nych prelegentów, połączonych L .dyskusja:mi.
onól ymi, należy przeprowadllić samodzieln~ referaty
i dyskusje uczestnik'ów ktmm „ w czasie którycll zwy- :
kii prelegenci zasiadają ~ na ławach słuchaczy, a słu
chacze prowadJą zebrania i' mówią na ąbrane p_rzez sie.:
bie tematy.
·
Poza " ty~ nal~y yod?Jiriy ~ieczorowe pne:lJllarayć ·
na tak zwaną pracę świet.Ucową-;-:. czyli kulturalną,
a więc !Piewy-, inscenizacje, ęytanie gazet, gry i , za~
ba wy oraz na pójście do teatru czy d.o kina i t. p ..
.
Program kursu sqsiedzkiego będtzie 8kromni~jezy
od poprzedniego. Może on wyglądać .ri<i6t~pująooo:
1. Zadania Koła Młodzieży .Wiejskiej. ·
2. Jak prowadzić pracę organizacyjną w Kole
Młod . {włożenie Koła, . zebrania, protokóły, książka
kaMwa, dyskusje, , praca zarządu K-0ła, ee;itcje w K<>le .
Ml<t<Jzieży.
"'

~„

__ „ .,,

Obrzędy i uróczyt\tości, . ~bawy i przedstawienia.
4. C<> K'Oło Młodz. Wiejak. może wnieść do :i'ycia

3.

-0romady wiejsk. (naprawa drogi, sadzenie drzewek,
1
budowa szkoły i domu ludowego, pomoc są6ie<lzkd·,
Ópieka nad sierotami i kaleka~·i i t. p.).
s; J(ilk zorganizować bibliotekę i - jak prowadzić
pracę o~wiatową w ·Kole' Mlodz. ' (gazetę, czasopisma

i t. p.). „
6. Z jakich szkół może. korzystać' młodzież z na' • '-siych. ws i '? ~
7. Praca w Sam„t;ipomocy ChłoP6kiej i w -6półdziel·

niach.

·

·

8. Przy6po6obienie rolnicze.
·--Q.

Wychowacie fizyczne { prz.ysposob .. woj6k.

10. Wycieczki.
życie 'jn~rnatowe

(na wspólnej kwaterze) odpada.
wieczorem wszyscy ro · ~ hodzą . się i rozjeż
dżają do swoich domów. Na przerwach należy jak· najwięcej śpiewać.
\
.
Projekty tutaj • rzucone nie 6ą <>czywiści~ ani do6k-0nałe ,ani nie powinny
być
<h~wnianym wzorem,
mogą one natomia6l pobudzić t>rganizatorów do wyprac;<>wani-a , jeszcze ·1eps~ych programów.
· .' ~
,
. A więc zab'ieiamy się z ·ruzmachem do .pracy na
o'b6zarze całej Rzeczypospolitej, we W6zystkich wsiach,
we wsz.yBtkich Kołach.
•·
pomewa'Ż

Stefan lg.nar

„

respolenłe i~u.rtów

W październiku w oparciu· o ·pow:-tałe Koła Jin.\• .; • '
pimy do zakła'dania. względnie porzą<lko\\:ania nas~ych
młodzieiy.
.·
.
.
z,\rjązków po\\iatowych. "~ miesiącu tym postaramy się
Jesteśmy razem, stajemy wszyscy do prncy, ~- zaWO" 'urządzić k\JrS drugiego· stopnia, W kttrym wzięli y udział
łania le idą od .wsi do wsi. wywoł~ją zadowolenie- wśród mło.<lzi zclolnj przec~tawiciele :ppszczegó1nyc11 K(ił, - koleElm:szyc11 związkowców budzą ragość wśród św~eio wcią· fanki i "koledq, }<.tórzy wyi·óżnili l'ię w akeji organi:rac):jnej
gających "Się w szeregi organizacji.
i na ,kursach są~edzkich. Kurs t~n ~zakończymy ~tatulowym
. Ale zawołai\ia te . zobowiązują. Niema czasu na świ,\'.to·
zjazden1 powiatowym, na którym wstanie wybrany Zarząd
wa11ie. czynem musimy uczcić naszą radość. Bedzię nim powiatowy i jeśli to prze.widuje statut, clelegaci na Walne
W7.11owief1ie; pełna odbudowa i rozbudowa naszego Związku . . Zgromadzenie Wojewódzkiego Związku.
.
W ślad za wia~łómościami o zespoleniu pójść musi fal{I.
, Po uporządko~\·aniu powiatów, w ·~1ie!'iacu li:topadiie
tcJ.rań i ,Zjazdów. na których odbudujęmy względnie, upo- zwołumy wojewódzki \~'alny Zjazd; ·popned;ający kur~m .
rzą<ikujemy ra'my organizacyjne naszej prac).
, _ wo}ewódzkim. Zjazd ten pqdsumu]e całą§ć dokonan) eh
. Zaczy!1amy od Kół, Jych fundamentów, kamieni węgiel-_:,, prac, . wyłoni nowe ,.dadze,. ustali pro~ram {lziałania na
nych naszego Związku. Tam gdzie już powstały, dołożymy
okres nastepny · Orał w~·b1erzt; clele~atów na st~tutowe
. i;tarań. by \\~iągnąć w_ sieregi jego członków, możliwie
Walne Zgrom~dzenie, delegatów z całej R.z('rzpo~politej.
w~zystk~~ córki i synÓ\V chłopskich, ~tórzy ukończyli'l4· lat. C~1 ce~1 y, by ~Ja~d ogohwpolski odbył się zgo.dn~~ z :rapoWyh·ie:rzemy Zar:iąd, który jak najbardziej . eprawnie '}JO·
w1edztą w_ i:r11es1ącu grudniu tego rbku.
•
kieruje pracą Koła.
· "
Zamieri~my bezpo~red~io przed tym k'on.,.resem cMop·
Tall), gdzie Koła te jeŚzcze nie pówstały, założymy je. Skim młądzi~y urządzić <rgólnb·JJOlską naradę wszystkich
~' ,pracy tej terenom nieobjętym zasięgiem naszej działa I·
najwybitniejszych dział~czy związkowych celem prze<ły- ·
nosci przed wojną względnie w czasie niemieckiej okupacji, llkiitowania całoścł zagadnień związanych z pracą nanej ·
pomóc mus1ą sąsiednie bardziej wyrobione Koła, powiaty
organizacji. Na konferencji tej zamierzamy również omówić
i województwa.
nas:Zą dotychczas ohowiąz~1jącą· deklarację· ideową i społecz·
"
Rozmachem naszej pracy organizacyjnej . doprowadzić
no-góspodarczą oraz przygotować projekty, ewentuua]ne icli'_
nmsimy do teg~ by na terenie Rzeczpospolitej nie było
uzupełnienie wzlędnie zmiant.
.
'
\,wniost.; po~tawione
Ptzygotowune przez konfort>ncję
w~i, w którei nie powiewał nasz wiciowy sztandar. Dług~
· walczylifmy, by wieś pizestała być terenem harców .wro· zostaną na porządku dziennsru obr~d °"ralnego Z~omadze
gich i obcych wsi ~rganizacji _:_ etanowisku temuu pozo· nia Delegatów ZMWRP. Oczywiście na Zjeździe tym zgod:
, stać ch,c.emy nadal wierni.
•
."_ nie ze statutem wybrany zostanie nowy Zn.rząd Główny
Na akcję zakładania Kół i uriądzanie 99słedzldch kur· Związku.
·
"@ów I stopnia dla zaznajomienia si~ & ~Iem ! _metodami
Calo§ć tej akcji organi1.acyjnej pfl.eprowa<lzimy na
.pracy w Związku, przeznaczamy miesiąc wr~ień. W cza&ie - p<>d~l~".ie Joliowiqzujących na <lotycl1clas statutów wojel}m wykończyć r6wnieź nal~ eieó zwi4zk6w .ą&iedl.kich.
wó~:ildcb i federacyjnego etatutu .lentrał" ·
Dókonatte

dniu 2 i;j;rpnia

b.

r.,

.twiązkowych odbija się rozgłobnym echem wśród chłopskiej
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Grudniowpn Walnym Ziazdem ' zamknąć chcemy
\-,;' t~n demokralycz~iy spo.:-ul1, zgodnie z 11aszymi
wicio\\'}llli zw}cl.ajami, wylirauc zo ··tm1ą "· ła•.lzo w:vy,;Lki"h · pierw„zy powoj~nny 'ókrcs n.aszego ~ycia związkowego. Per
ogniw orgilni1acyjn~ch o<l dołu do góry, określona zo~tanie :;polu, gromadnie zrobimy w.szy5tko, by w tym czasie orga·
na:<'la po,lawa ideo\\ a \l mt,llony plan J}racr na na~tępny nizacja nąsza zo~ta1a całko,vicie ocllnidowana i Związek w
okres: Sło\lo clemo~1acja bowiem nic jest cl~a nas" frazesem, samoI...:<z'tałceniu i wychowaniu ~chłopskiej młodJ;ieży odstosowaliśmy :oię i \ sto~ować się nadal będziemy clo jej nac
grrwał nadal d.e cydnjącą rolę, Nie pozostanie to be-z wpły
kadllV \\' nm~_zym życiu , organizacyjnym; . chcemy, by · jej wu na życie narodu i paii51Lwa.
~~dy prrepoiły . cało;ć życia państwo\l:C§!O.
A "ięc do pracr !

DUSZA JAN

~

.....
Krainę

Na gruzach gontyn wiatr: .smętnie świszcze.„
I płoną wici migocąc w dali, ...
Kto ż'yw, niech wstaje, niech ima mieczaf
• Niech w górach swoich nową wić pallf
' Do broni, br.acia, gdy plonie checza!!!
Rozpalmy „Wici", niech braĆiom świecqf...
Ws_zak w· dawnych czasach, my, nie kto inny ~··
Polan ki;,fliny strzegła dłoń kmieca,
"-'
Z tej twardej dłoni śmierć zyska winny!
- Nie będzie obcy praw nam stanowić,
NJ nieść na mieczu wątp1iwej woli, _
Ni w mętnej wodzie ryb swoich łowić,"
• ,,Nfe damy ziemi"„. ni naszej roli!„.

spowił

szary„.
Zamarły bory w sennej zadumie,
Rozlegle cienie spo?ViłY jary
I ścichły "zboża w :.;woim poszumie .
.A gdzieś w oddali, nq górskich S.Zczytach
•O-gnie spłonęły lśl}iąc wszelkim stronom,
W cichych osiedlach każdy się pyta„.
., ,
• . .
.... . 2
.
... „1dą Germanie . ...Io w1c1 płoną ?„.~ _
Bt1dzq slarszyrnę.„ sprawiają kordy, ,
- Konie kulbaczą i Jane p~óbujq ...
. Gdzieś za borami wtargnęły hordy,
Które zagladq na Polan knujq!
· Gdzieś pJoną łany szu~ne klo~ami,
z .'JłowiańsldcJ:i .wiosek zostają zgliszcze,
Pędzą znękanyćh jeńców parami,. ~

Polon mrok

NIKA

owłaściw~lorilw ort1an1zacY1nc·d1a.plsarsfwa llidowedo
-.

I

r<l<lok6y wynikające z ewentualnego zastosotrania po- Mariana Kl1bickieg<>
glądów min. Kruczkow6kiego
·
w praktyce,
· Związek Zawodowy Literatów, jako f.orma organi- ,
~acyjna nie może z.aspokoić_..życzei1 ' pisarzy chłopskicn: ,
bo im chodzi łlie tylko o 'ochronę interes&W zawodowych. ·
Z'_Viąze'k Samopomocy Ch!opskiej nie może z~pokolć
życzeń pisarzy chłop.skich, bo jm chodzi nie tytt<.o 0 zaspokojen;e gosp.o<larczych pot'rz~b. I11s.lytut Kultury Ma8
nie moze- za.spokoić .istotnych potrzeb pisarzy chłopskich,
bo co innego jest upow.szechnienie knfiury . a :..co mne;.
go jej tworzenie : a o to głównie-pisarzom chłopskim
idzie. Natomiast wszystkie wymienione instytucje mogą
.
~y~r:~lc:~~a~~oi~ło~~~~:te~e:;1~ i pomocne wła~nie

Zjazd Pisarzy ChlopskiĆb. i Pracowników .Kultui;y
Ludowej, który się odbył w pierwszych d,nlaclisierpnia
w Warszawie, iniał za •zadanie wyjaśnić istot.ne zagad- nienie pisarstwa ludowego na He lileratury ·narodowej
orz-..t:;tworzyć formy organizacyjne dla pi~arzy lu<lowych. ·
Pierwsze _zadanie Zjazd spełnił dosyć dobrze. S:z.ereg
zagadnień omówiono w sposób rzeczowy w referatach
i dyskusji. Natomiast drugiego zadania zjazd nie speh1it.
Spowodował nawet poważhy rozłam w op 'nii ucze;;t.
łlików.
, Byli tacy, którzy proponowali utworzeni-e odpowi<>A'>"'-'
(
niej sekcji przy Zwią1ku Samopomocy· Chłopskiej . Inni ukazywali Związek Zawod9wy Literatów „jako właściwą formę organ izaĆyjną. Robili na-dzieję, że Z. z. L.
·ulegnie w tym celi.i potrzebnemu przekaztałceni'u. Byli
również i tacy , którzy odriucali oble koncepcje, ale nie
umieli wysunąć innej. lepszej. Ci ostatnL sfo..nowili, jak
_ mi "" si~ wy<laje, licr,ebną wię~szość na sali. Nic więc ,
dziwnego , że w takiej sytuacji do konkretnych wyni·
,ów dojść nie mogło . .

Przytoczony wyjątek je-st wyrazem negatywnej
strony pewnej postawy. M&wi on, co ni-e wystarcza, ale
nie ws~azuje , co może wy.star~yć i zaspokoić istolne PQ.._tjzebrpioarzy ludowyeh . Pon ; żej w ięc proponuję po· ,
zytywną stro~ę tego s ~1ne-go .stauow~ka .
1) DO-- Zw ! ązku · Zawod,owego Literalóy.r pi6arze
' _
.
Ponieważ ' miałem spo.sc_>bność zab~erać 'głos w dy-. • chłopscy· .WeJ c powinni, bo :pis a rz chłd.Pski jest
" .s kusji , pozwolę sobie przyl oczyć . tutaj niewielki frag·· · pisarzem i p ow inien ko rzystać ze zw i.'l_zlĆu zawo ·
•n teresów,
dowego , który" stoi na str aży ' jego
•
,~
ment mojego .przemówie~ia na ten t~mat. ,
- Obywatele, ~inistet K~uczkowski · Marian Ku- pisarskich. · Z .uz;{.1ni r m też powi tać nal~źy decyzję
bickl. -:- są .najbardziej zdecy<lowanymi rzecznikami po - prz.eksz tałcen.ia Związku Zawodowego Literatów, gwa·
_ glądu,- ż~ odrębna organizacja pi.sarzy ludowych _jest • rantującą większy wpływ p i1>arzy ludowych ,na prac&
zbyteczha, a . nawet szkbdliwa, jak by to .wynikało ....Związku .
z twierdzeń ,min. ~ Kruczkow6kiego . sfe-rmulowanych : I 2) Należy jednak· powołać do życia_ 9drębną orga·
nizację, skupiającą zarówno pisarzy jak i pracowników ,
w referacie, Min . Kruczkowski stawia bdwiem uzasadkultury ludowej „ Organi•z.c1cja_ t? miałaby oblicze i<leoJJ iony z~esz tą postulat, Żeby . „nie parcelować z,agadnieni~ ~ślę, że ._ żądanie , wyodr.ębnieńia twórczości f we i zagwarain.towałaby Ó.W niezbędny klimat ową
chłopskief postulatowi min'. .KrucZ'k.ow skiego bynajmnie„- swojsltą w6iową atmosferę, niezbędną do rozwoju pi·
:sarza ludowego.
iłia ·ur4ga. Zwracam natomiast uwagę na oczywi'Ste pa·
•
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3) Ńajblii:6zą tej orgamzacji tnstytucją powm1en.
być Ludowy. Instytut OŚ'W'iaty, i Kultury. Powinna być
również utrzymana współpraca takiej cnganizacji z odpowiednimi instytucjami , pań.st-wowymi ~ jaik np. lnsl'Ytut Kultury Mas.

4) W tej organizacji, k!óra m_oże się nazywat po
prostu - Związek Pisarzy Ludowyc'h i Ptacowni·k ów Kul-

tury Ludowej - powinny być reprezentowane zainteresowaITTe organizacje społeczne - stawiające sobie . za
cel popierąnie oświaty i ~ultury wsi,

Stefan Jaracz nie żyje. Dnia 11 sierpnia b. r. zmarł
gardła w Otwocku pod Warszawą. Prze·
stało bić serce jednego z najwybitniejszych artystów
dramatycznych Pol~ki. Teatr, sztuka polska okryła się
żałobą i ża·l głębokf przejął nasze serca JIO stracie nie• strudzonego bojownika o społeczne wartości teal'ru,
o jego poziom artystycz~w i moralny.
Stefan Jaracz reprezentował sobą człowielka-artystę
etojącego na 1.1traży idei wychowawczego oddziaływa·
nla teatru na szerokie mai;;y, którym w1elki Artyl;ta nie
schlebiał i nie dostarczał czczej rozrywki, ale ujawnił
w swej genialnej grze scenicznej najżywotniejsze. problemy· życiowe. ukazywał widzowi istotną, niezakłama
ną prawdę 'duszy ludzkiej. Wyczarowywał ze swoich
!I'Ól ludzi prawdziwych, ludzi żywych, wcielał w ich dusze
oinpiące, łamiące się i znów budzące się ,do nowego
życia„. Wlewał w nie si}V o<lradzające, twórcze„.
Wydtodziliśmy z Jego teatru zawsze podniesieni
na duchu, uleczeni z małości. egoi.zmu, z braku wiary
w piękno życia„ rosło w nas uczucie radości tworzenia,
odnajdywaliśmy sens życia, budziliśmy w "lobie _naj·
piękniejsze, niezapomniane wzruszenia artystyczne i kult
głęboki dla wybitnego Artysty i Jego sztuki.
Masy ludowe, młodzież wiciowa nigdy nie- 'zapomną Jaraczowi Jego serdecznego uo.· nas ustosunkowania
się i współpracy z inami z jakiej mieliśmy szC"Zęście korzystać. Artysta był niezmiernie mocno związany ze
wsią i jej ludem, co stwierdzał wieloma swymi wy&tą·
pieniami·.
Pamiętamy najtkliwiej ów w i-eczór, kiiedy w Ateneum Stęfan Jaracz przemówił p.r zed kurtyną do zgro·
• • madrzonych na &ali członków Stronnidwa Ludowego.
wyraża1}ąc swą radość i zadowolenie, że oto chłop polgn1żlicę

. WJECZOREM

STANISŁAW PIĘT AK

•

,

.
K10ple deszczu upadły może I wu1eś biała stanęła w tęazy.
Swiatło pruło chmury, jak noże.
Las daleko, zdało się - klęczy„.
Krzyżyk nawet tam na ,kościele
stal się to złoty, to różo\.vy.
Młyn, widząc, że wdatr się już ściele,
z wilgą bawił się
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śmieszne

•
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w

dziale

1kzbę

tu w rachubę mogą m1ec
mrejs-c w central•n ym wy-

Zwłązku.

Myślę, że powyii:.zy projekt jest właściwy, bo prze•

w iduje utW-Orzenie specjaQnego ośrodka, na którym ~i
sarzowi (:hłop&kiemu tak bardzo zależy, a 'róiwnocześnie
nie zamyka kultury ludowej rw re'.Lerwacie. bo pozosta- ·
wia możliwość wzajemnego odd:tliałyrwania na siebie
większej li<:z9y cz.ymniików.
Mieczysław Grad

.

/

mowy.

tęczy.

I naraz, ach, mara, nie mara. """'
/ec!.en z nich lrunqł w lśnień okr.ęc~.
/.
.

•

ski w zorganizowanej, św.i.ad.ornej masie wkracza na
drogi czynnego, współudziału w tworzeniu życia ku'turalnego wsi polskiej, bogacenia dóbr kultur~lnych
Polski.
Nie rza!}lom.nimy tym bar®iej, my młodzież wicia~
wa tych momentów, kiiedy Stefan Jaracz brał udział
w naszych „K()llęd,ach". Pisarze luJCfowi, P?ed organizo__wali przed wojną występy a.rty.s-lyczne, wieczmy
autorskie - w środow.iekaich w6i. Były to O<We '„wki·owe
kolę.dy", w ktorych osobiście uczestniczył Stefan Ja·
racz. Wspominamy je dziś z serdecznym rori:rzewnie·
niem i głęboką wdzięcznością dla wielkiego cżarodzie
ja polskiego sł-0wa. Pamiętamy i to, że drogi wzruszeń
arfysty-cznych, teatralnych, które nam wówcza~ wskazywał wielki Artysta, miłujący młodzież wiejską są
nam bliskie i drogie rozumiemy, że tylko one powi-0dą
polską młodzież wsiową iku szczytom i wyż.niom s.ztuki
polGkiej, ku wzniosłym chwilom wychowawczego od·
dz:aływania i kształtowani·a mł.ody~h dusz .Polskich, ku
jasnym dniom narodzin nowe:go cziłowieka.
Cały lud , polski chyli głowę przed wielkim 2mar·
łym i zach9wa na zawsze Jego pamięć.

•

S. p. Stefan

*

J~racz pochodził

z ludu. Urodził się
w r. 1883 w Żukowicach Stary·ch na· Podhalu, j·ako syn
nauczyciela ludowego. Usunięty ż p-ej klasy za ,1rewo·
lucyjne" przemówienie na pog:zebie kolegi zdaje mahitę jatko ekstew, po crzym studiuje filozofię na Uni·
wersytecie Jagiellońskim. Pracuje następnie w redakcji krakowskiego „Naprzodu", i.ry.stępując jednocześnie
w Teatrze Ludowym, w otoczeniu m. in. Osterwy, Wę
gr:zyna. Dalsze etapy Jego pracy to Poznań, Łódź, War~
sz•awa: Od· 1930 r()lku obejmuje dyrekcję teatru Ateneum, gdżie stworzył cały szereg niezapomnianych kreacyj. Dawał nieustannie dowody s.zczerej ·demokracji
i bojowej postawy społec2mika. W czasie wojny w 1941
r<>'ku był aresztowany J wywieziony do Oświęcimia,
skąd powrócił po 6 tygodniach ze steranym zdrowiem. _
Po ucieczce Niemców mie.sZJkał w Otwocku, gdzie de·
szył się opieką majo.rostwa Ul}aszów, Rządu i całego
społeczeńl'ilwa, które tak ceni~ i kochało wielkiego
Artystę.

Hej, rzekę wypije' nbm stara! -:

śmiall się chłopi, brodząc

wchodzą~

Stefa.~a.;Jarac~a

.Z9on
na

Organizacje

zarezevwowaną stałą

,

Całe 1>połeczeństwo uczciło Jego pamięć w uroczy•
stym pogrzebie, który odbył się na koszt Państwa:
W dniu pogrzebu · flagi państwowe opuszczono i do po·
łowy: masztów, widowiska w całym kraju zostały..:za
wieszone.
• Stefan. Jara<:2' znalazł spoczynek w ieczny na cmentarzu Powązkowskim w .Warszawie, w Alei Zasłużo·
enych.

Piotr · Greniu!

/ .
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O Qiwielleniu eleklryczayiu
W poprzedni eh - artykuliach po'Lnaliśmy źródła

staje

się ~oraz ·większe.

· Drucik"' r~pala alt cora-a

•lektryemiości: · ogniwa,' akumulatory i prądnice. · bardziej, a~ wres~je' topi się. Wyciąga?W stąd
ogniwacft. i akumulatorach ładunek
napięcie wniosek, że ilość ciepła, wytworzonego w jakimj
czasie, zależy
natężenia prąd11 elektrycznego.i
elektry~ne można powiększyć p~ z~stosowanie
tak zwanych baterii elektr.ycznych. Rys. Nr. 1 przed~. (.TednoStka natężenia prądu nosi nazw9 atm.~a).
atawia nam taką baterię ogniw elektrycznych. Wi- Prądy o• większym natężeniu wytwanają wfęceJ,
dzimy tu kilka ogniw połączonych ·drutem w taki · ciepła.
.
.

w

•

r

eposób, te biegun dodatni pierwszego ogniwa łączy
1it s 'biegunem ujemnym drugiego ogniwa, biegun
dodatni ~r1;Jgiego z. ujemnym trreciego. it.d.

/'

•
Rys. 1
Urządzenia

Zauważyć nmeży, że nie cały drut ogrzewa sit
jedn!kowo. Gruby drut ogrzewa się s.ła.bo, ledwo to
zauważyć można. Natomiast równocześnie cienka
częś ć~Fucika (Rys. 1 AB), a więc część ,o wlelkim
oporze eletkrycznym, ogrzewa się do czerwoności.
Im więc większy jest opór elektryczny (jednostq
,oporu elęktrycznego_ jest ohin), ~ w,ięk.sza jest
ilość wytwhrzonego ćiepła.
•
··
· Ponieważ drueiki, żarzące się pod wpływem prądu
elektrycznegq, wydają jednocześnie światło, przeto
dawno już powstała myśl zbudowania na tej za.
s?.dzie lampki elektcycznej. Myśl tę zrealizował _po
raz pierwszy w r. 1879, znakomity badacz i wynalazca amerykańsld, Edison. W jego labor~orium pod
N owym Jorkiem zabłysła pierwsza ·na świecie lamna ·elektryczna żarowa, którą widzimy ni ry1 nr. 2.
Jako przewodni~a prl}dU w lampce użył on. zwęglo
ne wlótno bambusu. W· naczyniu sżklanym w bztał
cie gruszkt (A) znajduje się cienki drucik .węglowy
(B), przymocowany do dwóch drucików platyno·
\vych, wlutowanych ńawskroś przez szkło. Jeden
z tych drucików --łączy się z widoczną na rysunku
metalową śrClbką ( C), drugi z metalową nasadkt

techniczne do wytwarzania i -przeelektrycznego noszą nazwę eTektrowni. W elektrnwni znajdują się prądnic'e zasilające
energią elektryczną daną okolicę. Do wytwarzania elektryczności ·w prąd_ nicach . służą motory cieplne lub_ wodne. Ze W'Lględów ekonomicznych buduje
tit w~elkie elektrownie blisko kopaln w.ęgla w celu
'D
uniknięcia koszt.ów transport<rwych środków opało
wych lub w pobliżu rzek i wielkich zbiorników wód,
gd-zie zufytkowujemy energię mechaniczną wody na
I
wytworzenie energii elektrycznej. Wytworzoną : ,
w ten sposób energię wysyła. się za pomQcą przewo~
ników w postaci prądów o wysokim· napięciu, wynoszącym kilka -do kilkudziesięciu ·tysięcy voltów
(volt - jednostka do mierzenia napięcia prądu, potencjału) na dalekie odległości. Energię elektryczną
,..,
ze wS]>Ólnej sieci przetwarza się między innymi rów·
Rys: 2
niet na energię · świepną, -·służącą dó oświetlania
miast, urządzeń gospodarczych itp. W celu wrtwo~
„
.
rzenia energii świetlnej i,orzystamy z ciepła, które . (D). J e±eli bieguny baterii --:lub sieci elektrycznej
POVl'.staje w cza!!ie przepływania prądu elektrycz- połączymy z .metalową nasadką i śrubką, to zacznie
nego w_ lampaJJh żarow11ch lub b.1.Junvydh.
krą_ż~rć prąd elektryczńy wewnątrz lampki, wskuZwróćmy u\vaię jeszcze raz na rys. nr. 1. Po- ' tek czego zwęglone włókno (B) roiża rza ~~. Aby
rozżarzone włókno nie spaliło się, wypo mł)owuje s ię
łąc:zm~ bieguny baterii ogniw elektrycznych .drutem,
który w jednym miejscu · (AB) .;jest cieniutki. Pod z lampki powietrze przez ot\vór, k tóry był pierwotnie
górnej części lampki w punkcie E. Eo wy· ·
wpływem prądu elektryc7Jilego owa cieniutka- cze8ć
drucika rozżarza się. Jeśli budować będziemy coraz pompowaniu powietrza otwór ten ż·asklepia się -przy
pomocy gorącego płomyka. ·(w przestrzeni po'Lba·
·większą baterię ogniw, to różnica napięć na biegunach, a tym samym natęże~ pr'łdu elektrycznego. wionej powietrza. palenie odbywać się nie może)
eyłPJnia prą.du
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_ W naszych czasach · używa się pnewazme lam' Druty · cm i bn. ,idące _od biegunów prądnicy
pek żarowych, w kt órych żarzą.. się druciki rzaliko nazywamy Untą gl6W114. W punktach o i d oraz L i /
. w pnyrodzie rystępujących · metali, jak np. osm, Bą dołącz<>ne druty, prowadzące _do żarówek Żt i Ź•.
tantal i wolfrp,m. Lampki te, dostarczając. jednę.- Jeżeli wtyczki W1 i W• połączymy; z żarówkami,
kowo silnego ś~iapa, zuż~w~ją ~iej prądu. ~lek- o?w6d elektryczny będ~ie zamknięty i . obie żar6w
tryeznego, a więc koszt oswietlen1a Jest mn1e1szy. k1 zaczną iłwiecić. Jeteli jedna z nich wyłączymy;
Osni i wolfram w próżni rozpylaj!!- się, osadzając się ·
-.
·
na ściankach naczynia lampki elektrycznej w poi.
,.,,
11taci ciemnego nalotu:-Zapobiega się temu, napeł- . 9,;..:tlro ~·---i-------+------„
niajęe lampę nieczynnym chemicznie gazem np. azo·
· ełaktr;,t.ui •
tern (N).

11t.=----1--....~--+--41-:f--~,,...~

,

W ~elu podniesjenia t.emp01ł'atury drucika na·
daje mu się kształt spiralny o ·bardzo bliskich zwojach, przez co tylko część powierzchni drucika ·pro·
mieniuje ciepło nazewnątrz, reszta zaś energii zuływa 1ię na ug-rzanie drucika: Lampy takie zuży
twajJ» ~ko pół wat\a· na świecę. (Moc prądu mie·
rzy 1ię w wattach, kt&rych il-0ść otrzymuje się
1 iloezyłlu voltów i amt)erów)
W poszczególnym
użyciu są lampki elektryczne 5; 10, 11-6, 20, 25 itd.- .
-wieeowe. Do wytwarzani.a bardzo wielkich tempe,- ratur używamy lulćów elektrycznY'Ch. W r. 1813 wytworzył Davy po raz pierwszy łuk elektryczny ·
m1ędtzy dwoma węglami, przez które przechodził
prąd ele~tryczny i których końce wytwarzały siln_e
lwia.tło. Na tej zasadzie są urządzone lcpmpy elekt1-yczM lukowe. Składają się one z d'wóch prętów
,,„ęglowych zaostrzonych na końcach i zetkniętych
ostrzami, przez które przepływa prąd efektryczny.
W miejscu zetknięcia powstaje znaczne ciepło. Gdy
zaś rozsunie się ·węgielki, pojawia się mędzy nimi
łuk. 6wietlny. K-0ńce węgli, szcżegóJnie zaś koniec
dodatni (temperatura 3700°), źaczynają wydawać
oślepfająee światło.
>-

~

-

Do czasu udoskonalenia lamp żarowych, służy

ły lampy 'łukowe do oświetlania ulic, .dzisiaj używa
1ię ie tam, gdzie eh.odzi o ba"rdz,o silne. a skonceatrowane źródło· śwatła np. w latarniach ·projekeyjnyGĄ.
Prąd
elektryczny wytworzony w elektrowni płynie po drutach sieci elektrycznej d.o in-

.-talacji -oświetleniowej domowej .. Na rysunku Nr. 3
mamy przedstawiony gChemat ·takiej instAlacji. ·

/

-

Zjednoczenie
.
~

.

w.

.-·
'. Rys. 3
to druga świ~cić nie przestanie. T.aki sposób łącze·
nia tarówek i główną linią nazywamy równqleglym. Sposób ten pozwala .nam , przyłączać lampy
do drutów idących z elekirowni tak, że sł one- niezależne jedna od drugiej,_ co jest niezmiernie wygodne i praktyczne. Wyłącza się żarówki za porno·
cą tak zwanych wyłączników, · które
przerywają
prą,d przy obracaniu części ruchomej.
.
Do instalacji elektryc;znej włączamy zazwyczaj
tak zwane korki, które zabezpieczają tnieszkanie
od · pożarów, które mogłyby powstać wskutek
uszkodzenia instalacji. Korki zawiera.ją wewnątrz
cieJ:!kie druciki metalow~ {np. z ołowiu) ba:rdzo ła
two topliwe. Jeśli np. w przewodnikach instalacji
domowej jest uszkodzenie i druty rozgrzewają. się
do tego stopnia, te może powstać pożar, to w tym
wypadku ąrucik 'w korku' 1jako .łatwopalny stopi się,
przez co obwód elektryczny zostaj.e przerwany i
pożar nie wybucha. Przy "korkach są umieszczone
Uczniki elektryczne, które pozwalają elektrownr ·
obliczać nPleżność za· zużyty prąd.
Są <>ne zaopatrzcme w strzałki, pokazujące zużycie prądu w ki·1owattach (jeden ki.owatt ró"Yna się tysiąca wattów).
·
Fr. Jezierski.

HJSTORJA
.

.

puńslwu -polskiego
ża
. ...
.

Już w ·pierwszej połowie XIII wieku poczynają powoli
fwita6 plany, ~mierzające- do 'zjednoczenia rozbitych ziem,
. co wipj, emhitne z;miary pnywrócenia dawnej świetności,
której fYlllbolem była korona królewska. Rodzą się one w
tęgiej· polityc~nie głowi~ księcia śląskiego -Henryka Brodatego, który potrafił· skupić w swyw ręku większą część
' ślą-s~a., ziemię krakowską i zachodnia-południową ,WielkopDlsq. Prócz tego wpływy jego sięgały do Sand!Jmierza,
Racihorza i Opola, co wszystko razem łącznie z wzorową
gospodarką ętwarzał 0 mu podstawy do snucia planów dyna·
. stycznych, do marzeń o kóronie k'róle:wskiej dla syna swego
Henryka Pobożnego. I kto wie, czy musielibyśmy czekać
ko6ca XIII w., aby znowif na skroni ksj;ęcia pólsk,iego ujrzeć
koronę. królewską, ten symbol jedności państwa, gdyby n'ie
napad Tatarów w r. 1241 i bohaterska śmierć pod Lignic11
Henryka Pobożneg9, spadkobiercy ambitnej postaci 11wego
~jca..

•
'·

ostalnich Piastów
'

.Od tej chwili znów dążenia do 'korony zamierają, aby
· wreszcie zrealizować się pod koniec X1II wieku. I rze<:z ciekawa, że przyczynia się do tego faktu znowu ksi~ śląski
· Henryk IV, dzierżący jednocześnie w swym ręku Małopolsk~
z Krakowem. Gdy jego Osobiste slarania o koronę zawio<lly,
~ testamentem swym zapisuje księciu wielkopolskiemu Prze-mysławowi Il Małopolskę, przyczynia~ się w ten sposób·
do -~tworze1~ia poważnego. ~rytorium, . ob~j~mjącego ~ięk
szosc Polski. W testamencie łłenryka w1dac Jego dążeme do
zjednoczenia•kraju, do wyprowadzenia g0 z zamętu drobnych
dzielnic na drogę, wiodą.cą do jednolitego, spoistegn pań-
stwa. Postacie Henryków .śląskich, dąiących do jednoczenia
pa.f!stwa i osiągnięcłP korony, świadczą, że, ·wbrew ogólnym
poglądom, Sląsk w owym okresie poczuwał się jeszcze do
wspólnoty z resztlł kraju, r,e serca książąt piastowskich w tej
dzielnicy, mimo zewnętrżnych pozorów zniemc1,enia, były
polskie.
--. ,
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'·. Wprawdzie

pomocy napadniętemu ~ ptzez brandenburczykó,\. Pomorzu
gdaliskiemu. Wezwał tedy na pomoc Krzyżaków, ' którzy1
pobudek zrzekł się na rzecz króla cze:;kicgo Wacława V, · wprawdzie wyparli napastników, ale 11g_adowili się sami w
op~er;jącego swe do niej prawa' na zapisie wdowy po9r,es'zku tej dzielnicy, odrywając ją na. łat sto kilkadziesiąt od
·
~
Czarnym i nadaniu lennym króla niemieckiego, .ale wywiózł Polski· 1303.
z Krake>wa insygnia koronacyjne Bolesława Smiałego. Gdy
Pomyślniej załal\Vił sprawy małop~lskie, gdzie, po stłu4
Wacław II począł robić u pap·ie'ża starania <> koronę polską, ·mieniu buntu miast, zwanego popularnie buntem wójta
Przemysł postanowił go uprzedtić. Objąwszy po śmierci • Alberta, zdołał ugruntować swą' władzę w r. 1311. W trzy
:Mszczuja Pomorze giłańskie, koronował sję w Gnieźnie na lata później rozciągniił ją ró\vnież na Wielkopolskę. Jedynie
króla polski.ego 25. VI. 1295. Wprowadził do swej- majesta- tylko Pomorze, zabrane przez Krzyżaków, księstwa "śląskie,,
tycznej pieczęci królewskfoj orła ukoronowanego, które to opolskie, kujawskie i mazowieckie, gdzie rządzili Piastowje
godło pozostało na stałe
piecz~ciach jego następców.
dzielnicowi, powstawały poza grll!licami jego państwa.
Mimo, że Przemysł dzierżył w swym ręku tylko P<>morze Wobec roszczeń, wysuniętych przez nowego króla Czecli
I
i Wielkopolskę, uważał swe królestwo za ogólnop<>lskie i. 'ana I uhemhurczyka, zdecydował się Lokietek na usank•
dążył do jego l'ealizacji. Rychły mord, popełniony ria osobie
cjonowanie swej władzy, scell'lent9wanie świeżege> organizmu
młe>dego króla przez rody Nałęczów i Zarembów, za· których
i po kilkuletnich pe1traktacjach z papieżem koronował si~
plecami . kryli .~ię margi:abiowie brandenburscy, przeciął w Krakowie 20. I. 1320,.,.
·
I
·
jego lamiary. Ale praca była· już zapoczątkowana, Priemysf'
Koronacja ta ozn~czała nazewnątrz, ż,e Polska jest kr6· '
znalazł następcę w wytrwałym i'1porczywym Władysławie
lestwem niepcdległym, na wewnątrz była zamknięciem roz· • I
Łokietku, swym niedawnym konkurencie do Małopolski'.
bicia dziel~icowego, stwarzała ośrodek, okol<> którego mC>"'
głyby się skupić wszystkie z.iemie Polski. .Za najpilniejsz~
D<!żenia książąt do ~jednoczenia państwa po.cl koniec
XIII wieku spoczywały na całkiem realny~h poglądach.· ze,spraw v.ewrn.:t,rznych uważał Łokietek odzyskanie P.omorza.
któ!emu poświęcił resżtki swego panowania .f zaniedbaniem
Wśród rozbicia na księstwa i ksi~stew4 istniały pewne
· momenty:, które w' tej róinorodnej mozaice podtrzymywały ir nych ważnych problemów, choćby śląska, nad którym roz•
• · świadomość dalszej wspólnoty. Lącz~ikiern takim była ciągały się co raz silniejsze wpływy czeskTe. Nie czując si~
dynastia, która, choć . spowo~owała rozbicie państwa ba . silnym militarnie, wytoczył Lekj.etek spr!lwę zagrabienie
dzielnice, ~o. jednak dzięki temu, że w każdej z nich siedział · Pomorza przez Zakon przed sąd papieża. Gdy naskut~IC
Piast, uriitowała całość ziem dla państwa. Bardzo ważnym matactw krzyżackich, uzyskanie sprawiedliwości na tej dro·
czynn!kiem była również jednolita organłzacja kościefna, . dze stało się bardzo· problematyczne, Łokietek chwycił si0,
innego środka, a była nim walka orężna. Zawiera sojusz z
zależnoiić wszystkich dzielnic o'd jej ośrodk.!l w Gnieźnie.
Wszyscy_mówili jednym językiem, obyczaje były im wspólne, zagrożoną przez Krzyżakpw Litwą. umocniony małżeńst.we~
a ponadto poczynała się budzić wśród ' spełeczeństwa nie- jego syna Mzimierza z córką Giedymina Aldoną, na\~ązujei
przyjazne stosunki z książętami ruskimi ,zacieśnia swó~
znana dotychczas świadomość narodo,va, której początki
sojusz z 'Węgierskim królem Robertem, który poślubia siostr~
przejawiały się powoli Ził" Polski Bolesławów we wspólnym i ekutecznym oporze przeciw parciu. l'{ien:iców na Łokietkową Elżhietę. Po tych przygotowaniach dochodzi do
'\I schód. Słabość Polski,_ wewnętrzne
zamieszki, ·s traty tet."Y- pierwszej narp.dowej wojny z Zakonem. Roogromiwszy częś6
torialne poczęły budzić w społeczeństwie tęsknotę za dawną wojsk krzyżackich pod Płowcami '\Il. r. 1331, Łokietek nie jest .
jednością, za jakąś , wybitną osobistością, która włożyłaby na w stanie poradzić sobie z nową armią zakonną. Pe> krwawej
ewe skr<>ni~ symbol tej jedności - koronę. Wyrazicielem bitwie, w której Krzyżacy ponieśli e>lbrzymie straty, rycer•
takich nastrojów 'jest autor życie>rysu $w. Stanisława, który stwo polskie zmuszone było do cofnięcia się, ale i prze"
ciwnik i:owrócił do siebie. w ostatecznym wyniku tej akcji
około r. 1260 pisze, że Bóg, zmiłuje się nad narodem
pe>fskim i podniesie go z ruiny i w tym eelu zachował Lokietek zgodził się na sąd rozjemczy króla czeskiego Jana
wszystkie insygnia królewskie, t. j. koronę, berło i włócznię Luksemburczyka i węgierskiego króla' Robe1ta. Tymczasem
Krzyżacy w następnym roku urządzili nową wyprawę, prze- ·
św. Maurycego, aż zjawi się ten, który jak Aaron będzie poprowadzając podbój całych Kujaw, . którym Łokietek nie
we>łan! przez Boga, a dla 'którego te insygnia są zachowane''.
mógł ~ać pom'e>ey.
Do wlllki z .elementem e>bcym, • r~prezentowanym przez
,Umierając w r. 133.J, Łokietek był bardziej oddalony od
króla Czech WBfława, stanął Władysław Łokie~ek, książę
Sieradza i Łęczycy, dzierżący po śmierci Przemysława Wiel- osiągnięcia s~vego celu - odzyskania Pomorza, ziemi do·
brzyńskiej i chełmińskiej, ańizeli w' momencie, gdy do te~.
kopolskę, Po.morze-i Kujawy. Rozpoczął długą' i ~ozolną
akcji
pr'..1ystępował, stracił bowiem Kujawy. Pracując dopiero.
walkę, w któ~ . początkowo zwyciężony m\1siał ustąpić
miejsca Władysławowi II, kQronowaniem na króla polskiego nad jednoczeniem świeżego organizmu państwowego,
w roku 1300. Gdy jednak ten zraził sobie społeczeństwo pro- czerpanego długoletnim rozbiciem, Łokietek nie mógł prze-i
tegowaniem obcych, którymi oJJsadzał urzędy, gdy wzrasta- ci,vstawić odpoowiedniej siły woj skowo zorganizowanemu • ·
Zakono\vi, opartemu na żelaznej dyscyplinie, ~spferanemu
jący żywioł niemiecki dopełnił. całkowitego .ohudzenia się
ciągle uapływającemi posiłkami rycerŚt\\a 'lachodnieg<>,
świadomości narodowej, urażony uczynieniem z.Polski lenna
zwłaszcza
niemieckiego.
'
-.
JJiemieckiego, Łokietek, uzyskawszy poparcie papieża i po. Inny in ciosem dla odradzającego • ~ię pań~twa było
moc-węgierską. powrócił w 1304 r. do kraju i rozpocr,ął na
11owo walkę o Polskę, st-0pniow 0 zwiększając swój stan p<>- ostateczne odp11dnięcie Sląska, którego książęta uznali sio
lennikami 'Czech. Akt ten nie był wynikiem uczuć i dążeń
„1 . . siadania. Smierć Wacła,va II i nagły zgon syna jego U'a·
cława III ( 1306) usunęły z drogi Łokietka przeciwnika· ludności śląskiej, która polkość ~wą dokumentowała przez
dłu~ie wieki zachowywanym językiem i obyczajami, został ·
zewnętrMego, pozostało mu jednak do- pokonania wiele
<lokonany jedynie przez kilku k,;iążąt, którzy zwyczajem
przeciwi,eństw wewnętrznych.
Na samym wstępie swego panowania .(1306--1333) po-- ó~ czesnym mogli · się nie liczyć z opinią społcc11:eństwa.
Zasugernwani tymi poważnymi stratami moglibyśmy o
niósł L<>kietek bolesną stratę.' Zajęty sprawami małopolskimi,
gdzie zniemczony biskop krakqwski Jan Muśzkata, opierając panowaniu Łokietka wydać wyrok niekorzystny. Byłl\Y niesłuszny, pamiętać bowiem należy o warunkach, w jakicli
.sję na zniemczonej również c1ęści duchowieństwa i miast,
ten król pracował. Polska była jeszcze słabą wewnętrznie•
::ilawiał op-Or-jeg9 panowaniu, Łokietek nie był w"'śtanie dać
Przrmysł

II ni_c;.dlugo cie,;zył się ~ odziedzi-

czoną po Henryku IV i\1ałopoJEką, której z niezrozumiałych
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Zasługą olbrzymią tego króJa-tułacza jest wyttrowadzenłe
kraju z tozbicia dzielnicowego, przygotowanie swemu następcy~łównych zrębów państwowych, pa których opierająo
się, będ..1ie on mógł dalej prowadzić .wielkie dzieło odbudowy.
(Dokoitczenie ·w następnym numerz.e)

na wykrzesanię z niej takich sił, jakie przejawiała w okresie
Bolesła\\ÓW, było e wiele zawcześnie, była rekonwalescen1

tem zwolna wracajl!cynt clo. zdrowia. Na całkowite jej uleczenie trzeba było czasu, okresu pokoju, umożliwiającego
~rg~nfaację wewnętrzną,
zabliźnienie ran, gdy tymczase,m
panowanie Łokietka - to jedno pasmo ciągłych walk z
wrogiom zewnętrznym i przeciwnościami wewnętrznymi.
I
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· Z.a11.adnie:n ie kull'ury lud-0wel
•

· (Dokoń-czenie) ..

'

~- ,

Różnie niektórzy uczeni odczuwają znaczenie
ogromną du~ w wielko.łd
swoją,
jako- klasy.
,_ tego wyrazu, ale najczęściej rozumie się tu nasta- Uwypatnia się to w JOO.aniach ludowych, które
;wienie praktyczno-ueytecznościovl'e człowieka do bogo:rh przypisują uprawę roli, a królom pocho. · '
zdobycty technicznych dla wygoc.fniejszego zorga- rlzenie chłopskie.
.
nizowania sobie własnego · życia jednostki czy gru- · Podan.ia o egipskim Ozyrysie i polskim Piaście
·PY społecznej .
zawierają
część
prawdy. ·Duma c_łiłopska . jest
Ml)wiliśmy np. o przedwojennych
Niemcach, usprawiedliwiona. Ci bowiem, których średnio
:!e to kraj ; o wysokiej cywilizac.i i, bo miał gęstą wieczna doktryna podziału społecznego na kastysioo kolei, tramwajów, rozprowadzone po . kraju stany, ·nazywała karmicielami, stanowili od'. najUcznie wysokiego napi~cia _ prądu elektrycznego, bo dawniejszych, prZlldhistorycznych czasów podstaezłowieka wyręczał w pracy motor, nawet w . sprze: ·wową warstwę, waruńkującą powstanie innych
daż:y różnych przedmiotów specjalny automat . . warstw społecznych, które później, jut utworzone,
Tu przez cywilizację rozumiemy przer ost kultury uwięziły ,niewoliły klasę chlopską - swego -rodzimaterialnej w życiu człQwieka z za"nie·dbaniem· in'- ciela, Mam tu na myśli średniowieczne i powsta·
nych dziedzin kultury, zwłaszcza duchowej.
łe wówczas warstwy stany szlachecki i duBlatego o współczesnej cywiliza cji mówimy, że choyrny.
:.fest zbudówana pa handlu, przemyśle i_ pieniądzu,
Mówii_c o kulturze lu<jow~j mamy na myśli
. że jest ztnaterializo\vana ·i zmamonizowana.
przede
wszystkim jej składnikj· z dziedziny współ
·Ale społeczność ludzka.jest tworelJl ·dqcha, nie
życia gromadzkiego, religijneg<ł, . estetycznego, co
tnoże . żyć tylko m~terią, stąd konieczność .równo·
miernego rozwijania kultury we wszystkich wspo- . znajdzie Z'apewne wyraz w innych artykułach na
łamach Wici. Na zakończenie pragnąłbym tylko
rurrianycłi dziedzinach.
podkreślić, że współczesna wieś nabie'ra. inneg«>
Pos taraj my\ się terąz rozpatrzyć -kulturę !udo- h.ulturalnego ob.l_icza.
• wą, b i orąc pod uwagę tylko najliczniej szą część
Jeżeli np. wieś, która przetrwała dzieje pań- ' .
skhdową ludu, kl a sę chłopską.
szczyzny
w ramach _ „królewszczyzn", gdzie czyn·
- --:.hsa chłopska jest historycznie najstarszą
nikiem
regul13.lącym było jakie takie prawo, wyróżklasą ze znanych dzisiaj klas społecznych. Nawet
nia się t(fffbitnie dodatnio od wsi pr-ywatnych1 bę-
rzemieślnicze i kupieckie drobne
mieszczaństwo
'nie mote się równać dawnością z chłopem, który dqcych właąnością prywatńą · szlachcica - gdzi~ •
od wieków uprawiał z pomocą swojej rodziny zie- chłop był zvydany samowoU często Qestii ludzkiej,
mię, ezęść plonów . oddawał tym,' tzy innym
zmie- to zrozumiemy współczesne możliwości ~ rozwoju
kulturalnego wsi.
niającym się władczym klasom społecznym,
uł;:t
Nie hamowany potencjał energii ludzkiej, tna1
twiając- im tworzenie kultury.
Ale i sam chłąp tworzył swoistą, chłopską kul- chłopskich potraf[ tera1 rozwinąć t\wiące od wie'urę, która do dnia dzisiejszego dużym · może wy- ków · zawiązki kultury ludowej do tego stopnia,
by ona: zajęła należne jej mie]sce w 1cuitu1·ze 7Wr
kazać się d-01·obkiem.
.
.
·
. Powolny rozwój tej kultury nadał jej ·cechę · rodowej Polski,, „
,
tra dy cwaliz~u, ale z. drugiej strony jakąś •prze•
- Wiktor Miruś ..
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Polska jest krajem rolniczym, w którym chłopi stano·
obywateli. Toteż przyszłość na·
szego państwa, jego siła i rozwój, zależą w pierwszym
"
rzędzie od tego, jak się ukształtują losy wsi.
.

wią znakomitą wi~szośc

Jeśli chłop będzie miał odpowiednie warunki życia
I pracy, które mu zapewnią dobry r<>zwót fizyczny, zdro·
wle I wysoki po.z.tom· duchowy, możemy być o przyszłość
naszego Państwa f Narodu spokojni, w przeciwnym razie
wszelJcie ·zabiegi I opieka nad pozostałymi warstwami:
robotnikiem l inteligentem - na nh: się zdadzą, bo bez
chł0pa, z którego się one wyw~dzą i od kłó~ego pod bar·
· dzo wieloma względami, zależą, zawisną vi próżni, w na•
stęp~twie-czego zginą.
A tymczasem warunki życia chłopa nie układają
się - mimÓ wszystko - tak, alw możllil byfo w przy-

„

szłość nasui_patrzeć zupełnie spokojnłe„ ~czególnle jeśli

chodzi o opiekę nad zdrowiem wsi, trzeba nareszcie radykalnych posunięć, bo il\aczet czeka nas katastrofa.
Przecież dziś ta przysłowiowa krzepa i tryskające zdrowie
c;hłopa należą do przeszłości, albo do dziedziny literatury. , W rzeczywistości na wsi obserwujemy ńlemal po·
wszechnie niedorozwój fizyczny, bardzo często cherlactwo; różnego rodzaju cheroby, a przede wszystkim gruźlica, szerząca się zastraszająco, śmiertelność niemowląt

i dorosłych jest szczególnie wysoka, a przeciętna życia
znaczilie niższa niż u Innych wars+w, rzekomo znafdufą·
·cych się w znacznie gorszych warunkach.

'

Przyczyny tego stanu· rzeczy. są różnorodne i złożone.
,
Tutaj wymienić trzeba przede w~zystkim: złe warunki
mieszkaniowe, mame odiyw1anle, brak 'od7Jlenla I obu·
wla {szczególnie brak kożuchów l futer na-zimę), ciężka
praca, złe warunki komunikącyfne, co 8<lblja się ujemnie
na zdrowiu uczącej się. młodzieży Wiejskiej, nieracjonalny tryb życia, no i... alkoholizm, który odgrywa rołę czyn,
. nlka b. ważnego, od.bijającego się na zdrowtu wsi w stop- .
,„
niu b. wysokim.

Już przed wojną alkoholizm n~ wsi był straszną klę
zosta1o stwierdzone, zbadane i opl.sane,- kle'dy
śprawom tym pośwlącano sporo uwagi i wysiłku za przykładem towarzystwa „Trzeźwość''. Niestety realnych re·
zultatów tych usiłowań nre było widać~ Wieś, choć była
w położeniu materialnym nie do pozazdroszc.z enla, nie
miała bowiem częSto na sól, a zapałkę dzlellfo na kilka
części, piła powszechnie I często, a do tego w ilośctach
dQfć dużych. Nie n\am pod ręką danych statystyc.zinyi:h
dotyczących tego ·zagadnienia, ale wystarczy sięgnąć pa·
mlęcią do tej tak przecie niedalekiej przeszłości, aby
stwierdzić, że nic tutaj nie pr,fsadzam, ani nie przejaskrawiam.
ską,

••

co

Wojna jeszcze bardziej stan ten 'pogorszyła. Zfa\Vlsko
fo towarzyszy zreszt~ każdej wojnie, ale w wojnie ostatnief, totalnej, naJokropnieJszet jaką kiedyk.olwiek świat
prze.iy\vał, w szczególności'. Na wytłumaczenie tego faktu
znalazłoby się sporo argumentów. Trudno byłoby je tutaj
przytaczać wszystkie, więc poprzestanę na kliku najważ
niejszych. Przede wszystkim rozpijańle Judzi leżało w inłere1ie krwawego okupant~, któremu ułatwiało tp rządze
nie podbitym narodem. ioteż nie żałował wódki, ale ko• rzystał z kaideJ okazji, · aby. społeczeństwo zatruwać, co
Im się też I po części udało. Drugą z przyczyn była pogoi1
zp. łat.wym zarobkiem, wskutek czego powstawały 'Wszę·
dzie t. zw. „bimbrownie", które doskonale uzup ełniały,
to, czego okupant i:ile dokonał. Nic więc dziwnego, że

..

',

.

•

gdy produktów najkonieczniejszych do życia nić
to wódki nie brakowało nigdy. Było jej zawsze
wbród. Pito więc dużo. Pili niemal wszyscy: mężczyźni
l kobiety, star~y i młodzi. Młodzi m_oże 'nawet więcej, niż
ktokolw_!_ek 'inny. Na zaspokojenlee6umienia śpiewali: „My
młodzi, my młodzi, nam bimber nie zaszkodzi. ..", choolaż
bimber sz~odzlł l to b. poważnie, czego mieliśmy liczne
dowody w konspiracji w powstaniu wars-zawskim.
Dziś sprawa ta nie poprawiła się wcale. Nadal, c_!Wć
to już po w<>Jnie niemal, pije się za dużo w ogóle, pije
za dużo wieś, która w dalszym ciągu koNysta pod tym
względem z dwóch żródeł: z państwowego monopolu spirytusowegp I z „bimbrow.pl". Chociaż Państwo wydało
dziś dosyć surowe przepisy, mające na celu zwalczanie
pokątnego wyrobu wódki, to jednak bimbrownie nadal
są I prosperujfł nie najgorzej. Rzecz oczywista, że I sku.tkl
tego są nadal okropne. ,
Dla lepszej ilustracji przytoczę stan pod tym wzglę·
·dem jednej z gmin podwarszawsldch, którą przyjaciel
mój miał możność obserwow.ać dokładnie przez kilka lat„
a · więc dane, jakle podaje, nie są ani na jotę zmyślone,
ani nawet przeMdz~ne. ~
Gmina K. pow. warszawsłd. 1l tysięcy mieszkańców:
chłopi, robotnicy I drobni przekupnie.
Przed wojną pili chłopi w czasie jarmarków l uroczystości familijnych, ro4otnicy dodatkowo w soboty
I niedziele, młodzież na zabawach dość Ile.mych. Szyn·
kownf było osiem, pokątnych sklepów z tajn}Tm wyszyn·
kiem ·12. Przeciętne spożycie na głowę 4 l. rocznie. W czasie wojny początkowo spożycie się zmnlej~zyło. Był to
okres montowania „blmbrowri''.
Zmontowano Ich na terenie gminy 16 . (dane z 1943
roku). Każda przerabiała przeciętnie 60 kg mąki dziennic~
co daTe około 1200 q żyta rocznie, przeciętnie 10 kg na
głowę, czyli .5 l. bimbru. (Liczby zaokrąglone)'.
Do tego należy dol!czyć premie, jakie okupant przydzielał w postaci· wódki za kontyngenty. W roku 1943
Spółdzielnia Rolniczo ~ Handlowa rozprowadziła na te· •
ren tef gminy wódczanych premii 18.000 I, czyli 1,5 I na
mieszkańca, Razem w czasie wojny przeciętne spożycie
wynosiło 6,5 na głowę. Po odliczeniu dzieci i kobiet, które piły w znikomych llóściach (na terenle gminy tylko 16
„pijaczek") wypadłoby przeciętnie na „pojącego'.' lO l
.,rocznie. Pa1)adto był · jeszcze dopływ ze źródeł· postron·
nych. Ną · podstawie danych z Jednej szynkowni dopływ
ten wynosił 30°/o „produkcji~' mlefscowef. Przytaczam to
lako przykła-<1, bo innych „knajp" pod tym względem nie
badałem, gdyby uogólnl.ć to przeciętne spożycie na „piją·
cego" wzrosło by do l7 I. rocznie.
Pomnożyły się okazje: szmugiel I załatwianie wszel"'
kich interesów urzędowych były połączone stale z Uha·
cjami. N~pewność życia I mienia stwarzały do ·tego na·
stroje.
l,
Skutki w r. 1943:
4 wypadki zatruoia śmiertelnego stwierdzone przez
lekarza.
3 zabójstwa w· stanie podniecenia.
6 ciężkich skaleczeń ł cały n .ereg drobnych obrażeń.
Te ostatnie wypadki miały·miejsce głównie na tle osobistych porachunków, które starano się likwidować w sta•
'
-nie podniecenia alkoholem~
Przykład tej gminy nie fest odosobniony. Znam całe
powiaty w województwie łódzl{im, gdzie na wsiach takich
często,

było,
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bjmbrowni było po . kilkanaście, a naw;t po kilkadziesiąa.
Podejmowano wprawdzie z nimi walkę: oddziały spe· cjalne niszczyły urządzenia ,,bimbrowni", właści~ie~ ka-.
rały publiczną naganą, grzywną pienię7.ną, a nawet chło·
, · stą, ale - niestety - i tutaj walka. okazała się niemal bezowocna. ~ Fabrykacja kwitła nadal. bimbfowr:ie produkowafy ,tyle, że nie tylko zaspakajały potrzeby własneg.o te.:
renu ale · miały du.ie n{'dwyżki, które wywożono do dalszych okolic Polski, wskutek czego jedną i tamtejszych
-sta-cjl kolejowych ochrzczono mianem „Bii:nberstadt".
Przytocz.one tutaj obrazki jednej z gmin I. powiatów
są charakterystyczne i dają w przybliżeniu pojęcie
o ogromnym rozpowszechnieniu' u nas pijaństwa, szcze~ólnie zaś na •terenle t. zw. G. G„ bo w .t. · 7.W. Wielkiej
Rzeszy pijafistwo - choć rówi:le powszechne, - ple miało ta!<iego nasilenia. Obraz ten jest tym groźniejszy, że
przedeż na dmierne picie wódki wpływa· ujemnie nie tylko na zdrowie człmvleka, na jego życie duchhwe, ale
rujnuje\ również życie rOdzinne, społeczqe, kulturalnooświatowe. a nawet polityczne, gospodarcze, nie mówiąc
jut o jaskrawych wypadkat:h zbrodni, obłędu i t. p., 'któnader często są rezultatem nadużywania alkoholu. •.
0

re

•

Dlatego

też dziś,

I

gdy stoi{OY dopiero u progu nowej
Niepodległości, gdy przed nami tyle r.adań tak ogroinnej
miary, nie woino nam dłużej obojętnie patrzeć na kieskę
opilstwa, ale Ć7.as na;}Vyższy, stanąć z nim do walki, aby
ratować spclcczeństwo, które musi zachował zdrowie,
siły i enęrgię, rozum I wolę na rzeczy wielkie, na ?dbu•dowę ws! i miast, na odbudowę kraju tnk straszliwie dotkniętego klęską .wolny.
- .
Dziś walka'" z alkoholizmem jest nakazem chWiU, którą trzeba w cal~ roiciąglości pe>djąć i .to niezwłocznie.
Aby walka była ~kuteczna. musi' był , prowadzona
energicznie przez_, wszystkich, w~zy~tklml dostępnymi
środkami i. natychmiast.

..

brykację. \vó\lkl, utrudnią jej kupno, spożycie i t. d. Pań- ·.
stwo i samorządy mają tutaj dużo do powiedzenia. Od·
po)Vicdnie uchwał~ i rozporządzenia K. R. .N. i Rządu,
oraz uchwały tere~o~ych R. N. nlewąłp!iwie przyczynią '
się skutećznie do zmniejszenia zła.
Wszystko' byłoby jednak daremne, gdyby nie nasłąJ.li·
ła zmiana w formach I sposobach życia na wsi. Dopóki wieś nie będzie miała t,.akiej organiiacji życia, kló-ra
oprócz pracy, pozwoli jej na godziwą rozrywkę kuliurał
ną, dopóty- nadal alkohol będiie grał ·dużą rolę w ·;ef
życiu. · _ _
,,- Wszystkim poczynaniom musi towat-"źysz,e dobry przykład tych, którzy , szczególnie s<i zobowiązani ' dó teg<t.
w pierwszym rzęd~ie dotyczy to działact.y chłopskich, in.teligencjl wiejskiej, przedstawicieli władz, urzędów wyż- szych czy niższych. Dopiero, jeśli oni wszyscy próci pięk
nych. wskazań, haseł, kazań i refera.tów, czynem potwierdzą swo.je teorie, możemy być pewn-1, że na wieś podziała
to skuteczniej niż cokolwiek innego.
.
„

W walce z alkoholizmem na wsi musimy połot.yt ·
szciególnie nacisk na młode pokolenie . chłopskie, a to
dlategQ, że na nim przede wszystkim nam zależy, jako na
·tych. dÓ których należy przyszłość, a po wtóre, ~e oni:ł
nam może w prowadzeniu tef walki najwięcej pomóc. -

•

w

Dlatego nasz Zw. Mł. Wiej., który· dziś
szeregach
swoich skupia niemaf całą mł~dz!eż wiejską' musi pod
tym względem zwrócić najbaczniejszą uwagę, · tymł>ar·
dzieJ, że ma Ol\ w tym zakresie bardzo ·piękną tradycję.
On to bowiem' od dawna walczył z klęską 'alkoholir.mu
na wsi, on opracowywał szerokie ptanyitlrowohiości wsi
I cowięcej praktycznie te plany realizo~ał.

_.

\

Dziś,

gdy plany opfeki lellarskiej doczekały s~ę głębo·
kiego zainteresowania nie tylko czynników społecznych._
aie i · państwowyCih, czego najlepszym wyrazem jest chot·_,
by ta piękna I pożyteczna konferencja, jaka odbyła s_ię
. w Lod1li w czasie od 14 do 1<i·sierpnia h._ r., a która uigadriienic.m walki z alkoholiamem żyw~ się zajęła. •

Przede wszystkim trzeba baczniejszą niż dotąd' zwróclć uwakę na podjęcie .szeroko zakroji:>ncj, umiejętnej
propagandy, która uświadómi ludność w ogóle, a zaś
·~
w szczególności 0 zgubnych skutkaeh nadużywania wódNależy ustalić ;ealny plan I wejść na fe~lne·tOtY wal·
ki. 'fego się dzisiaj nie: docenia - zupelnle zr.esztą niekt z tif plagą wsi i ~·raju.
' · ,.
słusznie- bo życie wykazuje, że trzeba tułaj ·uświadttmić
Plan uda się zrealizować, "-jesli obok całeJ wsi ułonie tylko wieś, ale nawet Inteligencję, która również }est
łamy dla niego pozyskać wszysjkich, którzy mają na w~
skłonna --przypisać alkoholowi różnego rodzaju wartości,
coś do powiedttnla, poczypając od n'nuc_zy<;iela, lekarza, ,
jak.ich ni~dY. nie miał. Sądzę, iż pową_łanie do życia tow a- ' księdza, a ' kończąc na wysokich dosto.jnlk\\ch państwo· •
rzstwa „Trzeźwość" byłoby b. pożyteczne. '
wych, którzy przy objazdach terenu rnat<i pnykła~em
Samo uświadomieni~ nie wy~!arczy. Trzeba 'jeszcze.-.· s~SlJm pomagać w tef walce.
stwor.~yć takie warqnkl, które· uniemożliwią pokątną fa.·
B. śćibiorek. ·

..
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,,listu .z Ziftni- §dansluli - · J>ułinRskiei'' ·•
'
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Ptzed wybuchem wojny „Wici" . rozpoczęły
OSTATNI LIS'r_
{~rtikowanłe ,.Listów z ziemi Gdańsk{ej i· Pomor- · ' • Pewnemu szewcowi w Gdai.'isku chciano ode~lid". ,.Q._. d. nY'trzy litery pod ostatnim listem brać ,praw.o wykonywailia j>raktyl\i, tylko dlatęgo,
zapowiadaj<!ce cjąg 'dalszy i„. dhwa strąszliwa, że nie chciał należeć__ do organizacji · hitlerowskiej. rsześcioletnia. ".l)rierwa, oto symbol tego ciężkiego .
-Okresu. ~Ale ziemia Gdańska i Pomorska, choć nie
Dopie,ro n:.t :;kutek interwep.cji naszych wład~
·
·
pozostawiono go narazie w spokoju.
,było ,., Wici", choć Siąg dalszy nie ti~azywał się nie
W i~b:ich ~·zemieśhiiczych. cechach !Jrak je:i>t
przestała być polską. Dziś ·po sześ>:-iu latach ciąg · zup.ełnic pohikieh przedstawicieli.
.dal -zy li:it,6 <to już "listy z wolnej, :zrośnięt~j z m~też ix·zy egzaminach na majstr-Ow egzami- ·
' cierzą ziemi. . .
.
ltnją Polaków :t'{iemcy. Choćby Polak lepiej znał ~
'P~dajerny 9statni' list z 27 sierpnia 1939 r. i
na robocie i był przygotowany pod względem wywia~omości z zyeia wolnej już ziemi· pomorskiej ( ....., k~ztał.c~nia, ą_dpacfa przy e.gzami1.1ie, o il~ iwzM tym
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Toczy się walka o na;;ze prawa. Watka dw ó~ h
. iie zapisze ~ ię do part ii ·hitlerowske j lub nie umienarodów, dwóch kultur. - Bezkrwawa walka nerwów
hC i swego dzieck'.a w szkole nie!1\ieckiej.
Wielu chłopów polskich p r zyb).'wa przez grani- j c.harakterów. Niedopuszczeniem do manifestacj i,
podczas· kt6rych moglibyśmy . objawiać nasze uczu·
'
.:ę na targi tj.o_Gdańska. :
kupy u Po- cia, _ wołan i a naszych serc„. ty·m chcą nas· złamać,
Gga11.szczanie sk,vapliwie czynią
la ków, bo ich towary'. ~ tańsze, niż te, które po- cli cą skruszyć. nasze nerwy" ...
· „Lecz w tej walce zapomnieli, że w nas płynie
chodza z ter enu Wolnego ł.fiasta Gdańska.
prze~ ie "nrkazał
Polaków, t.e'-o
krew
a
.
.
.
'J
. •
~g narodu, który
8zczególnie teraz w ostatnich. tygodniach c aje
~ię odczuwać brak środków żywności w Gdańsku. hart, wy'trwałość nielada ...::_· nie ·ugiąJ się przed
Stoi to w z\viązku z olbrzymimi . masami . „tury- dłonią taborców, których zamiarem bilo wyrwać
<>tqw", ktrłi:zy przybyli ·z Rzeszy jako cywile 1. sta- nam ·duszę i .serce polskie w ciągu 150 lat ciężkiej
nowia dzisiaj trzon Ochotniczego -Korpusu WoJsko- niewoli. I zapomnieli, że naród, którego my cząstką
· ' jesteśmy, nie tylko odzyskał s~ą - wolńość1 ale
'
nap~wrót ·
zdołał już ~pełnić ' testament. o-jców wego.
Ci turyści nasłani z Niemiec, tak byli w swoim stał się wielkim narodem, wielkości t63 swcóej i
·
·
Reichu wygłodzeni,' że teraz 'obżerają się w· Gdań- nli!iji kulturalnej Ś\viadomy.
I ~łfpo1ńnieli, że naród ten sercem i duszą zwią·
sku bez ~1:-iary i granic, a -ci.ę<1to z przeżarc'ia cho- ·
zany jest z J;J.ami - . Gdańszczanami - Polakami.
·
·
rują.
J!ihtlerhO\ił~·c~ Gdańscy kz~mia~t odnosić się ~oe Wszystkich ·watpiacys:h jeszcze w to przekonało $ .· t Mo.
pol ś IC c opow z. S33Clln iem 1 \\:dzięczn6ścią, z,
\nl, pl.'~yno~zq i ~prz.n_voią pr?dłkty, ~ez . kt~rychbY " w1ę:Ja ur~~zy~tości te d9 Gdyni wyjechało st!!-d .
· · ,
.
]1rzym 1erah głodem, Jeszcze 1ch szykanuJą i stara- . . prze~zło ~ztery tysi'ące lud'zi".
Polo'-Gdańsku
w
że
wykazać,
bY.
„Wyjecl:iali,
j:} :;ię niemczyć. Każą im mówić po niemiecku, a gdy który nia jest Hćzna, silna duchem i wolą przetr~vania
.
starszy chłop ~ k~rnzub mówi na wet po niemieG- w pobliskiej nam Gdyni -sz.ły szeregi nasze. Szły
ku, bo naucz;pno go trochę za okupacji niemieckiej, w burzy oklasków, wśrod g<>rący~h wołań, między
to. je~o złe niemieckie wymawiaJ1ie· się wyszydza i oczyma jaśniejący.,ni radością i dumą, Szły one nie·
•'
sione rytmem tej krwi". Specjalne wzr'uszeni.e pchało
.
.
wysm1ewa.
Bylem ·świadkiem w tramwaju„ gdy pe.wieu serce do gardła, gdy8iny powtarzali słowa przysięgi:
_ „Przysięga-my ... ' ·straż niezłomną trzymać".
oiiasły, n1ezym 'wieprz ·· tuczny, hitlerowiec opowiaDi·. Stanisław Ja.gusz
·
<iał swojemu znajomemu, również ,Posiadającemu
duży I>rzuszek, ja~ to -do 1.1!~go. pr_zy~zła polska ~o
biela kas~ubka z Jagodanu •l me umiała dobrze po
DZiś PISZĄ NAM.
·
niemiecku.
·Z irontu ż'1jfa·: W jednostce wojskowej płk oo,
- · „Powiedziałem, żeby się wyn-0siła i więcej
wre praca żniwna w całej pełni.
Leriumtowicza
n,e przychodziła, dopóki nie nauczy się dobrze mói docen.iają znaczenie tego za~
r.uzumią
żołnierze
.
"
wić po niemiecku.
zauania bojowego, jakie nał.ozono na nich. Pracują
- Nastę-pnie kazałem jej ,:., ciągnął tonem ochoczo i z entuzjazmei.ri.
.
'•
.aby powiedziała swoprzechwałki opasły szwab · Kapral Bauaś pisze ~w swoim wierszu, umiesz- •
im znajomym w Polsce, iż wkrótce tam przyjdzie- ezonym w b_iuletynie żniwnym pnłku m. in. tak~
.·
my, to ich nauczymy dobrze mówić po niemiecku".
.„„! tak jak 1vcz0/'af, gd y -Z<t.-;zla potrzeba.
Drugi opasły szwab i siedzący obok policjant
·
Chwyciłeś karabin, by dobijać ii: roga
śmieli się do rozpuku z tego głupawego i ordynar- 1
Tak dziś __:: by Ojezyźnie inie wbrakłol chleba
nego powiedzonka.
Chzcycild kosę - żniwu,iq c plony q<t Bo-.q({!"
·' Chciało się po prostu podejść bliżej i szwaba
;Rywalizacja między pododdziałami jest bardzo
wyrżnąć w gębę, aby zapamiętał sobie, że przyjsiln'a -= kawy chce bye pierwszy! w ogól!'łej klasytlzie je~1.{!1.e cza~. gdy Polacy będą Niemców uczyć fikacji wyników prac całej jednostki . woj,sk„ polskiego, 'a· przede . wszystkim - moresu, bo tego ' W ostatnim sprawozclaniµ, Dyon ppa!lc. zajął ·czo-ło
. ,
.
·
im brak bardzo.
we miejsce. - Nie dziw - „.bo potrafią p'rzecięt
.' Mimo tych ·p1:ześla'1,o\,;ń. i w'ysiłków germani-· nie dziennie skosić i · uprzątnął 24· ha ;--:-- mając
.
4 wiwiarki do dyspozycji. .
~at;yjnych, Polacy w Gdańsku w sw~j całości trzyOd początku żniw tj. od 14 lip\!aJ>r. do 6. sierpmają się rpocno, ze spokojem i uf n ością spoglądają
.
nia br. jednostka ob. Lemantowicza skosiła i upną
w p:r.zyszłość. .
Gmfoa ..,.Pofska Związku Polaków w Wolnym tnęła 14.038 ha zboża! · przy zatrudnieniu 148 żni:Mieście Gdańsku jest na c zelną przedstawicielką
•
• •
\via.r ek dziennie.
.Polonii Gdańskiej, a organem gminy jest pismó:
Odwiedzamy ' pewną ' placówkę żniwną naszej
„St_raż Gdańska", z hasłem wypisanym na pierwjednostki... Skwarne połittłnie - uirclł wycisk~ pot
si.ej stronie każtlego numeru: „Bóg i Ojczyzna. . na spalone słońcem, zdrowe oblicza naszych aniJeden za w~zystkieh, ·w szyscy za jednegó".
wiarzy„. ale to przecież na. nich nic I
Pracut_ą bez wytchnienia, wytrw_ale, pod .~ie
- Zncytują parę tmtępów z artykułu p. t. „Trzymajcie się", który ukazał się w jednyrp. z numerów rownictwem: takich oficerów _jak np. ppm: Gmot,
·
który sam zakasał rękawy.„ i kosi!
.
, lipcowych. •
słuzy całł!mu'
Polski
demokratycznej
żołnierz
„Doszło do tęgo, pisze auto1~ artykułu _: ze
przez nas narodowi! Wywalczył mu wolność - \dziś -wal~zy
oroi2ystości, czy akademie· urządzane
Polaków __ Gdańszczan, czynniki obce ostatl]jo za- o pokój - . o dobrobyt .. ,,o chleb.
~
·
!
Pelsl!_iego
Wojska
·
żniwia!zom
Cześć!
. kazują : Na: każdym kro~u· starają się one uniemanifestowanie naszych ·
możliwić nam wsPóln.e
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Starogród czci bohaterów Powstania warszwwskiego! teresy klik i demagogii swzupłej .,garstki i·eakcii
.
Ur:Pczystą i podniosłą \Akademią, poświęconą polskiej.
Kilka deklamacyj z podziemnej Warszawy ,pamięci
bo]laterów ,powstania warszawskiego,
występy solistów i całego .zespołu nasz.ej orkiestry
urządziła tut. Jednostka Wojskowa ze współudzia
wojskowej - dały piękną artystyczną opra,wę. łem społeczeństwa m. Starogrodu w. piękinie udekoSiline. wzruszenie wywełała inscenizacja taneczną
;i·owanej sali świetlicy W. P.
Przemówienie wstępne wygłosił ppor. Olearski, p. t. „Poszukiwanie mog.iły".„
"
dają-c wyczerpujący obraz po~stania, które prz~j·
-Na zakończenie orkiestra odegrała „Gaude Ma·
dzie do historii, jako najszlachetniejsza karta dzie- ~ ter-Polonia" poczem' wspólnie odśpiewano „R<:>tę".
dów bohaterstwa naszego narodu polskiego i tych
wszystkich bojowników idei, którzy święl;ą spra·
Z. D:.
wę W()ltrości przekłada1i wyżej ponad wazelkie in· 8.VIIl.1945 r.

.

•

-

•
I

Słowianie słynęli z dobroci ·serca
łagodności.
Koehali ptesn, swobodę, · a
i - umiłowanie pokoju -1.noże słuszne

\

ludy ujarzmione ci11gną hordy 'środkowo • azjatyckie za so·
bą na roz~oje do Gfecji i Bizan'Cjum - krzywdz11 .nas, nie
podając przyczyn tych okrutnych cech. Nasi dawni przod· .
kowie urobili się w. straszliwym czasie panowania mongol·
skiego na wschodzie Europy, a OPfÓCZ tego miażdżącego
wpływu ulegaliśmy jeszcze przemocy germańskiej od zacho·
du i: północy.
Niewola germańska była niecólżejsza i posiadała pew·
ne formy organizacyjne. Słowianie płacili stały rodzaj
czynszu i posiadali w niewielkich ramach .niejako autono·
•mię. Poza tym, choć była to również sroga i beilitosna nie·
wola, to jednak dawala pewne możliwości rozwo.ju, jako
że ukaźywała nam już wy1-siy poziom cywilizacyjny. Zresztą
rządy 'germańskie, to znaczy rządy - normańskich wikingów,
nad Słowianami rńaj11 za główną przyczynę niezgodę wśród
plemion słowiańskich, a n.!1-wet zaproszenie do tych rządów
(fak to miało miejsce w stosunku do Waregów s'kandynaw·
slCich). Mówią nam o tym zapiski krol!ikarza ruskiego Nes·
'tora, które wyjaśniają, że dfa dawnyc~ Słowian, by unik·
nąć wewnętrznej niezgody i·. jarzma koczowników uralo •
ałtajskich, nie było innego wyjścia jak oddanie się w lżej·
_szą, w tym wypadku; zależność od Normanów skandynaw·

w czasach
nie miały zastoso\vania do naszych przod·
ków doby przed- i wczesno • histo~ycznej. Sielankowość
życi~ Słowian w pierwszych wiekach po Chrystusie była
1-edynie poetycką fikpją, ~o ogólnie o)'liśmy szczepem b.
dzikim i okrutny,m, 0 wielu ujemnych cechach niewolni·
czych. Nie wypływa to zresztą z charakteru Słowian, lecz
raczej ~ niekorz.ystnego pod względem polityczn:y'rn. położe·
uia. Narzekają na nas ·kronikarze, którzy w pierwszych
wiekach naszej ery, zawsze mają eo'ś do zanotowania o łu·
pieskich .wypadach Słowian (do Grecji i Morza Czarnego),
łtle cywil,izacja rzymska i bizantyjska Europy w tym czasie nie sięgała właściwie poza Dunaj i ·kronikarze nie wie·
dzieli, że dzikość i barbarzyństwo tych dawnych Słowian
miała głębokie podłoże w stosunkach sąsiedzkicp.
Słowianie byli ryoerscy, odważni j gościnni. Odznaczali się pięknością fizyczną i miłością do ojczyzny, chociaż
toczył ich nieustauaie robak niezgo.dy wewnętrznej. Byłyby
to. jakby cechy wrodzone. Ale cechy decydujące o ogólnej
· klasyfikacji Słowian ,w zespole ludów aryjskjch, zamieszkują·
cych Europę starożytną - to właśnie dzikość i barbarzyń·
skićh.
skie .okrucieństwo. Będą to już jednak- cechy nabyt~ pod
świt dziejów Słówian w dobie historycznej przedsta·
w_rływeni naszych sąsiadów - ludó'\t turko • tatarskich ze
w'ia nam tworzenie się organizacyj państwowych, na czele
wschod" i germańskich z zachodu i północy.
którycli staje zwykle człowiek ~ ludu. Żyjąc w ciągłej nie~
Najdawniejs;i:e' siedziby Słowian w · Europie upo.doba- woli, -nienawidził lud zarówno najeźdźców, jak i kastę wi·
ły sobie dorzecze Dniepru, w środkowym jego odcmku . .;..teziów (od słowa „wiking"~, którzy pośredniczyli między
Był io kraj zd()lńy wyżywić szczt;p słowiański i dać mu ~ nafeźdźcą, a ludem tworząc możnowładztwo. Nie mógł poza
możność · wytworzenia organizacyj państwowych, gd7by 1ie ' 'tym łud liczyć na pomoc zewnętrzną, bo w tych czasach
ustawiczna, okrutna zależno'ść od sąsiadów stepowych. -:" równałoby się ,to innej jakiejś niewoli. Na czele więc sta·
Ludy mongolskiego pochodzenia, które przebiegały olLrzv· wala zwykle jakaś silna jedńostka z ludu, jak to mil' miejsce
~nie przestrzenie Azji i wschodniej Europy, były to ludy
u nas (Piast) i ·w Czechach (Przemysł). Takie organizokoczownicze, nie znające miłości -do ziemi, dó osiadłeg") wanie llaństwowości mogło się odbyć tylko na drodze rewo·
trybu liycia: Dzieje ich - dopóki Europa nie przeei.wsta· lucji ludowej przeciw narzuconemu władcy (u nas P.rzeciw
wiła im swej wyższości cywilizacyjnej to pasmo krwa· Popielidom). Trzeba dodać, że- Słowianie zachodni mieli
w.ych najazdów, łupiestwa i wyniszczania. W stosunku do łat.włejsze - zadanie, mniej narażeni na barbarzyńskie najaz.::
Słowian„ obcych rasowo i rC>lników lub pasterzy, byli bez· dy ludaw azjatyckich, niż Słowianie wschodni, Żagubieni w
'~ględni. Żyjąc w--'fakim okrutny;n sąsiedztwie, byliśmy
stepach wschodniej Europy. Zresztą kontakt Zachodu miał
~ei:J.nym z-najbardziej gnębionych szczepów, zn~ych historii tu postać wzoru, dlatego pierwszym państwem 11łowiańskim
świata. P~dczas gdy luay lifachodniej Europy mogły rozwi· ' są Czechy, a właściwie państwo Wielk0 - Morawskie, naj·
ijać si" państwowo i kulturalnie, Słowianie całe stulecia .ję· · bliższe ośrodkom cywili1U1cyjnym Zachodu, a .następnie Po.I• ·
czą w ni,ewoli turecko - tatarskiej, a historia niesprawiedli· ska.
,..,
·
wie i fałszywie jednoczy pojęcie „Słowan:n" z pojęciem
W tym czasie plemiona słówiańskie zajmują wielkie
niewolnika (sklawe). Niewola ta zawiera· cały ogrom bar• przestrzenie Europy wschodniej i środkowej, co świadczyć
harzyństwa i poniżenia. ·Napady, mord}t i branki dziesiąt· może 0 ich liczbie. Od dzisiejszych środkowych Niemiec aż
,kują ludność słowiańską, wypaczają ich pokojową i dobro· do Donu i Wołgi, od Bałtyku do Alp i półwyspu bałkań·
auszną postawę wobec; życia, niszczą ich czysto$ć rasową , skiego usadowili się Słowianie już przed Chrystusem, po· ~
znaczną przymieszką krwi mongolskiej. Przeto kronikarze,
dzieleni na liczne plemiona, których nazwy są liczne i spor„ narzekajf!OY na okropńość i dzikość Słowfan, których jako ne. Poc~tkowo utrzymywała· sę ogólna nazwa Serbów lub
·nowożytnych -
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Wemlów, albo Wenedów (Słowacki) do X wieku~ później, 'dewają się Słowianie na nizinc; węgierską i docierajii
.
do. dnia dzisiejszego, Słowian. Plemiona, które w IX wieku wzdł~ Dunaju 'do Morza Czarnego.
Jest to czas największego rozprzestrzenienia się Słowian. l
wytworzyły pań~two polskie, zajmowały kraii1ę w dorzeczu W.i:tly i Odry, sąsiadując od wschodu z 1>lemionami rus- 'świadczący 0 wielkiej sile ekspansywnej. Znaczną rolę
kimi, któryc1- zasięg na północ 11tanowik> ·ezioro Ilmen. - . clegrnla tu .słabość rozlatującego się IInJlerium Rzymskiego :
i impet germa11ski, z"rócony na południe i zachód Europy. ·
Słowianie zachodni, zwru1i połabskimi, zamieszkiwąli dor.zecze Laby: Lutycy między Łabą._ morzein i Odrą, Obotryci Jednakże granice Słowian zacho(h1ie za Karola Wielkiego
•
w dzisiejszym Szlezwigu • Holsztajnie (północne . Niemcy), pozwalają nam ,1·n~kować, że ludy, któ.r.e zajęły wi~cej
a Łużycach między dopły niż jedną trzecią. terytorium Europy, były Mrdzo liczne'
Serbowie łuży,ccy w Saksonii
wem Łaby - Saalą a )3obrem (Sląsk Dolny). Do Czech ' i i zdolne do odegrania głównej roli w tej części Europy.
Moraw przybyli Słowianie z poza Karpat. W wieku IV Słu:-zność tych wniosków mamy możność stwierdzić . dzisiaff
naszej ery zajmują Słowianie Austrię górną, Tyrol, Styrię, 'dopiero, po dziesięciu wickach przemian historycznych, któ-.
1
re z~wierają dzieje tragicz~e i wspaniałe, całkowity 'zanik'.; '
usadawiają się w Alpach Julijskich i nawet na terytorium
dzisiejszych półno9no - wschodnich Włoch. W_ wieku VII Słowian zachodnich i rozwój Słowian Europy środkowej j
osiada w dzisiejszej Jugosławii ple~ Serbów, wezwane i wschodniej, czasy, w ktorych broniliśmy Europy przed
przez cesarza Herakliusza przeciw mongolskim A'rarom, a Tatarami i Jurkami i obroniliśmy. Była to epola he~o- ,
ni! germańskiej, którą zwycięsko przetrwaiiśmy, aby o'degra6
przyjąwszy chrześcijańsh\'.o (jeszcze przed nami) zaludni
•
właściw.ą rolę w historii ·Europy i _ś,viata.
P.ołudniowe Węgry i Illirię. Przez przełę~ze karptrckie
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nia. czynnych operacji i złoż•a broni oraz · wyd~~ ta'4
kie rozkazy, jaj.ie mogą być zażądane przez najwyi•
LONDYN (Reu;~r) 15:8. - WC!'Loraj·wieczorem o go- lizego dowódcę Sprzymierzonych. (podpisano) Togo".
d'Ll:i:iie 23-.ej ogłoszo.no równooeśnie w Londynie, Wa·
O północy premier- Attlee odćzytał przez rądio tekst
" szyn~tonie i Moskwie, że Japonia skapitulowała. Gen. odpąwiedzi japońskiej i przyipomniał nafodowi bryty}• ~
Dougtlas, Mac ·Arthur, mianowany, najwyższym dowódcą skiemu, jak Japonia przez zdradę i zaskoczenie n'apa-t
Sprzymierzony<:h, przyjmie wkrótce bezwarunkową ka- dł·a na .terytoria brytyjskie i Sprzymierzonych n~ Da„
a W. Brytania, Związek Radziecki lekim Wschodzie. ·Ptemier oświadczył: „W tej chwi1'
pitulację Japo iii,
i Chiny będą reprezentowane przez oficerów wysokiej
'powinniśmy oddać hołd ż-0łniełzom teg~ kraju:- · domi~,
rangi. W międzyczasie siły zbrojne iiprzymierzonych
niów, Indii i kolonii, marynarce i lotnictwu, które wal"'
a. u poś czyły tak świetnie w ciężkiej kampanii przeciwko Ja„ '
otrzymały polecenie przerwania ofensywy,
rednictwem Szwajcarii wydano wojskom japońskim ponii. Nasza: wdzięczność obejmuje rów.µież wszystkicłi
roztkaz zaprzestania walki na wszystkich frontach.
naszych sojusz.nił"ów, a nade wszystko Stany Zjed.n<>'"
.
'
"
_ Odpowiedi japońska, k16ra nadeszła po całym <l'.niu cz.one, bez których wojna na Dalekim W~chodzie to~
sprzecznych wiadomości, bnmi.aił.a: „Rząd japoński ma czyłaby się jesz cie przez wiele lat".
honor :zakomunikować czterem mocarstwom, . co naP.rez. Truman wygłosił w Waszyngtonie podohne
Cesarz wydał oficjalne oświad
•tępuje: po pierwisze:
oświadczenie i -Oświadczył tłumom, wiwatują.cym przed:
czen'ę, ie Japonia akceptuje postanowienia deklaracji
Białym domem: „Jest to dzień, na który czekaliśmy od
poczdamsskiej: po wtóre: cesarz gotów jest · upoważnić Pearl Harbour. Je.st to dz.i~ń ootatecznej klęski faszyz
mu.
i :zapewnic ~pisanie przez swój rząd i cesarską· kwaterę gł6w.ną warunków, konieczny.eh dla wyk.onania po- .
Po ~az pierwszy w historii cesarz Hirohito stanqł
wczoraj przed mikrofonem i' oznajmił narodowi japoń
etanowień deklaracji poczdamekiej 1 po trzecie: cesarz
gotów jeet również wydal: rozkaz wszy~tkim wojsko- skiemu o kapitulacji - ale sło~o to nie. 2ostalo przei
wym, lotlniczym i morskim władz<>m Japonii zaprzesta- niego ani- razu wymówione.
.<:APffULACJA JAPONII.

•

,.

zawodu nauczycielem, zynein pół rzemieślnika,
.właściciela warsztatu stolarskiego i dwóch
morgów gruntu w miasteczku w.oj. kieleckiego. Mam lat 39.
Obecnie ałuic; w wojsku. Prasę ludową czytuję sumiennie.
·
·
Szczególnie organ młodych „Wici''.
Przecież ci młodzi dostali Polskę Ludową. Ęoję się,
łeby nie zap:r;zepaścili okazji. Mają ta1cie ogromne możli
wości stworzenia Polski mnej, sprawiedliwej, oświeconej.
Jestem

I

pół rolnika,

r

Najwięcej gryzę się nadużywaniem alkoholu przez młod;ie!.
Alkohol oas gubi. Trzeba na gwałt przetjwdziałać!. Propagować trzeźwość.

W ,,Wiciach" winna być stała rubryka „Kl!cik walki z al•
koholem", czy cOŚ podobnego. Trzeba opraco,~ć formy;
' ~
walki z tym nałogiem.
Wódka zaciemnia poprostu horyzont myś]i i sumienia
u szerokich mas. Stała się zmorą, która nas gnębi. Ludzię

•
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wolni, mus7.ą l•yć pi·zcde

1z------lm!ll.... ,.__._. . . . ______
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„WICI" ·

"'"'ff~tkicm

w.olni od ~l~oholu.
Termin nadsyłania-i_>ra~ upływa z dniem 5 września.
.
.
Dyrekcja Państwo~ego _Koeduka<:yjne90 Liceum
Proponu!ę Hcdakcp c~kl. arty:kułow na te1l!aty. z.~v1ązane · Hodowlanego z rdcznym Studium Pedagogicz1I1ym. dla
z za~amow~1em pędu do ~1eh~zka. .l\fogę ~o tydzien na?".--Nauczycieli Szkół Rolniczych
Bratoszewicach, powiat
syłac .matenał. ~pracowame literackie będzie ?obre, pracuję
Brzeziny zawiadamia' o rozpoczęciu zaipisó~ na kurs
'W wo1sku przy .hte~r~turze:
.
.
.
wstępny l pierwsiY· Od kandydatów na kurs pierwszy
•
!'r~szę wyrazie swoje zdanie. Oczek1:'Ję łaskawe1 ?d- wymagana jest mała m'atu_ra lub róWIIlow~i.ne kwiadect'Wo
powiedz1.
Gou:or.ek Zenon, Poznan
tajnego n<rnczania. Na ·kuins wstępny mogą być przyjino•
. :KIJMUJłJKA1.U
'
wani karidydad z. ukońC'Zoną co najmniej 1 kl. szkoł11
powszechną. albo jednoroczną s-zkołą rol!Iliczą, wiek do
Otrzymaliśmy ·pismo , Zarządu Miejskiego miasta
lat 30. Nauka w szkole bezpłatna. Zajęcia rozpoczynajq
,Warszawy, klóre podajemy poniżej z serdecznym apelem ·
się 15 w.rześnia.
do koleianek i ikOlegów; aby sprawą tą zajęli się jak najgoręcej, spiesząc z pomocą dzieciom Warszawy. To nasz.
Zawiadamia się, że siedziba Zarządu Gtów.nego
obowiązek obywatelski.
Związku
Młodzieży \ł)-ejskiej R P. mieści 1ię obecnie
Do Z.arządu Główne:go
w.
Warszawie
przy ul. Ztotej 7 m. 16. Pod powyilszym
Stromiotwa LudO'Wego i Zw. Młodz. Wiejskiej „Wid"
.adre6em
prosimy
się zwracać we wszysikich sprawach
Wydz~ał Opieki Społecz.ne.L Zatządu Miej&kiego m.
·
,'
'
·
ml. Warszarwy zwraca się do Za.rządu Głównego Strąn organizacyjnych.
Redakcja
„Wici"
pozO<Staje
nadal
w
Łodzi.
nictwa Ludowego 1 Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici"
& prośbą o pomoc w- organizowaniu masowych wyjazNa Fun<lusz Stypendialny im. M. Rataj.a złotyn • dedów dla dzieci Wilirszawy na wieś do g06pooa.rzy. ·
klaracj.e:
Pragniemy wysłać około 5000 najwątłejszych i ' naj27. -Ko:py<lłowski Aleksander - ' Tuszyn.
' '1boż~zy.ch dzied i młodzieży w wi.e ku od 7·miu do 18-tu
28.
Główkiewicz Stefan _;_ Nowe Miasto.
lat na przeciąg Ód 3-ch do 12-tu miesięcy. • ·
29. Stępień Stefan -:- Wólka Goetomska..
. Robimy ~tarania, aby MimisterstJwo Oświaty przy30. Mgr. Szczakowski ZygII11Unt - Łódź. , ·
~eliło d9 .wojewódzbw referantów do s·praw opieki ną.:cł
31.
Lewa.od-owski Ja!l1 - Łódź.
dzieckiem Warszawy, którzy będą orgamizować całą akcję
32.
Głobiński Władysław Rypułtowiec.
ha terenie samorządów. 33. Tupalski Marian - W arszą.wa.
Realnie - sądzimy; że Stronnicbwo Ludowe i Zwią
34. Wiśniewsk~ Jerzy - Łódź.
~ Młodzieży Wiejskiej ,;Wici" dopomoże nam do
~enia opinii 'W'Bi w sprawie akcji ra~ania przed za·
~Il dzieci Wanzawy, weźmie udział w opiece nad tymi
ODPOWIEDZI
REDAKJCI
,
<!zi~ćmi przez. o.rga·nizacje !tłodzie.żowe, będzie ctuwać_
Ob. A. W. Chodzonek. Wiersz nie pójdzie. Pnyślij·
nad harmonijlllym współżyciem dzieci mi~skich z roo-iicie
.te,
które made jeszC'Ze u eiebie, tn.-0i.e się c~ z nich
n.ami wiejSkitni i nie dopuści, aby dzieci warszawskie
·były w-yzyskiwaae w pracy,
• wylbierze. Może się nada Wasza proza? Czy otrzymu·
jecie Wici? •
·
· W9łyLie na zadzierzgnięcie mocnych węzłów przyOb.
Bosza
Ł@wfcz.
Mate.
r
iał
wyzyskamy.
Slemy
~atni między miastem a wsią, że dziecko miejskie wróci
,
do sbolicv nie tylko z zapasem sił fizycznych, ale także Wiciowe. pozdrowienia.
Ob. Hydzik Bolesław Sieradz. Dziękujemy za
sr serdecznym stoounkiem do ludzi, którzy pOdali mu
przy&fane ńam źy.czenia. w · rodzajll mat1!rału potrzęb
ijłoń w najcię:i6zej chwil~.
nego · Wiciom n-ie trudno się zorientować czytając na·
'
W najbliższą· literacką środę wiciową, t. j. ania 22 sze pismo, !ttóre służy sprawGm óświatowo-wychowił'W·
sierpnia 1945 r. -0 ·godz. 19 w auli Gi.mmazjum Pańs.tw.__ czymi i społeczno • gospodarczym. Oczekujemy wieści.
Slemy wiciOIWe pozdrowienia.
lm. M. Konopnkkiej w Łodzi ul. Wólczańska 121-123,
Ob. Zenon Goworek - Poznań. Apel Wasz Jest a.kprof. Przecław Smolik- wygłos.f odczyt: „O polskiej sztuce
tu.alny i na ten temat dajemy dz~ artykuł. Następne pójludowej". Wlstęp wolny.
•
dą· również.
Prósimy o materiały do propoaiowanerg<>
„Kącika".
Slemy
pozdr01Wienia.
f
Państwowe Żeńiśkie Gimnd!'Zjum OgrOdnicze w Tar·
Ob. M. Podl.p.skl - ·Gdańsk. Wderszy nie wydruku·
nowie ul. Bema 3, rozpoczyna naukę 1 Wrz.eśnia. Egzamin wstępny 30 i 31.VIU. Nauka bezpłatna. Przy szk0le · jemy. Treściowo od.powiadają naszym zaint~re'sówaniom.
internat ' ·
forma nie d-0ciąga. Polecamy się na pr.zyszłość. Na pro·
. ·
:i.
zę reflektujemy.
. K9mitef Centralny D~ia Spółdzielczości - dnia, któ·
Ob. Stanisław Gębala - Żabno. p-ta Radomyśl Cie·
• iry będzie świętem dwumil'
GWej armii spółd:i;ielców ' szymy się z nawią-zanego z 1I1aml kontaktu. Chętnie Siko·
polskich - ógłasza konkurs na wi~rsz związany z ideałarzystamy z Waszej współpracy. Ciekawi jesteśmy Wa.mi, hasłami i pracą spółdzielcią.
„
szej sztuki teatralnej. Narleślijde. Mamy moi.Ilość dru·
N agrooa I wynosi 5.000 zł, Il - 3.000 zł, III - 2.000 zł. k:<>wania. Oso~ny iist w;ysyłamy. Slemy wic;iowe pozdro'.
Utiwory p.ienag'rodzóih.e a przyjęte przez- komitet bę· wienia.
dą honorowane.
Kol. StanJsław Bi'elas - ·Juryszewo. pow. glocki. Nie
Komitet posiada do dy.spozycj.i ucze6tni!kó~ .Jronkur-. wydrukujemy. Popracujcie nad tym jaszcz-e, może coś
au m~teri_ały do~yczące ~chu .spółld!lielczego.
; z tego wyjdzie; w takim stanie słabe. P<Y.!drawiamy Was.
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Reda.ktoI'i Michał Jagła.
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Wydawca• Zw. Młodzieży Wiejskiej
30. Konto_czekowe Nr. 126. Banlc Społem w Łodzi.
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