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działy B. Ch. Była to zorgaaizowana samoobrqna
przeciwko barbarzyńskiemu likwidowaniu żywiołu
J?Olskiego na tamtych terenach. Samoobrona wprost
Najpierwszym takim uogólnieniem będzie stwier· · rozpaczliwa, bo aczkolwiek żołn,ierzy mieliśmy dostadzenie, że Bataliony Clzlopskie stały się chltpskim teczną ilość na- najpierwsze potrzeby, to jednak nie
czynem bojowym w wielkim stylu. W organizacyjnych mieliśmy doli.tatecznej ilości broni. · Drobne ilości bro·
ramach · B. Ch. zszeregowanych było ponad 100.000 ni posiadanej przez miejscowe · oddziały, uzupełniali·
żołnierzy, przy czym należy pamiętać, ie ta ponad stu· · śmy również w drobnych rozmiarach zakupami dokonywanymi w .Wacszawie. Poza tym walczące oddziały
tysięćzna armia chłopska była stale -w akcji. Zdawali·
B. Ch. zdobywały broń tJ.a Niemcach.
śmy sobie bowiem sprawę z tego, że bezczynność sze·
regów bojowych osłabia żołnierską postawę i w rezul· Na tym nliej scu należy podkreślić ten fakt, że
tacie te szeregi rozluźnia i rozprasza. Dlatego też, po- najpierwszym · towarzyszem walki partyzanckiej, któ·
wołując do życia B . Ch. do zadań ich ·włączyliśmy
ry pąspieszył w sukurs krwawiącym oddziałom Bi Ch.
przede wszystkim całą technikę prac zaplanówanych był 30-9sobowy dobrze uzbrojony. dywersyjny oddział
w ramach Ruchu Ludowego, a więc~ organizacja i Czerwonej Armii.
prowadzenie drukarń w Warszawie oraz placówek
Od tego czasu pojawiać się zaczęły w lasach odpowielaczowych w terenie; organizacja i prowadzenie działy party,zanckie· i innych organizacji polskich. Do·
sieci kolporterskiej, wydawnictw, prowądzenie · łącz wódcy B. Ch. roz~owali wtedy po prostu : Kto bije
ności radiowej i kurierskiej z . zagranicą. A dalej:
Niemca - ten jest naszym towarzysze.m broni. Nie
oczyszczanie terenu ze szpiclostwa zawodowego i było i nie mogło być towarzystwa broni jedynie tylko
amatorskiego, ·prowadzenie_ akcji k ar za służalstwo z N. S. Z., które miały już wtedy na sumieniu życie
i lizusostwo w stosunku do okupanta; likwidacj a band niejednego dział acza chłopskiego.
rozbójniczych i złodziejskich; przeciwdziałanie i paNajczestszymi towarzyszami broni były oddziały
raliżowanie wszelkich zarządzeń okupanta dotyczą
Czerwonej Arm.ii1 .a później A. L. Z oddziałami A. K.
cych bądź to kontyngentów płodów rolnych, bądź też rozmaicie się układ~ło : gd#e był dowódca rozsądny
branek na roboty do Niemiec.
tam panowała współpraca bojowa.
Powyższe zadania były wyjściowymi, poniekąd
I w taki oto sposób ta ponad 100.000-tysięczna
wprowadzającymi żołnierzy B. Ch. do zadań o chaarmia B. Ch._ z górą przez trzy lata szarpała okupanta
r akterze otwartej walki z okupantem. Dla tych celów w każdej dziedzinie życia publif~nego i wojskowego.
w ramach B. Ch. były organizowane oddziały spe- Ta różnorodność zadań - które wyżej zostały przy·
cjalne, do których powoływano tych żołnierzy, którzy toczone - z jednej strony utrzymywała w ruchu
w akc jach wstępnch wyk.ie.zali maksimum energii, od- w akcji wszystkich zaszeregowanych
żołnierzy, a p o
wagi, zmysłu organizacyjne~o i orientacyjnego. Jed- drugiej stronie, po stronie niemieckiej wywoływały te
nym _ słowem tych, którzy zdali egzamin żołnierski.
. akcje wide zamętu, niepokoju, dezoriientacji„ .a bar·
Do tej drugiej kategorii zadań należały: likwida- dzo często paraliżqwały rqżnorodne zamierzent!J o~u~
c ja specjalnie uciążliwych posterunków żandarmerii , _ pacyjne. Odbijały się one ujemnie i na froncie - Ja•
ko też <Dsłabialy w okupahcie poczucie pewności sie·
bądź też policji granatowej; walki otwarte. z „ekspedycj ami karnymi" , wreszcie działania dywęrsyjne, bie w naszym kraj u.
a więc: wysadzanie torów k.f:>lejo~ych, nis'zczenie po. W całej działalności B. Ch. najznamienniejsz_ym
ci ągów ze sprzętem wojennym lub z amunicją idących
jednak jest ten fakt, że mimo to, że" w ramach B. Ch.
na wschód.
zaszeregowana była taka masa ludzi, mimo ~o, że !~
,W odniesieniu do akcji bojowych najwymowniej · masa ludzka była w ciągłym ruchu, w stałe} akc)l.
szym jednak jest to, że najpienY-sze potyczki i regu- mimo to wszystko nie mieliśmy ani jednej zdrady!
Od czasu do czasu zdarzały się tzw. „wpadki" na
larne bitwy z wojskami okupanta - stoczyły pod koniec 1942 r. w południowych pow. Lubelszczyzny od· gorącym uczynku, ale nie byty to „wsypy'' n a skutek

Jest rzeczą niemożliwą w. krótkim artykule napi·
sać wszystko to, coby napis ać należał o na temat B. Ch.
Z konieczności trz~ba uciekać się do uogólnień. _
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zdrady ' któregokolwiek z żołnierzy . B. Ch. W śród ~iciowego, wszystko to zdało najlepszy egzamin w
_,. aresztowanych zdarzali .się i żołnierze słabsi, którzy najokrutniejszej potrzebie, jąka zaistniała na skutek
w męczarniach, to lub owo powiedz\e'Ii ale_,jeśli -najazdu i okupacji germa15.stwa. Nawet idea jedności
N arów Słowiańskich - wykrzesana w szerokiej' skali
cośko1wiek p9wiedzieli, było już za późno ~Y - okupant
czasów tej woj ny - w szeregach Wiciowych trafiła
· mógł tę wiadomość wykorzystać z pozytywnym dla
siebie skutkiem.
_na grunt mocno przeorany jeszcze przed wojną. Dzi·
Kiedy już mowa o sile . charakteru, jaką wykazy· - siaj śmiało można powiedzieć; że atrnosfera moralna
wali aresztowaru żołni_erze B. Ch. usymbolizować to jaka· panowała w szeregach B. Ch. czasu- okupacji
korzeniaml swymi wyrastała z ideałów wychowaw·
można przykładem żołnierzy pracowników naszej ra·
diostacji nadawczo-odbiorczej. Kierownik' stacji Ste· czych Ruchu Wiciowego.
fan Wańkowski, Franciszek Gazala i Maria Zaleska,
Józef Niećko.
przy pracy asac,zeni. i pojmani po najokrutniejszych
męczarniach - żyćie oddali, ale nie zdradzili morder·',
com posiadanych tajemnic.
'
Przykładów ·takich w sze'regach B. Ch. by\o mnó·
Pieśń
Chłopskzch
stwo.
·
Z czasem spisana 'zos.tanie pełna historią.B. Ch.
Bez mu~duru my żołnillr:M ·
;W tedy znajdzie się _ tam miej~ce nie tylko na opisy
Nam· wyłogi baTwi krew.
_.- cżynów bojowych ale i ria - nakreśleme · sylwetek
Chłópskie 3erce werblem wali,
wszystkich tych żołnierzy, którzy czyny te opromie·
Gdy Ojczyzny UJOła zew.
nili swoją odwagą i niezłomnością charakteru.
Nic trzepocą nam .~ztandary.
, Na zako_ńczenie należy"' jeszcze dodać: Bataliony
Uez odznaczeń wsiowy sirój,• ·
Chłopskie były niewątpliwym przejawem siły i pręż·
A na piersi razawa plama,
ności bojowej_ chłopow, ściślej mówiąc, chłopów zorTo jest, chłopie, 0trder 1w6/.
ganizowanych w szerokich ra~aĆli Ruchu Ludowego.
Garnizonem są nam la3y
Nie można jednak zapominać, że pionem i kośćcem B.
Każda ścieżka_ polnych dró~, '
Ch. był głównie element Wiciowy. Zasady ideowo·wy··
A istnieniem nas~ym - mcJ-.91·
chowawcze Ruchu Wiciowego -;-_w walce z okupan·
• Swoją drogę znal'azł lud.
!em .zdały dobrze egzamin. ·
·
Nie żałujem krwi ni potu,
· Wszystką, cokolwiek w przedwojennym Ruchu
Z . chłopskiej mocy - Pof3lQ moc.
1Wiciowym było głoszone i propagowane - wązystko, •
Chłop nie zniży ~wego · lotu,
co dosięgło dusz_, serc i rozumów µczestn.ików Ruchu
DltUmą przeszłość skryje noc.

·Batalionów

Wlązanlla .mJśll fWÓl'CÓW

]JOISlllCJ 'spółdzle CZOŚ(i

,;la .Jedynie zdrowe, trwałe I wychowawcze zasady organizacyjne uznafemy w rµchu ludowym zasady spółdzielcze I pokrewne im demokratycznostowan;yszeniowe, wiążące poszczególne Jednostki w zwarte gron{ady, dzia.laJące . w imię wspólnych celów na prawacb równych z równymi. Na tyc!t
iasadaćh oparta .działalność organizacji nie - będzie narzucana od góry, - ale
wypływać .będzie z woli samodzlelnef ·decyzji zorganizowanych członków''.
•
.
(Deklaracja ideowo-programowa ZMWRP z 1931 ro~rn)'
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,,Z,.obimy wszystko, by ruch ·spółdzielczy po

otrząsniędu się

z

pozostałosd

~kupacyj~yćli odegrał w gospodarstwie wsi i całej Polski decy~ującą rolę".
.
_.
·
(Z odezwy ZMWPR z l sierpnia 1945 r.)

•'

~,Cz1onek stow~zyszeń wolnych jest to typ,:który ży· pracujqce zajęły stanowlliko bu~żuazji i w dals~ym -cią~
cie t~orzy siłami swego umysł_u, 'Charakteru, serca - i · to ujarzmiały jakąś innq cr,ęść ludzkości. Przeciwnie, w· spojest obywatel demokracji.
sób jasny i prosty głoszono .znie_sienie samego wyzysku
W p:a:eobrażeniu moralnym. człowieka - z niewolni· w jakiejkolwiek postaw i do kogokolwiek stosowanego.
ka.- na wolnego twórcę życia - widzi kooperatyżm swoje Była to idea zasadnicza ruchu robotniczego, idea żywotna
najważniejsze zadani~ głęboką istotę _ srerzonej. przez się i silna, przed obliczem której musiały zamilknąć wszelkie
,kultury demokratycznej.
·
pojęci~ klas i .podziału ludza -w nowym· ·uruoju i wskutełC
Demokracja wymaga przede wszystkim silnego po- której interes na pozór czysto robotniczy, klasowy zamie- ·
. czucia i instynktu samopomocy społ~ej. Wymaga ludzi · niał się w interes ogólnoludzki, w przyrodzone prawo_
umiejących nie 1ylko żądać re!orm od państwa, lecz prze. każdego człowieka' do swobodnego życia ·i rozwoju. _
prowadzać te reformy za pomocł swoich własnych inPokolenia wychowane w kooperatyźmie, przeniknięte
stytucji.
,
.
ideę wepólnego dobra, przyj.aźni i samodzielności jest
Walka o wyzwolenie klas pracujących zjawia się to ta nowa, oczekiwana, -zap,owiadana
proroctwach i pie·
w historii świata jako zbiorowy protest przeciwkp krzyw- śniach, demokratyczna, niezniszczalna Polska; naród· sildzie ludzkiej. Jest to punkt wyjścia. W 'hasłach, które po· ny, mocny, samodzielny, "nie
. znający ani ·,,przywilejów klaclejmowała i głosiła jako i<looły swoje, nie szło nigdy: · sowych ani f)rawa opartego na krzywdzie . •
o zamianę jednego systemu .wyzysku na drugi; nie stawia·
( Edw,ml Abramowski.)
no nigdy kwestii społecznej w taki sposób, ~Y klasy
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,W.I CI."
„Byłoby

.,
mylnym

przypuszczać,

że kooperatyści

nie

interesują się sprawami polityczhymi. Przeciwnie, oni pilnie rozważają możliwość wszelkiej

szkody lub- pożytku,
W , Śprawach · dotyludności zawsze są g_otowi do

wynikających z akcji prawodawczej:
czących

dobrobytu całej

działani!l". •

...W jakich. partiach. m'ają sz~kać spółdzielnie spo·
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nych w stosunku do siebie, dobrowolnie ograniczających
swoje prawa i obowiązki w imię ogólnego dobra wszyst··
kich '1czestników ustroju spółdzielczego".
(Stanisław

W o jciechows ki)

„Określenie stanowiska spółdzielczości w rolnictwie~
l. ,Sp'ółdzjelc:zość jest w rolnictwie nowoczesną for:
mą dobrowolnej organizacji pracy gospodarczej
najszerszych sfer producentów rolnych;
2. Organizacja ta opiera się na demokratycznej podstawie - osobistej równości praw i oirnwiązków,
wolności pracy i zarobkowania. jako też poszanowania prywatnego prawa własności ziemi;
3. ~W działal'ności swej
kieruje się spółdzielczośc
w rolnictwie ogólnymi zasadami, wypróbow.anymi
"1Jetodami; i przewodnimi ideami ruchu spółdziel
czego, stosując je samodzielnie i w sposób wła
.ściwy der. warunków pracy producenta .rolnego.

żywców· swojej obrOf!Y? Jasne, że nie w partiach klarn.. wo, ekonomicznie i politycznie obcych, · a nawet wrogich.
, ale w partiach robotniczych i ludowo - demokratycznych,
albowiem spółdzielnie spożywców w ,większości są robot·
nicze· albo włościańskie. Dlatego też ' z tymi przede wszyst·
kim partiami · powinny łączyć ko.operację - zaufanie
wzajemne .i przyjaźń ...
~ ..Tylko · to.- co . buauje łud sam !Wołmi własnymi siła
mi, posia:da · prawdziwą inÓc j duszę i dostojność ... ,
.,Działalf1ość: · społeczna pow'inna być również. twórczością. Gdy przemienia się w rzemiosło, grozi jej bezduszność i rutyna. Talent twórczy jets nieodzownym waZadanie spółdzielczości w· rolnictwie polega w szczerunkiem · budownictwa spółdzielczego.
gólności na tym. ażeby goĘ;podarstwo drobne i średnie: '
Do pracy spółdzielczej potrzeba serc i ~harakterów,
1. Uwolnić spod zależności od kapital}stycznych po·
mądrośCi życiowej ·i r~umu, talentu rządzen1a i talentu ·
· średników ..
karności; yłomiennej propaga~dy j ~oh~terstwa pra?y ~·
Ulepszyć w ni.eh pracę, uprzemysłowić_ produkcję
tego powszechnego hero1zml,l poswięcen, mozołu i wyi zwiększyć ich dochodowość.
trwałości".
(Edward fl!ilewski)
3. Całą pracę, wszystkie stosunki gospodarcze i wogóJe stosunki pomiędzy .ludźmi oprzeć na· żasadach
rzetelności, sprawiedliwości, wzajemnej
pomocy
,Jhrdziej od wody i powietrza potrzebna' nani_ jest
i solidarności poszczególnych jednostek".
niezależna Rzeczpospolita Ludowa.
_,,
Praca w spQłdzielni to nie praca nad ludem czy dla
(Franciszek Stefczyk)
ludu, to praca samego ludu,
Spółdzielczość. to samorząd gospodarczy, przygotowu... Spółdzielczość pielęgnuje i doskonali instynkt spojący ludzi do samorządu politycznego. . ·
łeczny. Siła spółdzielczości tkwi w scaleniu idei ·z czynem ...
\Vychowamy nowy .typ człowieka, prawdziwego Euro... Spółdzielczoś.ć winna oceniać należycie wysoką
pejczy,ka, kochającego twórczość, wiedzę i wspólne dobro, wartość prawieczneg() poczucia spólnoty i dokładać jak
dalekiego od wszelkiego fanatyzmu, tolerancyjnego dla największych starań, by ono nie wygasło, a raczej wzm:i·
przekonań cudzych. bo szanującego własne, wrażliwego na
gało się ujawniane coraz częściej i coraz intensy.wnicj na„
hasła ·wolności. rówrłości
bralerstwa".
tle "Wzmagaj~c)'ch się potrzeb wsi...

(Romuald Mielczarski.j

•
/

...

(Zygmunt Chm;e[ewski)

; ..
„Historycznym zadaniem ruchu ·spółdzielczego jest
„v•~·"JnlY się, żeby ruch spółdzielczY':\V wrc' gu pra•
do harmonij pomiędzy rozwijającą się indy- cy dla dobra Pol ski chłopsko - robotniczej zai~ł miejsce
~vidualnością ludzką a społecznością, w której trwać musi.
przodujące.
,
Każda spółdzielnia D}ll. dwie strony działalności: osobo·
Rl1ch spółdzielczy jest dążeniem do _zdobycia wol- ,
wą, ludzką i gospodarczą. techniczną. Pierwsza wymaga
ności góspodarczej.
niezależnośc;i od u~ku kap;ta:u.
wychowania członków i kierowników, robienia ich lepszy- Dążenie do wolności nie może być przymusem, tali: •j?.k
mi; druga - dos~onalenia techniki gospodal"lenia, re by. woda nie może być sucha, ani mokry nie mo~ być o ió;ń.
dawała widoczne korzyści. Są one tak ściśle związane ze
Spółdzielc~ość jest nie tyle doktryną oszlifów~ną do
sob~. że zaniedbanie jednej
powoduje niepowodzenie doskonałości ,;, gabinetach uczonych, "ile. ruchem sa""loroddrugiej.
'·
L
nym, dopasowującym się do potrzeb j chatakteru ludn;iRµch spółdzielczy bierze ludzi takimi, jakimi są. ale §ci, w szczególneści zaś przekształcanym przez po.;;z;:zegologarniając ich j uspołeczniając ich intere~y życiowe od
ne grupy zależnie od ich poglądów na całokształt spraw
najhiższych do najwyższych przez praktykowanie bratergospodarczych.
stwa, robi Ż nich n.owych ludzi, celowo usuwających
Spółdzielca, który by doradzał spółdzielczoś~i całk~
WSZ}"3tko to, co jest krzywdą i poniżeniem istoty Iuńzk"cj. witą obojętność wobec rozgrywaj_ących się wspołrzędme
Im wyższa wśród . członków temperatura społeczna, wypadków politycznych, oddałby jej tym złą. przysługę,
im silniej promieniuje ideał i wiech~~- tym szybszy pros;es odry,vając ją od życia, wtedy gdy ona ·w nim tkwi wsz'ystdojrzewania spółdzielni, tym doskowilsza jej .· .działalnosć .kimi korzeniami.
i technika.
Grzbietem pacierzowym
zarówno socjaliz~u ja~
Polska może być tylko taką, jakimi wy jesteś r:e i kooperatyzmu jest gospodarka planowa; pun~tem wyj·
. i może osiągnąć taki postęp, do jakiego wy wseyscy je- ścia bowiem spółdzielczości jest wytwarzanie dla określa·
steście przyg~towani.
n}ch potrzeb.
Stosunek . pomiędzy spółdzielnią a pracą przestaje
Spółdzielczość jest ucieleśnieniem demohacji gospo· .
być stosunkiem rzeczy do rzeczy, podaży do popytu, jak
darczej w życiu społec?nym, czyli mówiąc innymi słowy •
to ma miejsce w przedsiębiors\·wie pry,\:atnym. natomiast realizacją wolności".
·
·
\
(Stanisław Thugult) .
występuje st!)sunek c,złowieka · do człowieka, ludzi rów„

doprowadzić

I

'
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„Silna Polska może się oprzeć jedyrtie na zorganizo1\"anych i świadomych masach ludowych.
· Demokracja Ż)cia gospodarczego Po,ski jest zaga•
dnieniem nie tylko społeczt1ym, ale i narodowym.
Ruch spółdzielczy jest . ruchem ludowyl!l, - ruchem
warstw słabych gospodarczo. Oszczędności ludowe tworzą
jego kapitał.
_
Walczymy- o lepszą przyszłość dla mas ·polskich, dla
naszego narodlł i illa całej ludzkości.

WICI"

My, spółdzielcy, . chcemy dźwignąć nasz kraj i zadziwrc nim _cały- ś'wiat - nie jego brutalną siłą, nie _bogac- .
twem' jednostek, lecz urzeczywistnieniem w nim najwznioślejszych i najpiękniejszych ideałów ludzkośCi · ~ wolno- ·
ścią, rozumem, cnotą
dobrobytem .jego obywateli, wzgrowością urząd~ń". (Marian Rapacki)

..

·

/
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Na dożynkach wiciowych w Kiernoziu, pow~ łÓwieki,
wykonano recytację wiersza, który zamieszcza.my poniżej:

W doiiynkowy ~s-, gdy brzęk kos ustaje,
Gdy piosnka pracy hrtmi jeszcze
I pachnie ziemia rolna,
Radość i zapał i moe twórczą daje
Sen co się ziścił: Polska wolna!
Ten chleb ze zboża zżętego,
Ten chleli no}\'y, pachnący,
Będ.z.iemy jedli razem Ze łzami, z pieśnią, ~ modlitwą„.
Ze łzami radości gorącej,,
Z pieśnią Cłziękczynienia,
Z modlitwą za konających
W katowniach Oświęcimia„.
Przełamiemy i;ię tym chlebem
Jak opłatkiem w czas wigilii:
Z matką', z o.jcem, z Tobą, z Wami!
Wszyscyśmy j~akowo mili:
Jesteśmy braćmi jednego nazwish,
Nazwiska wielkiego, ,.szczytnego bez miary, ·
)fazwis~a ~męczeństwa i ofiary Jesteśmy P<;>lałami!

Oto dożynki - plon nie tylko chleba,
Oto pląn łez, kiwi i· cierpi.enia.
· Sialiśmy wśród niewoli.
~ilnymi ręk.amj, wanoszoM.ymi do nieb:i.
lHagając ratunku, sły _ do p:rz«rwsnia.
Jł05liego "zmiłowania,
•
Kojl!cego
Jak ręka matki
Na g~ówce dzie{)ka cho:rego„:·

.
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Z ręki wieśniaka, padającego· pod batem ·niewoli.
Siew nasz w .ten c"as żałoby ·
.żałobny być musiał, plon gorzki.
Nasi bracia, synowie, od siewów n.a roli
Oderwani, odjeżdżali pociągami dalekimi
I
•
Pracować u katów i -na obCej ziemi.
W!;zyscyśmy jednakowo dziś mili,
Gdy jednako byliśmy · cierpiący.
.Wieś, miasto - zbrataliśmy się,
Wymieszafo, zjednocźyli
·
W trwaniu, w cierpi'cniach, w łzach gorących .
Z pól nam zabierali chłopców
Od ich własnych zagonów.
ścigali kµlan:ii, pięścią, butanii...
Wr.wozili, zabierali„.
-

Nie zbieraliśmy własnych plonów
Dla siebie - własnymi· rękami.
Z miast odległ)'1:h bracia wołali,
Cierpieli i ginęli. A trwali!
W miastach dzieci płakały,
T il ląc się do bram przed . policyjną g~dziną,
Dzier.j czekały·
Na powrót tatusia, brata.„
Nie wrócił... Kwadrans p<4 policyjnej minął.
Nie wrócił i nie wróci.
Dziś też na ulicach· łapali„.
A na Piusa w dzień była egzekucja.
Rozstrzelali...
Zmyli fi'e~ zastygłą na murze.
Ludzie przechodząc tamtędy głowy pochylali,
Ktoś kwiaty na ~jsce stracenia rzuoił„.
, I zaraz znuwu z ulic mężcay:m zabierali .
~Idź spać, dziecino! '
Tatuś przed policyjną godziną
Nie wrócił · ·
I nie wróci.

_,
W

na1cręższej

niewoli

łzami

Byliśmy zjoonoezeni,
Jeste_śmy równi, jed_nako nują.iy.
Dziś tę Polskę oglądamy właenymi

Q{)ZP

Cz)ljemy ją sercami! . Jednakowo jej potęgi pragAąsy.
,Qto dożynki. Polska wolna!
Śpiew wolności budzi
.
Do pracy, do czynu wzywa,
Zwołamy, . zbierzemy się ·razem.
Jak najwięcej rąk, serc - ludzi!
Nie zginęła! Wciąż żywa!!
,
Przełamiemy się chlebem gożynkowym
'Jak w dziel wigilii
·
My. wszyscy sobie równi, Wsiyscy jednakowo mili.Od pól zżęt)lch z wieńcami, kwiatami,
Płyr1ie z· nami piosenka polna.
Z gorąi:ymi sercami, z rękami
.
Wrniesionymi do Iłoga w dziękczyniffii11.

j.

Wołamy:

Niech się budzi!
Niech trwa, urasta w
Polska wolna!!

·-

potęgę

_

••
'

'

"Wł

C 1•

-.. .----.--------------Nr

23-Str

5--•/

· Gd ·zarania naszego ruchu młodowiejskiego drogi powiejskiej' zbiegały się .ze szlakiem znaczonym pr2\~ spółdiiełcz.ość. SzCYLegółnie dużo :wspólnych
zbieżnych zaznaczyło się między Zw. Mł. Wiejskiej R. P.
a Związkiem „Społem". Nie była to rzecz przypa(lku, ani
w_yraz tylko osobistych sympatii. Zbliżenie to miało swoje głębokie uzasadnienie we wspolnym programie spo- leczno - gospodarczym, w ·podohieństwie . stosowanych ine'"
fod ·. w działaniu . wychowa_wczym. Postępowa postawa
„społemowców" przyciągała ra'dykalno pas.tępawy rt,1ch chłopski. Razem wykuwano drogę postępu społecznego,
by kształtować nowe sto'sunki - społeczne między wsią
a miastem, _by wewnętrznie przeobrażać wieś. Ideologiczno - społecpny ruch młódowiefski poprz~ spółdzielczość _
widział mO'.Hiwoścl spełnienia swoich choćby częściowych
reform gospodarczych i społeczny.eh. Spółdzielczość, która stanęła do walki z kapitaliistycznym systemem gospodarczym, stała się godnym sprzymierzeńcem ruchu mło
dzie-ly wiejskiej, marzącyrft o przezwyciężeniu tego systemu. Dlatego spółdzielczość była· i jest popierana przez
ruch młodzieży wiejskiej.
'Dziś w zmieniającej się rzeczywistości pol~kiej, podjętej u podstaw gospodarki prywatno · - kapitalistycznej, .
p~ed spółdzielczością . roztoczyły- się większe' możllw~
obejmowa~ia coraz szerszych ' -gałęzi życia gospgdarczego.
Obok działów gospodarki objętej - przez państwo i samor1.ąd, spółdzielczo'ść staje ·się głównym aparatem rozdzielczym i ma otwarte możliwości obejmowania średnieg?
i drobnego przemysłu, oraz zaspakajania· szerokich- potrzeb rolnictwa. ,
'·
Wieś dotkliwie odczuwała w wanmkach przed.wojen-· '
nych brak· stałych ~ów zbytu po cenach słusznych na
swoje płody ·'rolne: brak narzędzi i maszyn rolniczych
podnoezących . kulturę rolną i · zaoszczędza tących czas ..oraz
siły chłopa i jego rodziny, brak nawozów, ziarna selekcyjnego po ceRac'h dostępnych dla średniego lub drobnO"' ·
go rolnika. W przedwojennych było to wprawdzie. 00!sach,. na razie chyba ten problem nie zagraża?) mówiło
~się i pisało o . lu~ach zbędnych na · wśl. Cały .niemal program. ~ospodarczy wsi sprowadzał się do tego, co zrobić
z tymi, których wieś nie zatrudnia w pełni, a których m•si całkowicie wyżywić i jako tako okryć. Wiadomym jewt,
. że w poważnym procencie owa nadprodukcja ludzi. na
wsi "{ynikała z powodu braku · przemysł.u na wsi. Drob•e
choćby zakłady. przetworstwa.. płodów roląych i zwienircych 'w. Ośrodkach możliwych dla rozwoju przemysłu wiejskiego pochłonęłyby masę· rąk i zatrudniły · je w. pełni.
Skorzystałaby na tym wieś nie tylko materialnie, lecz wr
hitn1ejsze jednostki, hardziej uzdolnione czy utalentowaae
miałyby mo.żliwości rozwijania swoich zdolnoś~ tw6ł'
czych. Mimo dość gęstej na niektórych terenach sieci spół- .
dzielni spożywców artykuły spożywcze były również nit'r
dm.-tępne dla chłopa w takich ilościach, ile mógłb.y ioh
skonsumować. Nie mówimy. już crhraku książki ~ dostwu
do -wszystkich innych dóbr kulturalnych i wytworów techniki. Podczas · wojny obniżył się· powszechnie stan rOlnictwa. W: niektórych okolicach. Żamożniejszych dało się zau:ważyć podniesiony ' stan spożycia wyprodukowan)'ch pri:e'l
. siebie' dóbr. z prostej bowiem przyciyny trudno było wy- wieźć na rynek, żal było . oddawać na konty:ngent; więc rno'
·
ina był9 zjeść nieco lepiej.
W obecnej chwili żaden z wymienionych braków wsi
nie jest jeszcze naprawiony. Jesteśmy dopiero u progu
przeorganizowywania życia polskiego, wsi r.ównież. Wielką rolę do speł'nienill' · mają ·spółdzielnie Samopomocy
"'ępu mlodzięży

.•.

-.
.·

_Poza powtarzającymi się brakami wsi wynl·:
pi:zedwojennych jeszcźe warunków, spustosrenia wojenne pomnożyły potrzeby W'Si i rol~ctwa. Spalone
przez działania wojenne wsie i gospodarstwa czekają przy
odbudowie na inicjatywę spółdzielczą. W tym zakresie po·
trzeb; zbiorowe współdziałanie, opiirte na zorganizowanych zaśadach spółdzielczych winno być podjęte główn!ie
p~zez młodzież. Obok czynności fizycznych, wymagających
zbiorowego współdziałania sił młody~h, ·przy rozbud~wie
osiedla wiejskiego musi towartyszyć zbiorowe myślenie
nad całyni planem budownictwa wiejskieg'o; Dowiedzione
zostało, że od rozplanowania osiedla :wiejskiego uwarun- (
kowane jest kształtowanie-się życia społecznego wsi. Spra•
wa uspołecznienia wsi naszej i siebie samyeh nie możę
być nam dzisiaj obojętna. Z tych kilku ułamkowo przytoczonych przykładów potrzeb wsi utwierdzamy się 'w prze·
konaniu; ' że możliw.ości. spółdzielczego działania , rozsre-'
rzyły się. Nasuwa~ię tu jednocześnie pytanie, czy spół
dzi.~lczość podoła tym rozlićzJ:iym zadaniom, czy stanie
na wysokości zadań ęiawia~ych przed ńią? ObserwowaJig.
my pracę i postawę spółdzielcó~ w ciasie wojny, ąbser
wujemy i teraz. Z przykrością należy, stwierdzić, -że i w t!'
sfery wkradła ' się demoralizacja wojenna. Obniżyła na·
Chłopskiej.
kających z
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miłością braterską _- · w spokoju Stanęły sz~regi spółdzielcze

do walki . bezkrwawej, do boju:
bez bitwy zażartej, bez strzekót!·
bez armat, bagnetów i zbroi„.
-Po.budlei nie grają im surmy
zwycięskie. La1:"!.Y ni.e wieńczq
im głowy. Nie trzeba im Burmy,
Filipin. czy Jawy - gdzie męczą.
gdzie człowi.ek - c:lou<kha się boi/.„
Tęczowe

sztandary,

łopocząc

brater.~two swe wieuczą proroczo .

me

ba się rnosząc
wstęgami ku
Miłość c~lowieha dzi.ś proszą,
o dobro. co radość obud11i o Z5otU: rodzinną wśr&j_ ludzi, ·
o spolcój człowiecz~ na itliecie.
0

·

z miłością bratershą,

i marą jak ongi ·czynili to Thacze ·dziś - stają w sze_regach - a chmarą! - •
to prosto od płu~a - uracze„.
dziś stoi w szeregu gc/wtni.k I Społem - chcą wieńczyć · świat w ·koło
' miło.ścią braterską i zgo4ą . by życie pły.nękl wesoło,
by słońce świeciło swobodą!.„
By w świecie nie było niewoli_! .„
radość dla mate.Tc i dzieci,
o · szczęście - bez łez i cierpienia.
o pracę, idącą w po/rojenia,
o jutro-bez lęku i strachu,
o starość spokojną /
pod dachem.
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dzy tych, którzy. te dobra społec-.me wytwarzają. Popi:7:_t1z
pięcie ideowe rpchu spółdzielczego, v. µrowaaziia ducha
kramikarstwa· i' spekulacji - sfe~ prywatne • kapitalistycz~ _ spółdzielcz~ść ' możemy się przy~ynić do urzeczywistnienych· ilp: skrzywienia sprzeczne z duchem spółdzielczości. nia demokracji gospodarCtLej ·i spÓłecznej.
Te fakty o<lstręc.:zaj<! od spółdzielczości, wykoszlawiają po·
Wstępujmy w szeregi spółdziielców.
jęcia o niej zwłaszcza u tych nowo zapoznający-eh się ze
Podejmufmy kształcenie w zakresie spółdzielczości.
spóklziel~of:c:9. a nie wnikających w jej · piękne zasady
Krytykujmy śmiało co jest złe, i bierzmy się odważ·
ro.czdelsk;e, .
nie do. naprawy wszystkich braków1 jakie obserwujemy
spółdzielni.
Huch ideowy, społec zno - wycho~;awczy,' jakim jest w najbliższej
cuch ·młodzieży wiejskiej, zrażać się tym nfo może i nie
. powinien. U podstaw gospodarki spółdz!'elczej leżą zasady pi~kne, zapewniające równość w stanie posiadania.
.iwarantujące sprawiedliwy podziJLł - dóbr społe<:znych mię-

Niech Dzień Spółdzielczości stanie się powszechnym
2:fywem młodzieży wiejskiej do umocnienia i rozbudowy
"ruchu spółdzielcrwgo na wsi.
ff elena , Brodowska•

•

, Uniwe'rsytety l~dowe - owe szkoły życiA - speł- ·rozkazem, ale tylko złudę, bo ·bez więti duchowej fa
złuda siły fizycznej może się łatwo rozlecieć, niech
niają w Polsce i spełnią piezawodtiie szczytną folę są f będą wielką i górną misją kulturalnego i społecz· jeno przyjdą burze, niech jeno przyjdą przeciwności
1
•
nego pochodu wsi polskiej ku ogólnonarodowej kul· i. wstrząsy.
Rozumiał to w Rzeczypospolitej przedrozbic.wo·
turze i ku umocnieniu i osadzeniu państwa . na moc·
nych podwalimtc}l rozbudzonego, tv-:órczego naro.d u wej jeszcze jeden z najwybitniejszych .ludzi w Polchłopskie~o. Nie zaogniają one różnic - wprost prze· sce - Konarski, który przystępując do 'tworzenia ~i
ciwnie zasypują przepaść, jaka dzieli miasta od mas ly państwowej, dzieło swe zaczął od powołania dó
ludowych. Nie podsycają nienawiści _:. jeno budzą życia Komisji Edukacji Narodowej ~ od wychowa·
ukochanie wielkich rzeczy i wielkich idei. Inaczej też nia:, od stworzenia siły ducha.
. .
.
.
.
.
być nie może. Samo już podnoszenie poziomu umysło~le dopiął celu - ale ow~cem Je~o wy._!;1łkow wy·
wego - ukazywanie szerokich horyzoątów myślowych - budze:n,ie wielkich i szlachetnych ideałow „ ~h?waw~~ych była. Konst~tuc1a 3 mai a, .~o prz;orał
sprawia, że gorycz, żal, zarzewie zemsty, wybuchają- . JUZ cz~sc10wo swo1ą myslą umysło~osc wspołcle·
począ.ł - młode
snych
przn· • ar1st"' ludowych
•
,;J _1.
·ce na sk.u t ek upo.,,e.1zema
·
bT
·
C0 Ilwychowywac
k I 1 · w ·duchu postępu
~'
..,
w
1 1
0
bul1!1 -t na se1:
mienia się w szl~chetne, acz nieustępliwe ·dążenia P~ko ehrue kow czeshne w . . egmm 1:
1
t ·re eńo uczestniczenia m1 ac sz o nyc , swo1m1 pracami pu icys ycznym1
•
ń
d
łE
• • - ( O skutecznym rad sposobie").
•
•
sp~ e~zne 0 czynn.ec;o. 1 . wo . z 6
·
J •
,
"
w zycm narodu narowm z mnym1. To ogmska wielk1e1
myśli społecznej - to kuźnie twórczej woli.
, Na śn~ieszność zakrawają zarzuty, ~ierowane pod
·adresem wyższych szkół chłopskich, że rozpętują niskie
Instynkty, że podpalają umysły i serca wychowanków
nienawiścią do wszystkiego co ·~ie. chłopskie, kiedy na·
czelną ideą, kiedy ·~awołanizm "bojowym tych uczelni
jest „f!raca dla życia-p1:zeciw śmierci", jak to pięknie
określił jeden z pierwszych pionierów_. i twórcó~ i:mi·
wersytefo ludowego, d_uńczyk, Chdsten Kold. Na wsi „
polskiej nie j'est cicho, 'Wieś tylko na pozór wy~ląda
spokojnie · i sielsko. Wewnątrz n':\tomiast wre, jak
w kątle z kipiącą wodą. A drew do ognia pod kotłem
coraz się dorzuca - pod pokrywą sprężone są ogromne siły, które mogą spowodować katastrofę, jeśli się
im uj ~cia nie . da.

,.

•

Podobną nieco działalność, j.aką' u nas zapocząt
szlachty polskiej Konarski (w:· XVIII),
na szerszą skalę i już wśród ludu. rozwinął wielki wychowawca narodu duńskiego Ferdynand Grundtv:g
(1783 - 1872) teolog, historyk, filozof, poeta, wielki .
reformator i wychowawca w jednej osobie . .Przyświe
cał mu tęn sam szczytny i górny cel: obudzić Danię -_
"
i uczynić ją wielką i szczęśliwą..,
kował wśród

. Nienawidził on suchych form i metod wychowa"lia .
szkolnego, niezwiązanego z życiem, oderwanego od
rzeczywistości duńskiej. Myślał natomiast o wycl:io:
waniu, które korzeniami swymi tkwiło by głęboko w
ziemi duńskiej, którego głównym celem byłaby ojczy· Uniwersytety ludowe przejęły · na siebie między · zna i myśl, jak ją uczynić szczęśliwą. We wsi duń
Innymi rolę wyzwalania tych sprężonych w głębi wsi skiej widzi ten ogromny obszar niewyzy!'kanej si~y
polskiej sił - przy czym umiejętnie skierowują je do narodowej. Na niego zwraca sw~ wszystko widzące
· tworzenia wielkich dzieł - do· twórczej pracy, w służ i myślące· oczy. A chwile były istotnie dła Danii ci(•ibię idei, wy~orzystują, je do budowania życia.
kie. Bieda, gnuśność ideowa, zobojętnie.JJ.ie _:_ .Jt.o
obraz ówczesnej Danii. Najazdy Anglików, zbombar·
Zrozun1idi to ś wiatli ludzie,· którzy ideę Un4Yer· dawanie Kopenhagi, bankructwo państwa, znacpie
syte(ów Ludowych na grunt polski przeszczepili i w okrojenie obszaru - przyjęte zostało z zupęłną -oLo·
' kilkunastu owych wyższych szkołach chłopskich ide~ jętnościi\· Rozpacz ogarniała - garstkę szlachetnycił
tą urzeczywistniali przed wojną. Bezsporną jest rze·
synów Danii; A zagrażały jeszcze wojny pruskie ~
czą , że znajdujemy się w okresie .wielkich wydarzeń .
zagra'2:ała obawa utraty prowincyj południo)Vych.
i to na obszarze niemal całego świata. Na powierzchni
doh j ą
życia utrzymają się narody i państwa, które
Grundtvig odczuwał do głębi ciężkie położen.e
ze siebie wykrzesać jak najwięcej sił społecznych, swego krąjti. Szukał wyjścia. Znalazł je, rozpocz~a
które staną się jedną wielką, światłą i zwartą potępą jąc pracę wśród ludu. Te próby pobudzeąia ludu do
i to potęgą duchową i- fizyczną. Złudę potęgi fizycz· twórczego życia i rozmyślania naprowadziły go na po·
nej można stworzyć odgórną dyscyplinę, można skleić mysł stworzenia „szltoły dla dorosłych".
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' Treścią tych pomyślanych "szkół dla życia", jak
Takim duchem owiana idea uniwe.rwtetów ludo·
je" sam Grundtvig nazywał, miały być rozważania wych znajduje urzeczywistnienie w dzlesiątkach uni·
sławnych dziejów Danii, podawane w żywej współ - wersytetów rozsianych po maleńkiej trzy i pół milio·
czesnej mowie duńskiej. Chciał ukazać Grundtvig lu- nowej Danii, stwarzając z niej w ciągu lat kilkudzie·
dziom w tych szkołach ducha narodu, który znaj,duje sięciu potęgę i duch~ i gospodarczą, czyniąc ją na·
swój ·najdoskonalszy wyraz w jego życiu i dziełach. prawdę wielką i szczęśliw'ą, bo odnaleźli .siebie, śtwo·
rzyli sobie życie, i szczęśliwi są ludze w Danii - wy· ,
Wychodził z założenia, że jeżeli ludzie mają zrozuchowani przez \liliwersytety ludowe.
mieć samych siebie, to · muszą poznać i zrozuiniec
dzieje s.wego narodu. Historia więc, język ojczysty
•1
i literatura ojczysta - oto zrąb programu zamierzenego. przez Grundtviga Uniwersytetu Ludowego.
_ Idea uniwersytetów ludowych · zwyciężyws::y w
_)
.
Gr.undtvig pismem· i słowem szerzy pojętą przez Danii, przeszedłszy triumfalnie poprzez kraje skandy·
zawitała
siebie ideę. Chce wcielić ją w czyn - zabiega około nawskie: Szwecję, Norwegię, Finlandię - '!ałożenfa uniwersytetu w Sóró. Wykłady jego dają i do nas, ·przyjmując się na gruncie polsltjm :r:nocno.
mu ogromny rozgłos - wywołują ogrol)lny zapał~ :Przed wojną działały 22 uniwersyt~ty ludowe w Pol•
sce. Pierwsze uniwersytety błąkały się częściowo na
~rupują się koło jego osoby porwani jego myślą zwo·
~
lennicy. Myśli jednak o-uniwersytecie w Soró nie da- '11anowcach.
lo się urzeczywistnić.
.
Obserwowaliśmy, jak zabraniano w ·niektórych
uniwersytetach używać słowa "chłop", jak .zerwano
' Powstaje uniwersytet ludowy w Rodding za spra- z tr~dycją, j~k przecięto korzenie naszego źywobycia,
wą prof. Flor'a - miał jednak na celu„ stworzenie
jak powiązanie dziejów chłopa pol$kiego z dziejami
'>:apory przeciw naporowi kulturalnemu Niemiec -'- narodu uważano za .sianie nienawiści klasowe).
nie był · więc uniwersytetem ludowym w zrozumieniu
Na szczęścfo rozbiły się te szkodliwe dla rozwoju
Grundtviga.
,
'
·
.
wsi zamysły o twardą rzeczywistość. Prawdziwy ~niwersytet ludQwy stwo~zył dopiera
Stworzone dla wsi - zrozumiały już przed woj·
s'Yn ubogiego szewca jutlandzkiego, Christen Kold, ną swój istotny cel - - pojęł~ misję społecznego i na·
który w !!alej rozciągłości urzeczywistnił ideę rodowego. przebudzenia wsi, które w Polsce było tym
Grundtviga. Wojna z Prusami (r. 1849) wshząsnęła łatwiejsze, że już istniał głęboki nurt ruchu luqowe·
Danią - obudziła ją - klimat stawał się podatniej- go - idącego ku Polsce.
.
szy dla idei ludowej oświaty- dorosłych. Za uzbieraUmocnić
go,
ui;J>roić
w wiedzę ogólną i -samowie·
ne pieniądze, a częściowo i za własne Christeń Kold
odszukać
otwiera pierwszy prawdziwy uniwersytet. Skromny dzę - przyoblec go w piękno•tradyc;ji jego ślad i piętno w dziejach narodu - związać'
był on - ubożuchny. Kold sam jako pomocnik 'murarski po:r:nagał przy budowie. Sala wykładowa -:- sa- z dziejam.i ojczystemi - wyznaczyć mu cele ostate·c z·
la wspólna i kuchnia - oto cały gmach uniwersytec:'. ne - oto zrąb idei uniwersytetów ludowych w Polsce.
ki. Życie prowadzo.no równie surowe. Opłaty były
Nie ma i n~ może być sprzeczności między dzia·
niskie, żeby udostępnić szkołę wszystkim. Kold z po- łalnością uniwersytetów ludowych, a pochodem wsi
mocniki~ sypiali razem ze słuchaczami na poddapolskiej do uczestniczen.,ia w życiu narodu i państwa
szu. Surowe warunki· życia nagradzało dopre, szla- we wszystkich jego przejawach. Jeżeli zaś sprzecznochetne słowo - związanie się wielką ideą pracy nad ści takie się zdarzają samo życie , je zniesie, jako coś
sobą. Kold starał się tak pobudzić słuchac'zy w pracy
przeciwnego i_krępującego swol5odne wyrastania wsi
nad sobą, by raz ruszywszy z miejsca - w rozwoju do miary gospodarza kraju.
·
nieustannym swego ducha się już nie zatrzymywali.
A jest z czego w Polsce nadać treść wielką pracy
Myśl tę urzeczywistniał' przez bezpośrednie oddziały
uniwersytetów ludowych., Dzieje narodu pols1'Jego
wanie: przez ~spółżycie, przez . żywe słowo, · przez
i wiano, które chłopi do dziejów z sobą wnieśli jest
.głęboką wiarę w słowa własne, która żnowuż udzielapiękne i szczytne jak może ·nigdzie, język ojczysty
ła się słuchaczom i zjedny\vała mu cześć i zat}fanie.
w· mowie żywej ludu ma sw~ źródła jeszcze niewy•
Nie egzamin.. nie -zdohycie ·chleba było celem tej szko- czerpane - literatura ~czysta,
ta wielka i górna, za· ły życia, lecz ·dokonanie wstrząsu ducha, obudzenie
silana obficie plonami chłopskiego pisarstwa - · to
myśli i wprawienie jej w nieustanny ruch. Nie pozwabogactwo polskiego ducha~ które własnością wszyst·
lał nawet robić notatek - pisanie, jego zdaniem,, przekich stać· się winno i przez wszystkich jeszcze być
rywałoby duchową łączność między słuchaczaci a wychowawcą, przeszkadzałoby swol;>9dnej
wymianie pomnożone.
To jest ta praca „dla życia przeciw śmierci" - to
myśli. ,,,
życie wykwitające w tysiącach uśpionych dotąd sercjednemu ze słuchaczy, który skarżył si~, że mi- fa Polska krzepka, wielka, idąca w wychowankach ·
mo wytężenia całej uwagi nie może--sobie przypom- uniwersytetów ludowych - w młodym pokoleniu
nieć wszystkiego z wykładu, Kolcr wyjaśnia: .;,Nie ma
chłopskim.
· powodu do naju:iniejszego zmartwienia. Gdyby wia-,
domości o które chodzi, były. martwe, byłaby to inna
MICHAŁ JAGŁ~
sprawa. Ale to jest tak właśnie jak na polu; Gdy za·
~ożymy tam drenę, to musimy nad nią położyć znak,
o
aby ją potem móc znaleźć, lecz .gdy zasiejemy ziarno
nie potrzebujemy nad nim zasadzać patyka. Ono saM~ODZIEZmo ukaże się po pewnym czasie. Mo żesz być . zupełnie
pewnym, że to, czego w mowie mej z radością słucha
TO· .POT~GA
łeś, ukaże się samo w tobie, gdy bed:>:iesz potrzebo-
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jest" pojęcie, że -kto ukończył oficjalne kursy czy sŻkoły peda~
dagogiczne, fest kompetentny w zakresie wychowania młodzie·
ży. Wielu np. kierowników szkół po\Ytzechnych uważa, że
mogą z powodzeniem objąć kierownictwo uniwersytetów ludowych, uważając się za najtepszych wychowawców już po
p1ostu z tytułu i z urzędu.
'_

}Viejski Uniwersytet Orkanowy_ we wsi Gać, który został
z.budowany pod k1erownictwem- Ignacego Solarza i prow<idzony przez Niego do wybuchu wojny, przyczynił się do ~ego, i.e
z chwilą, g~y po klęsce niemieckiej zaistniały możliwości or•
- ganizowania w Niepodległej -Polsce szkolnictwa i oświaty dor~słych, wszyscy "ludzie interesująfy się oświa:tą i wychowaniem postanowili zorganizować jak najw_yżśzą ilość uniwersy. tetów ludowych. Zadanie takie . postawiło sobie Ministerstwo ·
Oświaty, • kurateria szkolne, urzędy' ziemskie, Samopomoc
Chłopska, Stronnictwo Ludowe, Koła Młodzieży Wiejskiej,
nauczycielstwo itd . ...:... Jak widzimy-;- rozmaite czynniki.zapa•
liły się do uniwersytetów ludowych: Upłynęło . kil.ka ładnych
miesięcy i niewiele się w tęj sprawie zrobiło, pomimo. że zainteresowanie uniwersytelami lucłowymi było tak wielkie.
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Przed wojną obok twórczej placówki gackiej istniał kleryk;lny uniwefsytet w Dalkach, istniał faszystowski u~iwersytet
ludowy ~ SuchoClole. Wszystko to oficjalnie naz.ywało się uni~
.
.
wersytetami ludowymi, a w rzeczywistości obo.k Wiejsk. Uniw.·
Dlaczego ..są tak słabe wyniki tak .różnora~ich usiłowań? · ' Orkanowego w Gaci. tylko kilka placówek prowadziło pracę
Po pierwsze dlatego, że )ako Polacy mamy wi~łką skłon wychowawczą - reszta to były szkoły .partyjne, dogmatycz•
ne, a nie uniwersytety ludowe.
ność do entuzjazmowania. się mało konkretnymi plattami, gdy
natomiast wykonanie prac nawet prostych i łatwych idzie nam
Tak -samo i dzisiaj trzeba się strzec wykoszlawiania .idel
ciężko.
wychowawczej uniw. lud„ tym bardziej, że jest pora ku temu,
aby upowszechnić wycliowanie młodzieży i tą drogą przebu-·
Po drugie mało kto rozumie isto'fę uniwer~ytetu ludowego.
Przeważnie ludzipm się zdaje, że gdy jakiś ośrodek pozosta- · dować społeczeństwo pol:;kie. wiony z reformy rolnej nazwie się uniwersytetem ludowym
· Formalnych zdobyczy demokratycznych mamy dziś wiele:
im. Ignacego Solarza, i, ja!{ w dodatku wewnątrz pałacu za- lecz na każdym kroku spotykamy się z egoizme!J;ł, z kłamstwem, .'
wiesi się podobiznę Solarza, to - już jest wzorowy uniwersytet ; ze złodziejslwem i -to często w stosunku do spraw ogólny~h~
ludov;_v.
i 'często ze strony )udzi, którzy .piastują p~ważne stano~iska
1
Jni\ve!sytet ludowy to nie jest kur; dokszt<lłcający, ani · publiczne. J~żeli nie zdołamy wychować społeczeństwa, wtedy
sz koła :.:.awodowa. Nie jest to takZe szkoła ·polityczna. UniIJśljpiękniejsze Qsiągnięcia formalne demokracji przerodzą się
w, .;ytet l.l!C!owy jest to internatowy zakład wychowawczy w bagńo społeczne;- w którym jako naród utoniemy. Dlatego
p ~ 'll::tcz.oHy dla dorastającej i dorosłej młodzieży Yi wieku nie wolno dzisiaj dla celów ambicyjnych, polityeznych, dla
. 16--30 l ał. Istotą uniwersytetu ludoweg!) jest osobowość wy- zysków materialnych itp. wykoszlawiać idei · uniwersytetów
.chowawc5w, którzy pomagają młodzieży„ we wła!eiwy . spo· ludowych, które, mają się stać 'dźwig'nią rozwoju narodu„
sób ~- v-:łdci• vym_i ś rodkami do pracy nad sobą. ·
D1a należytego c-ozwiązania zagaąllienia uniwersytetów luUniw.-rs1tet ludowy winien być- ściśle powiązany ze środo„ dowych musi powstać instytucja zrzesząjąca wszystkich, któ•
wiskiem, .•. 1:tórym pracuje. Wbrew dość powszechnemu poję- · rzy rozumieją właściwy cel oraz mają coś . do powiedzenia
~lu ;.miw, -~:;( et ludowy -nie może narzucać pewnych dogmatów
w tej sprawie. Instytucja taka będz:ie kompetentna w określa·
pol:tyczn' r'1 czy społecznych. Nie można także-w uniwersytecie niu zadań uniwersytetów tudowych i w kwalifikowaniu pra·
luchwym ;.;ształcić młodzieży na działaczy politycznych czy cowników i kierowników tychże placówek. Będzie ona także
ori;an;zac inych.
rozstrzygała o tym, jakiemu z uniwersytetów nadać imię
Zadaniem Uniwersytetu Ludowego jest wycho~anie czło Ignacego Sola-rza czy Jędrzeja (:ierniaka. Instytucja taka bę
_wieka. \V,;zyztko jedno, czy ten człowie.k będzie marynarzem, dzie się nazywała Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych
lotńikiem , rolnikiem czy krawcem. Wszystko jedno, czy bę- . R. · P.zizeszający~ wszystkie terenowe T. U. L„ które prowadzie on dzia!aczi:m politycznym, czy p~aca jeg,o będzie. ogra-.• ilzą poszczególne uniwersytety ludowe.
.
niczała s~ do •r.ospodarstwa rodzinnego.
Zadaniem Ministerstwa Oświaty, kuratoriów, ozganizacyj
' społecznych i gospodarczych będzie popieranie_ akcji Tow.
W un ·, "3ytecie ludowym młodzież winna ujrzeć wielki cel Uniw. Lud. i stworzenie warunków sprzyjaj,cych wzwojowi
człowieb. :__ pracę nad sobą i z . tym wyjść z uniwersytetu.
Praca wychowawcza uniwersytetu ludowego - to wytworze- tej a~cji.
•
nie w młodzieży właściwej postawy do życia i do włas11ego
Związek Młodzieży Wiejskiej R. P„ którego Ignacy Solarz
środowiska . Mając taką postawę, człowiek zawsze potrafi
był czynnym członkiem Zarządu Głównego i który stworzył
znaleźLnajlepszą drogę prowadzącą do wielkiego celu - do.. Wiejski Uniwersytet Orkanowy w GaCi, ma prawo moralne
doskonalenia się moralnego jednostki i społeczeństWa. :
' zabrać głos w spra\\'.ie idei uniwersytetów ludowych zwłaszcza;
Ż~ słuchacze unwersytetów ludowych rekrutują Się Z naszych
A. więc zadanie uniwersytetu . ludowego .- jest proste. Nie
~
jest jednak łatwe. Nafwiększa trudność tkwi w tym, że mamy Kół Młodz. \" ''\jskrej. Ideałem m:~qm jest osiągnąć taki stan,
·
·
aby wszystk<> 'łodzież wiejską ogła przejść kurs ~u~iw~r,-nało ludzi przygotowanych do prowadzenia uniwersytetów lu- .
dowych. Oczywiście nie- brak nam łudzi wykształconycll i . mo~ · sytecie ludol"- '·
ralnych, a!e .to jeszcze iiie wszystko. Wychowawca w uniwersyPodkreślaj
to; równo.c7' .iie chcemy zhnaczyć, że . nie .
. .tecie. !_udowym musi sam być święcie ·przekonany o potrzebie dążymy do opanow.::r;ia ofg< i zacyjnego uniwersytetów łudo
pracy nad samym sobą. Jeżeli się uwaia za dostatecznego wy- wych, lecz chcemy w ra:ua~h Tow. Uniw. Lud. - wciągnąć
chowawcę, to j uż takie pojęcie o sobie dyskwalifikuje go.
wszystkich ty~h ludzi do współpracy, którzy chcą ij{Zyczynić
Spotyka . się zn o.wu nieraz na różnych stanowiskach łudzi, któsię cło rozwoju uniwersyteatów lłidowych i do przebucfowy mo•
rzy byliby pierwszorzędnymi wychowawcami w uniwersyte- ralnej życia społecznep;o.
tach ludowych, llecz mało spopularyzowana prawdziwa ide~
nie pozwa1a ich wykryć i wciągnąć do pracy. Bardzo błędne
Stefan lgnar.

-

-
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Idea uniwersytetów ludowych jest wielka. Tą - drogą można
osiągnąć moralną przebudowę społeczeństwa. Dlatego byłoby
Wi,elką szkod.ą. gdyby ta idea uległa wypaczeniu przez niewłaś
ciwe jej. poj!Jlowanie i realiZowanie.
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idei prześladowafl.ia, wyttwał w„ walce o godność i: samodzielnoSć _Zw. Młodz. -Wiej.'', by następnie przy}ąć przez
Postanowienia · Prezydium i Zarząąu -Głównego Zw.
aklamację wniosek o samodzielności Związku i ramowe
Młodz.- Wiejskiej · zerwania z dolychczasowymi formami
formy statutu, które stwierdzały: A) Związek nofii nazwe:
działania i rozpoCzęcia prac w ramach własnej, _samo„Związek Młodz.iezy Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej",
dzielnej organizacji, zostały przez ogół młodzieży chłop
skiej przyjęte ·
uznaniem, brakowało jednak for~alnego B) Związek jest zrzeszeniem Związków - Wojewódzkich
Młoda. Wiej., mającym na celu uzgadniani~ i ogniskoprzeprowadzenia tych. pbstanowień. Zmieńając det tego,
wanie pracy nad podniesieniem duchowego- j go~podar
.Zarząd Główny zwołał na <W.eń 29 czerwca 1928 r. Walny
czego poziomu oraz poczucia obywatelskiego młodzieży
-Zjazd Delegatów wszystkich _kóf Młodz. Wiejskiej. Trzewiejskiej, C) ~·-najwyższą władzą Związkti jest Wahff
ba ·było jednak powiadomic i uświadomić młodzież. PoZja~d Delegató'\\I', D) oprócz Walnegq Zjazdu organa•
nieważ władze CZKR zatrzymały w swym ręku nie tylko
mi Związku są: Zar-ząd i Prezydium Związku, a w celu
lokal, inwentarz dawnego CZfl.'.IW, ale i jego organ naczel_ny „Siew'', Zarząd Główny CZMW, wychodząt: poza ra- ·prowadzenia prac· specjalnych ..:_ Komisje Fachowe,
E) naczelnym ·organem prasowym j~ tygodnik „Wici''.
my - jak te> już wyżej wsportfnieliśmy :-""' CZKR-u, rozW ten sposób w dniu 29_ czerwca 1928 r. dokonało się
p9czqł wydawanie swego organu „Wici".
.
faktyczne i formalne u~amod~ielnienie Związku Młodzie
·
Toteż „Wici'' ,_ któ're później stały się naczelnym o:i:ży Wiejskiej; które prawnego uznania od władz a"drniniganem Zw. Młodz. Wiej. R.P... , były widomym ogniwem
od marca do 29 czerwca 1928 r. _ łączącym wszystką mło stracyjnych doczekało się' w ciągu następnego, 1929 ł"oku. ·
Dzień 29. VI. 28 r. jest dniem zwrotnym, a zarazem
dzież chłopską. ~ Docierały do wszystkich Kół, rozpalały
dniem ziszczenia się. pragnień młodzieży wiejskiej, a Zw.
wśród młodzi,eży serca i umysły, nie były one bowiem
Młodz. Wiej. Rzeczypospolitej Polskiej (ZWMRP.) jest
martwym słowem, , ale wyrażały czucia i my~l!, tęsknoty
i pragnienia, wolę i dążenia nfo tylko sam~i młodzieży, widomym wyrazem ciągłości i rozwoj~ młodzieży chłop·
skiej,
idącym
_poprzez
„zaraniarzy", . ,.drużynę"~
ale wolnej i niezayrisłej myśli zbiorowej, świadomego
masyw~· chłopskiego, który zmierzał · swym chłopskim? . ,.CZl\iIW'.' ku samostanowieniu· o -: obie- warstwy ;:hł-Opskiej,
ku wprowadzeniu w Pol:;ce form, tre~ci i obyczaju demo:
własnym gościńcem ku zrealizowaniu sprawiedliwej Pol.kratyczne"go. To też ZMWRP należy uznać jako -dalszy
ski Ludowej.
W tej atmosferze żywioło\vego wprost prężenia się etap i dalsze osi.!lgnięcie zbiorowej myśli i c~cia 11arno-_
młodzieży wiejskiej ~ walce o własną formę i. treść; zbli: dzielnej i świadomej swych dróg młodzieży wiejskiej. ~
żał się dzień · ważkich decyzji -: dzień Walnego Zjazdu
Tak czuła ml odzież chłopska.c Tak ~ oceniał i sta~
Delegatów Młodz. _Wie_j.
.
szy Ruch Ludowy i nie tylko .Ruch Lud'Owy; ale w wyni:W dniu 29 czerwca 1928 r., tak jak --nigdy przedtem, ku powstania z jednego z.wiązku CZWM dwu, z- których
zjechało się ponad 1,000 uczestników, w tym 474; _ pełno
jeden powstawał przy starej na~wie, a drugi obierał no·
prawnych delegatów, aby z całą wiarą w słuszność swych . wą, czynniki p,ostronne uznały ZMWRP jako dalszy ciąg praw i woli, zadecydować jednogło'śnfo o samodzielnym
poprzedniclJ organizacji. Sąd Arbitrażowy w dniu 4. XI.
hyc~ i rpzwoju . ?rganiza,cjil młod;ó~y chłopskiej. Na
1931 r. slwie_rdza, że „przedłużeniem CZMW jest ZMWRP.,
eali panował entuzjazm. Promjeniowała taka moc, że zda- pomirµo zmiany nazwy, co jęst prawem każdej instytucji".
wał~ się, 'iż młodzież wiejska w oparciu o swe, włRsne forW tym samJm czasie Słowiański Zw. Młodz. Wiej~ uznaje
my, przepo;ona własną treściq, z posad ruszy' „bryłę za swego członka ZM\VRP. Tak to więc formalnie i fakś-..·iata", by pchnąć ją „nowymi tory''. W podniosłej i urotycznie został u.znany ZMW&P, rozpoczynając swą Clziaezystej oiszy z<>!taje jednogłośnie przyjęty wniosek, - który łalność i walkę o id~ały i zasady ·demokracji polityemej,
>ltwyraż~ gorące uznanie Zarną&>wi Głównemu..,. że stał
społecznej i gospodarciej.
niezacnwianie
na stanowisku, znosił mężnie w obronie
. Jerzy ŚUJj_rski.
;

IV.
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Tytuł nirueJszego artykułu jest raczej haslem, które

-: .

„.

wać

dla nieg"J drogie rzeszyty,
róri:ne .składki szk?l'!le.

książki, ~ęsto

-.I

.-

-

opłacać

. powtarzane jest przeważnie na ł.amach prasy, w prze·
mówieniach na zjazdach i kongresach -oświatowych, w
Proszę się wst51wić w sytuację ojca gospodarza,
pl-og.ram.ach organizacji oświat<>wych. proszę wysupłać z t~o gospodarstwa tyle pieniędzy.
Tymczasem młodzież wiejska, sięgająca . po wiedz.ę, · - Tak być nie może. Przed wojną jesz.cze, rozważniejsze
pędzi zazwyczaj w mieście bardzo nędzny żywot, w wa- - tlfery oopowiedzialne za kulturę polską zaczęły bić na
runk.aoh najczęściej urągających najelementarniejszym
alarm, wobec- przerażającej wymo·w y obliczeń społecz·
·wymogom _higieny . mieszkania, odżywiania, pracy„ .• no - kulturalnych; świadczących o usychaniu kul_tury
W. środ-?wisku obcym tęE:kni za· wsią, za raj:zipą„ a w
polskiej, · do której zamykał się dostęp najbardziej warmięjs.kiej poniew.ierce pada często ofiarą gruźlicy. Mie·. t'Ościowym elementom, z najliczniejszej warstwy sp'J•
szk.a .najcz~ciej po no.rach, w których gnieździ się nę
łecznej, zdolnej a niezamożnej
młodzieży
wiejskiej.
dza miejska, styka się z w.ytwo!em tej nędzy: l:irudem
Obecnie nie chodzi o bicie na alarm, lecz o konkretny
fizycznym, moralnym i głodem.
Ćzyn społeczny - zagwarant~nvanie mbd-Meiy_ chłop·
Dla wiejskiego dziecka, nawet przy bezpłatności szko
skiej dostępu do nauki i kultury.
ły, zd.-:>bycie wykształcenia średniego, akademickiego Zjednoczyć -wszystkie siły.„
to bardzo trudne cele. 'Br-i!ecieri; "każde _qzieck-0 w tym
Ws.,,yscy r-ozumieją; że w demokratycznym 'państwie
wieku, to siła rQbocza w gospod\lrstwie, a pomyśleć tylkierowanie zdolniejszych jednostek ze ,szkół powszechko, że trzeba je p.rzez tyl~ łat karmić, odz.iewać; kuponych i samouków do sżkól śrec:Bn.ich
akademickich. że
/'

..
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stwarzanie warunków do

ukończenia

_____.

„WICI'~

nauki w tych szko-

łach jest naczelnym zadaniem, nad którego · pomyślnym

rozwjqzaniem pracować muszą: \zqd, .sgmorzqd terytdri'alny, organizacje gospodarcze, społeczne i pojedyńczy
Judzi"/ dobrej woli.
Wszystkie te czynniki muszą się jednak w tym celu.·
zjednoczyć, by w zakr~ie tej potrzeby 9-Zliałać zorganizo
wanie.
Inicjatywa Z.N.P. i Zw. Młodzieży Wiejski-ej R.P. powołania w tym celu specjalnej organizacji (zebranie z
dn. 13.8„ 23.8. i 8.9. w Warszawie) - j-ak'J ~dcinka współ
pracy zainteresowanycl,1 organizacji - jest naj-trafniejszym rozw1ązaniea:n tego tak palącego zagadnienLa: stypendiów i tanich burs dla uczącej się młodzieży wiej·'skiej. To też do tej akcj.i zaproszono Ludowy Związek
K'.lb1et, Towarzystwo Uniwersytebów Ludowych, Ludowy
Zwi'1zek Pra.cy „Orka", Związek Prncowników Samorzą
du Terytorialnego R.P„ a niewątpliwie zaproszą i i-nne
jeszcze organizacje - ś.Wiadczy, że dobrą drogę obrdfi
o.rganiżato.rzy: zjednoczenia wszystkich m'Yiliwych sił
na tym odcinku pra.cy.

·.

...

',

. Opierając się na doświadczeniach TOM-u dalej rozwija myśl or:ganiza~yjl\ą w z.a.kresie- burs i stypendiów.
W tym celu tvrorzy: okręgi' ,:r-wa na terenach województw, koła pow1iat'.>we i gmirule na terenach powia·
tów i gmin, samodzielne udziały' stypendialne jako forma
współp.racy bezpośredniej T-wa z samorządem terytorialnym, gospodarczym, organizacjami społecznymi, oraz z.
jednostkami dobrej woli, wpłacają.cymii większe sumy na

.

;

•

akcję stypendialną.

Samodrzielne spółdzielnie oświato~e, pracujące na
,podstawie własnego statutu, ..ale p'Jd kierunkiem i kon~
""
·
trolą T-wa. ·
Celem tej pracy jest przede wszystkim. organizacja
jak największej liczby tanioh burs dla · młodz.ieży wiejskiej, oraz zdobycie według w/w programu organizacyjnego jak największych sńm na fundusze stypendialna.
_,
Całą 'pracą kierują:
DOSWIADCZENIA TOM-u
- w zakresie koordynacji wszystkich czynn.i ków
(T-wa Dpieki nad Zdo~nq Mlodzieżq).
w/w w ramach _T-wa·: Rada Sp<Jłeczna T-wa-:
· - w zakresie ·prac organizacyjnych i wykonania. proorganizacją do 1939 r. było TOM na Wiileń
Taką
g~aIIll\l Twa: Zarząd Główny Towarz)_'.slwa Burs i Styszczyźni-e. Była to właścjwie spółdz~elnia, gdzie z· drotinych udziałów - składek kół, udz)ałów sam'Jrządowyah, ·. pandiów z. siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 45.
Zarząd załatwia wszystkde sprawy · organizacyjno organizacji spółdziielczych
sam.orządu terytorialnego,
terenowe. Ta piękna praca sp'ltka eię niewątpliw ie z .naspołecz.nyoh. two.rzył się zwrotny fundusz stypendialny
leżytym oddźwiękiem. Już naidchodzący rok szkolny tait
na k.szl'ałcenie zdolnej a niezamożnej młodzieży wiejbardzo czeka na wyniki pracy tej organiza·cji.
skiej w ramaoh programu TOM.

„
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ŁODZI

' W POZNANIU ·

kraj święcił Uroczyście tegoroczne dożynki, pierw-

„Wieniec Żniwny" w Poznaniu, który skupił 50,000

szą w Odrodzonej Polsce m1»1ifestację pracy chłopa: świę-

ućzestników, miał charakter wybti.1nie ludowy z ducha

Cały

to pJonu ziemi i jego dostarczyciela· dla

całego

kraju zna-

i fol1lll.y,

Organiząto.raIIlli.

i wylmniawcami imprezy

była

tylko m.ł.odrzież wiejska w str.oj.ach regionalnych, która
lazło S\~Ój najbardziej charakterystyczny wyraz w najwięk- wykazała dużo sprawnp8ci sp'lłecznej li wrodzonej inteliszym obecnie mieśc)e Polski - robotniczej Łodzi.

••

gencji oraz. swoistego poczucia piękna. Wielkopolski
Związek Młodzię.ży_ WiejSkiej „Wid" z.dał egzamin ha.rdzo dobrze. Wieniec w.ręczoo'J cMopu Marrcjlwwi Popra.
•
wie.
W!ŚI'OO gru.p regiooaln•y ch wyrMn.iły 51ię zespoły mlod!zectowe z powiatów: Kalisz, iBisk:1wianie, Kr-otoszyn,
Szamotuły, Nowy T•'.lmyśl i Turek. Wiciorwcy z Kall.slde'go odśpiewali i' inscenizowali bardzo pięknie p1ieśń Solarzowej: „Bł-0gosławiona dobwć człowieka" i odtańczyli
. Kujawtlaka, Biskupianie w swych charrakterystycznychstrojach recytowali udatnie utwór M. Konopnickiej (z Pana Balcera) p.t. „Idziemy do. Ciebie Z~-ęmio MaLko nas.za" i odtańi::z..yli swojego polo.n.eza. Kwtoszyniacy i!rusce01izowali pieśń „Niezwyciężona Ziemi moc" i „Przyś~iewkii". Swietliczanie ze wsi Uściecice pow. N. Tomyśl, odtworzy1i bardz.o efekt-0w.ni·e ludowe tańce ,-,Ceglarza"
i „Wiwata G11odziskiego" przy muzyce dudziarzy. Mł·'.?dzież _ Zwiąizku Młodych z Tureckiego. odtańczyła Kujawiaka i odśp:iewała starą melo1dłę ludową „Niesiemy
Wieniec" (Melodia ~rodna zachoW1C1.nia, ale jef pańiSlzczyz
IIlę pr:zy1Pominające srowa ńależało zmienić odipowiednio
do nowego ducha czasu): Prawdziwą burzę oklasków Wywobafo wystąpienie młodżieży h•a rcerskiej w strojach ze
Sz.aanotuł. Produkcje ta·nieczne stały na wysokim p'lzio- mie arrtystycznym i najpla&tyczniej oddały żywiołowy '
tempe.rament ludu. -

Uroczysto~6 rozpoczęła się ed złożenia wieńców na"
grobach żołnierzy na Pl. Wolności, po ązym uczestnicy dożynek ze wszy.;.tkich powiatów województwa, uformowani w
15arwny pochL.:l, podążyli na Polesie Konstanty~owskie, :
gdzie przy pomniku poległych przemówił do chłopów prez.
miasta- ob. MijaL Nast,ępnie ob. wojewoda w obecności Ministra Kultury i Sztuki Wł. Kowalękiego oraz przedstawicieli stronnic1w politycznych, prasy, delegacyj robotniczych,
zw. zawodowych i licznie · zebranej lud~ości miasta, przyj·"'
mował dar,y żniwne · z gmin i ·powiatów. · Zwracały uwagę
regionalne stroje oraz piękne i pomysłowo wykonane wień- .
ce. Składanie ·wieńców przeplatano produkcjami poszczególnyeh grup, inscenizacjami i pieśniami 0 dużym nieraz
zacięciu satyrycznym. w tonie ciepłym i przyjaznym prze• mówił potem włodarz województw11; ob. Dąb-Kociol, dziękując za sprawnie ukończone żniwa i apelując do dalszej
/ .pracy chłopa, który wespół z robotn~kiem buduje przyszłość kraju.
Po uroczystościach oficjalnych każdy z uczestników
otrz)mał posiłek i- mógł nabyć po cenach .sztywn~ch wyroby przemysłowe, v;ykonane przez robotnika jako symbol
daru
przez

miasta za dostarczenie

produktów _ żywnościowych

wieś.

Uroczyslość zakończyła-zabawa taneczna w Parku Lu-

-

do wym.

-/

·.

•
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.Zbierskiego pny otwarciu wieńca:
Niesiemy plon z ziemi świefo zrooszonej krwią braterNiesiemy plon z zfomi, która~p.rzed tysi.k.ą słowian. aią_cleciem była kolebką naszego narodu i państwa.
- Nieflieany ploo z ziemi, _na której przed tysiąde
ciem utkan.a ..została Jegenda o gnieździe Orła · Białego,
o00 orlim swym lotem z Gniezna f Krw;zwicy ·kreślif przez
;tysiąclecie wykres'y trium.fu i chwały - klę;ki, upadki
'l cierpienia - zrywy· odrodzenia i doskonalenia nas.ze go
·
·
na.rodu.
Niesiemy plon z z.iem.i, na- której wyros~a w meczi-zmieniona · 1oege.n~a o trzech braciach, trzech pobratymcach: Lechu, Czechu i Rusie. PrzeL tysiąc lat, czę
sto błąkania się po manowcach i bezdrożach, ci trzej
bracia Słowianie - PoJ.acy, Rosjaillie j Cz~i spotkali się
i poonaH się w oowym Pozhaniu, któremu na imię: Sowistość

jusz wszechsłO'wiański. -

·
·
·
. Z dumą niesiemy .plon z całej Wielkopolski <ki 'eego
grodu,, w którym legenda tym trzem braciom elowiiań
isł.im daje' się · pować i stąd miiamo p,oznantia - naszego .

w czasach, gdy .Polska cierpiała w upad.ku i ·niewoli, gdy
·
Polsce brakło:> teg-0 rozumu kmiecego.
-;- Niesiemy_ pl.oo. z ziemi Wielkopolskiej do stóp, •
odwieczniego gospodarza tej ziemi chłopa - zniwiarza, duchowego J>Otoonkia _Piaetów.
KROTOSZYN.
Dn1a 16 września Pow. Związek Młpdzieżi; Wiejskiej
odbył w Lutógniewie swój · „Wieniec żniwny", · który po·
kaaał licznie · zgrom~dzonej publiczności (ok-;10,000) wspaniały dorobek organi:z.acy jny i. kulturalny młodzie
zasłużon.emu chłopu - .
ży W!ici10wej. Wieńce wręczono
działaczowi Stanisławowi Ba'llasz.k.owi, oraz w uznaniu . r.
pracy, włeżonej organizację „Wici" na te.renie rodzinnego powiatu kol. M.ichałowi. Jagle. ~barannie dobra~e
pieśn·i, recytacje zhiorowe oiaz wspaniale wykonane tań
ce, świadczyły. o wysokim wyrobi-eniu ku1hl.ral.n.ym mło
~ieźy. Qa.rość stanowiła głębokie prz.eiycie dla uczeiot. ni.:ków uro<::2ystości .

„

w

LEWICZY'N

· Dnia 2S sierpnia h. r; · odbyły si~ zorgamzowane !ta·
· raniem Koła Młodzieży Wiejskiej w Lewiczynie dożynki z
·.
·
grodu wywoda:i. . ·
I wres'ZICie niesiemy p:Wn z ziemi, która przed tys<iąc tradycyjnym składaniem wi~ńców, śpiewami i deklamacja.
ieciem ~a.la r:e swego łona,w:ie1k·iego dynastę PfaBta- ~.
Dalsze sprawozdania z uroczy!loeci dożynkowych poKok><Wreja z Kruszwicy - owego kmieda o kmiecym
/JtEDAKCJA.
io:lUDlie, o k\lócego :.owe wcielenie_ modlili się niejedni • damy l'i'"nD!tepnym numerze.

•

,.

•'

•

Z /{RAJD ·I ZE SWIA1A
w kraju akcja po_rządkowania i no~owa.DW; storu.n_l!:ow po wojnie trwa nadal. Zgł<>szenie płk. Radosława
oddziałów Akowskich .zakonspirowanych dotyohczas aa
terenaCh okręgu warszawskiego dajo. dobry prz.ykład„
i;>odobne rz.,głoszenia dokonane 'zosbały przez d'>wódców
mn."jtch okręgów, jak np. Południe, Sląisik, Łódź. Również
i ta część oddziałów B. Ol}.., która dotychczas z konsp1rac p. nie wyszł'\L rozkazem byłeg!> Komendanta Główne·
g9 i Szta!bu Głownego została ujawniona i dokonuje w
tej drwili Il.głos.zeń stopni oficerskiclJ., odznaczeń, co, we·
dług um'>wy, przez. władze państwowe ·jest całko.wicie
lll.Znane. Młodzież zatem ·rozwiązane ma już całkowicie
. lff,ce'i oficjalnie, bez rzastrzeże'ń, bierze udział w pracach
· wewnątrznych naszego Państwa. ·A od pracy tej mł-0dzi~y zależy bardzo dużo. Pogląd taki wyraził premier
Osóbka . Morawski na z1oćie mbdzieźy Turowej w Ka• • 'lo~icaoh, .w której udział w:zięli oprócz d~legacj~ kraja·
wycll i delegacja młodzieży sowieckiej o.raz ambaoodor
.. ZSRR Lebied:iew.

I

.- Dużą sensacją dla. Warrs~aw.ian są odwiedziny gen.
Eisenhowera,' głównooowo<lz-ącego is.iłami alian.c)cimi w
rwojnie z. Niemcami. Prez. Bierut dekorował amerykań··
skiego wielkiego wodza krzy-żem Grunwaldu I k'l.asy.
il wizytą gen. Ei-senhower~ powiało u nas szerokim fiwiatem, na którego terenie dzieje się ostatnio sporo waż··
ny.cli zdarzeń. Pierwsze to obrady 5 ~inistrów spraw zagranicznych w sprawie gran.ie pań1Stw Europejskicli, Najpierw, po _wysłuchaniu istron zainteresowanych sporem
(Jugosławia i Włochy) rozstrzygnięt'.> tę spra'w.ę. Przy:zn.ano pewne ob&z.a,ry Jugosławii, ale stwierdzić należy,
2-e _Włoohy traiktowane są jako państwo, które z porząd·
~em Mussoliniego zerwa.lo oddawna, a teraz chcą wlliąć
udział w życiu . państw pragn.ącyah wiecznego pokoju.
Port Triest - mi.a.sto sporne, został uznany za wolne
m.i'.16to, do którego wet.ęp ma i Jugo.Mawia i_ Włoc:bN

i państwa Eu,r.op.y· Srodkowej. ,Co d<> łoeów, kolonii włos•
Jtltłi nie ma jeszc:z;e. ostatecznej decyzji, ale prawdopodobnie będą one pod nadzorem Międ.źyna.rq.dowej Kom;Bardz') ważnym zagadnieniem
s.H Powierniczej.
w tyo!J. obrada-ch jest pano'\!l.._anic, nad Morzem
\ Sródziemnym. Historia uczy nas, że walka o ro
morze trwa już od 2,500 lat. Przed ost.~tnią wojną
znaczne zwycięstwa w tej wa.lee o.siągnęła An.glia usu""
.wając rywalizujące z nią państwa (Francję, ~ochi,
H.szpanię) w cień. Dzisiejszy stan xzec.z-x wykazuje jed:'
.nak, że z .m:Orzem, kl'Óre l~czy trzy, części świata (Europę, Azję, Afrykę) związały interesy prócz Anglii dwa in..r
ne świetne mocarstwa:"° Ameryik.ę i RosjE(. Morze SrÓd•
.ziemne ma ~a<CZenie i wojskowe i gosp:xlart::ze. O co
chodzi dyplomatom? Wierzmy, ze Rządy zwycięskich
na.rodów naprawdę dą.żą do zapro'\;'(adzenia ładu i po".
koju w świecie i że ma.ją dostateczną d') uirzeczywist.nienia tego iPla.nu siłę. Choć z. drugiej strony niep-okojem ·
napełnia nas' oświadczenie amerykańskiego ministra:
~a, który powiedział, że amerykiański przemysł na.f··
to~ nie ohce podlegać jakiejk.!>lwiek organizacji naro•
dowej, czy też międz_ynarodowej. Należy w:ięc przypuszc.zać, że amerykański przemysł naftowy jest imitytucją
samoistną w USA, albo może i ważniejszą niż wszystko
inne w państwie. Potęgę kapitalistów nafto>vych w Ame- ryce :Lnamy (czyt. Zisc'hk,a . ~ „Nafta rządzi światem").
doskonale równi~ w.amy ich .umiejętność o-.siągą.ięcia'
własnego <::ęlu:- Jednym ~ zasa<lniczydl kapitalistycznych
.
-celów· jest wyzysk i _wo.jna.
Jedynie w I.ruc1i.ath je.st le.piej. StosQ•>vianie przez Mahatmę Ghandiego „!>iern~ru·„ i barozo zręcina w
odniesieniu do Angi'rKOW polityka bez echa nie, minęłcl..
Po ustąpstwaoh, do których Ghandi zmua.ił rząd brytyjski jeszcze przed wojną, Anglicy z.deć"ydowali się obec-.
n'e na utworzenie indyj6kieyo r.ządu, co rliw:aał.oby eię w ·
teorii eadaniru. Indiom niepodległości.
~·

•
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W zw.ią.zku z ogło&zonym w sierpniu r .b. konkursem
na na.pisani.e krótkiego· utworu &eenicz.nego dla świetli ·
cowych zesp'.>łów teatralnych Komitet ogłasza . O·b ecnie,
że do Sądu ·Konkursowego powołani zostali:
Dobrowc11slti St. (Zw. Zaw. Lit. Po.l6kich).
. Mgr. Greniuk Piotr (red. „Wici").
Rembek St. (z Wojewódzkiego Wydziału K1i.Hu~ y
i Sztuki). •
Dr. Saloni J. (prof. Un.iwersytetu) ..
,
Salsk.i Z. (2' TUR). .
•
Solarzowa Z. (z Instytutu Tea.trów Ludowych).
Wiktor J. (iz Miejskiego Wytlziu Kultury i Sztl\.Lki).
Zabor')wski J. (z Urzędu Informacji i Propa.ga.ndy).
Zelwerowicz A. (z Pań<>tw. Instytutu Sztuki Teatral. · ne) „ Równocześnie Komitet przypomina, że prace ' należy
przesyłać pod a.dresem: lJ_rząd Wojewódzki Łódzki, Wydział Kultury i Sztuki · w kopercie zalakowanej, zaopatrzonej w go<lih Kartka' z nazwiskiem i adresem autQ!a
winna µiieścić się w osobnej kopercie, zaopatrzonej w to
samo godło. Termin nadsyłania utwo·r ów ustala się ·na
dzień 1 list')pada 1945 r.

•

.....

' r,,

„Wł Cl"

SZKOŁA

PSZCZELARSKA W LUBLINIH
r·'.>k szlwlny 1 pa.ździernika r.b. 'Infomnacyj
udzielają: Związek Pszczelarzy pr.zy Lubelskiej Izbie Rolniczej - Lublin, ul. 3-go Maja 20, tel. 39·24 oraz Izby,
Rolnicze na terenie innych województw.
LICEUM I

rozpoczynają

WOLNE MIEJSCA W BOJANOWIE.
Gospodarstwa Wiejskiego w BojMowie, Poznań, zgromadziły w swoich muraoh doiych·
s;zas iPrze.szb 180 uczniów i uczenie z ca1ej Polski. Nauka'
Państwowe Szkoły

rozpaczęła się 5.9. r.b. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych
do I-ej klasy Gimnazjum rolniczego i Liceum Handloworolniczego z wydziałem przemysłu rolnego oraz na rocz·
ny kurs przygoowawczy licealny. Term.iJl zgłaszan'i.a się
Dyrekcja.
upływa z końcem wrzesnia r.b.

-

1 listopada r.b. rozpoczyna pracę
UNIWERSYTET LUDOWY TEATRALNY
w Brusie koło Łodzi.

Wychowankami Uniwersytetu mogą być OOiewczęta ,
i ·chłopcy od lat 18-tu, zdolni li. chętni do teabr.aLnej rnbo·ty. Koszt kursu °(cztery ~iesiące) wynosi 1,000 zł.
Zgtoszen:ia przyjmujemy tylko do dnia 20 październd
Kom'itet
.
ka. Do zgłoszenia dołączyć trzeba życif.>rys i opinię Koła
NA ŚLĄSKU . PQWSTAJĄ POLSKIE SZKOŁi
Młodzieży, Spółidz·ielni, lub innej orgaruizacji społecznej .
W dniu 4.9. 1945 '.>dbyło się uroczyste otv;arcie I Pu··
Zwią'hki Wojewódzkie, Powiatąwe i I<.oła Młodzieży
blicznej Szkoły P~»wszechnej w Twardej Górze. W u.ro'b0rganizować wyjeżdżającym n.a kurs koleżan·
powinny
czystości brali udziuł pizedstawicitele stai;ostwa z Sycokolegom pomoc materialną. Przywri.eżć z s.obą na·
i
ko0m
par:
Ob.Ywatelska,
Milicja
Polskiego,
Wojska
~a, pluto·n
leży: poście,1. a kto może, strój wiejski i instrument mutie pnli1:yczne dz.ieci szkolne i liczne rzeszj miejlSc~wego
abyśmy, objeżdżając z teatrem naszym Polskę
zyczny,
społeczeńst~a. ur·oczystg_ść rozpoczęto raportem złożo(w styczniu z k'Jlendą) roznosić mogli obraz i nutę wsi.
·
·
św.
mszą
i
star0sty
ob.
ręce
na
nym
Koleżanki i koledzy! Czekamy n.a Wa.sze zgłoszenia
Pe>tem zabrał gł·os ob. starosta podkreślając, że tylko
Brllil\el
w
dzięki zwyci ęstwu jakie Armia Po'h<>ka i · Radziecka od·
Zgłoszenia nadsyłać p'o<l a<lnrsem: Łódź, .Al. Ko· ściusz·
nio6ła. nad Niemcami,· młoo<lzież ma zapewnio:ną naukę
Redakcja „Wici", - dla Zofii Solarzowej.
45.
ki
i będzie m'Jgła w przyszłości zastąpić swoich ojcow we
wszystkich dzfedzinach życia państwowego.
ł
OD REDAKCJI
· TnspektOT szkolny" otwierając drzwi -budynku szkolne·
od na~niezalefnych Poradnik Samogo, wzniósł okrzyk „Niech żyje młodzież pqlska" g'.>rąco
.
.
prz?'czyn 1
.
poochwycony przez zebraną publiczność.
b_ędzie dopiero do następn~
U::oczystość zakończono · '.>d.śpiewaniem hymnu pań , . ksztalc_emowy do.ącz~n_~
-----stwówego oraz defiladą wojska, miłicji, organiza-cji po- · go 24-go numeru "Wun ·
litycznych i młodzież0wych.
OOPO\iVIEDZI REDAKJ~I

z

Młodzikowo. Nadeprzez Was wier&?; }est piękmy, ale taki sam, słowo.
w słowo, napisał dawno już temu znany po·eta Adam
Na g.0spoda;rstw.a·ch poniemiecldch rzostało osadz.oAsnyk. Skądże Wam przyszło do głowy przepisywać cu~ydh przez PUR' w WojewództWie łódzkim w sierpniu
dze wfo.r sze i d0 tego z hłęd.ami i posyłąć je do druku,?
!l'.b. 322 ro-cl.zin - a na obiektach miejskich 169 rodzin
.
:repatrianckich. Na Zachód ' wyj.echało0 z. Wojew&dz"t'W1i. ·Tak nie moż,na.
Wiersz n'.e
Rakowa.
Wola
...:....
Henryk
Michalak
Kol.
Łódzkiego od początku akcji prz.esied1eńczej do dnia ·
p/acy Wdszego Koła. Czy otrzyo
cdś
Napiszcie
pójdzie.
przypa.da
sierpień
na
teg<>
rz.
osoby,
147;352
r.b.
o3t.8„
mujede „Wici"? $Iemy wiciowe p.o zdrowienia.
i41,957.
*
Na wszystkich Punktach Etapowych PUR u w dal**
tygodnik.a
P.0cząwszy od numeru 23, prenumerata
~7..yrrn ciągu rudh OŻYiWiony, w niektórych punktad1 jak' .
„Wici" wy>nosi: miesięcznie 8 zł., !fwartalnie 20 zł.. Cena,
Skierniewice wzmożony ruoh powracających z Niemiec
p,ojedyńczego egzemplarza 2 zł.
~ oo W1scho<liu, natomiast w Kiol~zka.ch ruch pr;zesieJJeńczy; tranzytowy, przeważnie rz Kieleckieg'.>.
. Wszy.stkich naszych Prenumeratorów.' Zwią'hki WojeNa terenach Oddziałów Powiatowych PUR-u isthieje
ii Pow'.atowe prosimy o uregulowanie nalein·oś
wódzlk,ie
ścisła współpraca rz PCK, Opieką · Społe<;zną i Zwią'likiem •
;wysyłane egzemplarze naezeg'.> pisma.
dotychczas
za
<:i
Harcerstwa, w wyniku cz~go ostatnio0 na dworoach peł
Administracja „ yv1cr .
.nią słlużbę informacyjiną i łącznikową harc ę rze .

"REPATRIACJA I OSADNICTWÓ
NA TERENACH WOJEWóDZTWA ŁÓDZKIEGO.
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