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To było w naszych sercach -

-·m a gromada
to się jak !jen prze-
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,Wiemy tylko, że poprzez okres swego istnienia
nasz gorliwie prawdy tej szukał, że metoda
. Q.ochodzenia do niej jest słuszną i z pewną dumą to
jest jedyną, jeśli się chce, by idea, podkreślamy · . Oto w jaki prosty sposób wyraził jeden z naj7 prawda ta,.... wyrastała z przemyś~ń zhiorow:ości ludzkiej, a nie była tylko widzeniem prawdy jednego
młodszych, · najświeżśz)'ch wicfarzy tę. prawdę, że
idea nasza, iG.ea ruchu wiciowego, ruchu młodzieży człowieka, czy grupki, narzucaną później innym „na
wiejskiej jest ideą samej młodzie.ty wiejskiej, wyro- wiarę", jako rzecz nieomylną, dogmat, świętość, jako .
jest jej własnością i do· coś, nad czym nie ma dyskusfi, w co trzeba wierzyć
słą z jej uczuć i myśli , i ślepo wykonywać.
robkiem jej' świ:u'1$mo$ci .'
· A my chcemy, by była samorodną, by była na·
Było to na naradzie' działaczy wiciowych z całej
ideą młodzieży wiejskiej .
pra;wdę
Polski w Pszczelmie, zwołanej celem spokojnego rowolno nie zgadzać się z ' nami - wolIJ.o
Każdemu
,
zejrzenia się w położeniu, w jakim znalazła się ludz·
kość, Polska wieś i nasz ruch, - celem wyciągnięcia niu, mówić, że - jege zdaniem - błądzimy . - wolno
z położenia tege wniosków - oraż ustalenja progra· mu stawiać swoje widzenie prawdy. Rozumiemy to
tnu na.szege działania osobistego i zbiorowego i drogi doskonale i nie mamy do nikogo o to pretensji.
Jednego tylko nie zrozumiemy nigdy, jeżeli ' ktoś
do ceąu tege wiodąćej. W naradzie tej wzięli udział
śmiał raprzeczać, że to pie jest nasze, praw·
będzie
przedsfawiciele wszystkich· czternastu wojewódzkich
- zrzeszonej młodzieży wiejskiej wi·
nasze
dziwie
:
związków, oraz członkowie Zarządu Głównego.
dzenie prawdy - nie zrozumiemy, bo sądzim~, że
Wyniki tej nar_ady, ujęte w projekt deklaracji ide·
ón równie szczerze i gorliwie prawdy tej winien
owej, odpewiadającej potrzebom powojennej rzeczy. szukać, a szukając rownież jak my szczerze napewno
wistości, przesłane zostały ·jeszcze wojewódzkim
podob~ie jak my, choć może trochę inaczej -będzie ją
związkom dg prz~pracowania, tak, by ostateczny pro·
widzift i że jego prawa. będzie wtedy blis~o naszej.
je~t przedstawiony Walnemu Zjazdowi Delegatów
Bo tylko ten, co sam· nie myśli, co nie szuka prawmłodz~ży wiejskiej z całej Polski, był możliwie
dy, co wierzy w dogmaty, obojętnie jakiej barwy, co
wszechstrctnnie i gruntownie przemyślany i w dojrza· wszystko przyjmuje na wiarę - wałkoń i tchórz, z
łej postaci peddan.y dyskusji i do uchwalenia na bezmyślności, czy z- bojaźni na rozkaz, może powąt·
Walo~ Zjeździe.
piewać w rzetelność naszego .dochodzenia do prawdy
To stwier~zenie jedne~o -ze „świeżych" wiciarzy, i W/" to, że idea wypracowana zbiorowym wysiłkiem
_
oraz spGs&l. przygotowama . tak ~ażnej ,. jak dekl ara· . młodzieży wiejskiej nię jest jej własnością.'
bę
nie
prawdy
widzenie
nas1e
to
że
może,
Być
samorodnopełnej
o
ej a ideowa uchwałrświadczy
dzie podobać się pewnym jednostkom, bo że odpowia•
,
ści naszej id.ei, naszej prawdy życia.
· da większość młodzieży wiej.skiej, to pewne.
Prawdy tej nie ma poza nami. Ona jest w nas Ale .t o trudno. ·Wszak dla dogodzenia kaprysom
utajona, czy wydobywająca się n~ jaw, ale w nas. jednostek nie można wyrzec się rzefol_nej prawdy Zdajemy sobie sprawę, że nie wydob~dziemy jej ea· prawdy wyznawanej przez ogromną większość młołej, że li~zie ·ona nas.aym widzenf~m prawdy, ale za
.
.
dzieży wiejskie j.
to rzetelnym, niezakłamanym, nie narzuconym, lecz
Wszak sąd?imy, chyba słusznie , że l czasy „li·
naszym własnym , prawdziwie naszym widzeńiem berum veto"; owego typowo szlacheckiego stawania
·
prawdy. '
jednostki naprzekór ca łej gr'omadzie minęły bezponie jeste· wrotnie i już nigdy do praktyk tych chyba nie powró· Nie nazywamy siebie nieomyJnymi śmy tak zarozumiałyiui, by sądzić, że nie popełniAmy
cimy.
· żadnych błędów. - Nie podajemy naszej \dei - na·
Nie znaczy to, byśmy ka~ego, kto, jako jednostszego. widzenia p·rawdy za d gmat, w który się mąsi kainnego jest zdania chcieli „bigosować". Wystrzega~
wierzyć.
my się wszelkich narowów szlechetczyzny zarówno
jawiało w na~ej świadomości, natrętnie dopó'minająo
się wydobycie gdzieś. z głębin na śwfatło, na jaw,
przed widzące i pr1!-wdy szukające o.czy.
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samowoli i warcholstwa jeClnostki, jak i -przewagi tłu· ogólnonarodowego skarbca dołączyć, wnieść do spo·
mu nad jednostką, która to przewaga nie miarkowa· łeczeństwa nowe pierwiastki duchowe".
Trudno '? pełniejszy i szerszy . program działania
na rozsądkiem przerodzićby się mogła niekiedy w
i trafniejszą ideę. A było to 33 lata tejaśniejszą
o
człowieka.
gwałt, niegodny
Chcem)' tylko, by przemyślenia poszczególnych mu, a każdy rok przynosił pogłębianie i doskonalenie
jednostek nie przypadkowych a związanycłt z ni· naszej idei.
kolejne - pi,s ma
..,Drużyna", „Siew", „Wici'.' chem i przez ruch postawionych na odpowiednich sta·
nowiskach, oraz .....:.. całych uprawnionych zespołów związku młodzieży - to etapy rozwQju i ~lki o niezależną naszą prawdę. Nie pozwolimy jej sobie wyujęte w ·całość odpowiadaj_ącą
organizacyjnych drzeć ni ziemiaństwu, ni duchowieństwu, ni wszech·
.
-by·
s~iej,
wi_ej
~ł?dzie~y
,
-~ałej
mo~liwie
rz~konaniom
y 1ako wyraz zb1orowe1 myslt 1 woli zarowno przez polakom, ani też innym, bo zawsze ideę tworzyła,
b~oniła jej i pogłębiała ją z roku na rok, sama mło·
jednostkę, jak i ·całą społeczność odpo'V,iednio s'z a·
11owane, bo to jedyna dxoga wiodąca do zapewnienia dzież wiejska.
Wyklinano ·nas, . gnębiono, nazywanc1 „komunista·
tyciu społecznemu koniecznego porządku, a co za tym
klasowcami, zarzucano nam naszą odrębność, rami',
--..
rozwoju.
idzie warunków
dykalizm -7 myśmy odnajdywali w so6ie zawsze ży·.
Rzecz"'Zrozumiała: nasze widzenie prawdy - idea
nasza ulega pewnym zmianom, zależnie od warunków wą prawdę i uzbrojeni w nią przetrwaliśmy wszyst·
.i zmian zachodzących w otaczającym nas świecie. · kie burze i prześladowania, przetwarzając w nie- Nie są to jednak zmiany zasadnicze, co • świadczy ustannym trudzie dnia codziennego polską rzeczywijeszcze raz wymownie o rzetelności w dochodzeniu stość.
I oto po ośmiu latach przerwy, ' spowodowanej
do tei prawdy od samego początku naszego ;-uchu.
Idea „Drużyny", pierwszego zawiązku organiza- wojną i okupacją zbiera się w połowie grudnia bie·
żącego roku Walny Zjazd Delegatów Kół Młodzieży
cyjnego nie straciła wartości po dziś dzień.
Wiejskiej. Zbiera się zwyczajem naszym własnym,
, 1 Młodzież.„ chce. pogłębiać własną naukę, dążyć
do coraz większego rozumienia wyżyn Iflyśli ludzkfej, wg zasad naszej związkowej, polskiej demokracji,
do rozjaśnienia • obowiązków narodowych i społecz· niepożyczanej ani z zachodu, ani ze wschodu.
Żądni sensacji srodze się zawiodą. Sensacji bonych, do poznawania Boga w wielkości dzieł .st-worzo·
_
nych„. poczuwa się na '$iłach do· wypowiadania się wiem. nie będzie.
na ławy oskarżonych za
ciągnęli
nas
którzy
Ci,
oddzia·
do
sprawach,
żywo
ją
obchodzących
w -wielu
radykalne stawianie zagadnteń społecznych próżno
ływania na ~erokie zastępy mniej oświeconej mło·
oczekują . od nas pochwały ich dzisiejszego „radyka·
dzieży ludowej. Do tego tytnbardziej · czuje się
lizmu".
uzdolnioną, ż~ należąc sama do włościańskiego śro
Ci, którzy myślą, że można nas za miskę soczewidowiska, zna najlepiej tajniki dusży ludu, najlepiej
rozumie potrzeby jego i posiada najwłaściwsze spo· cy kupić, niechaj ją zawczesu sami zjedzą.
Ci, którzy każą nam się wyrzec rodziców, lub
soby oddziaływania. Zna również bogactwo swojskiej '
kultury ludowej, pragnie to wszystko, co w niej pięk wysłać ich na „·wymiar" niech pomyślą, czy byłoby
im mi_ło, gdyby z nimi to samo ich dzieci zrobiły.
nością jest i dobrem, z miłością ·synowską ocalić i do

• I

f.

Jak "Pan lnstr~ktor" nouriył

Każmierka s·łowności i prawdy.~.
'
Wszyscy we wsi znali Kaźmierka z t~go, że co•
stąpnął - "to skłamał.
'.

Jąc

Kłamał poważnie, kłamał żartami, kłamał śmi~

się, kłamał też - płacząc„.
Kłamał już z przyzwyczajenia, nie zdając sobie
nawet sprawy z Jego, że kłamie. Okłamywał matkę,
aj ca, siostry i braci, koleżanki i kolegów. Wiele kło

potu i zmartwieilia było ~ nim w Kole. Zarząd nie
wiedział, .co zrobić: wyrzucić z Koła, czy dalej to·
lerować Kaźtnierka z jego wadami? .„
Najwięcej kłopotu z Kaźmierkiem miała matka
ataruszka. Okłamywał ma,kę jak tylko mógł.
Nawet prawdy _nie powiedział staroi.9'inie ·
c:o ksiądz mówił na kazaniu w niedzielę. Bywało te jak ksiądz zapowiadał post, to ·xaźmierek iąówił
matce, że post zniesiony, ą jak ksiądz głosił, że po-1tu . nie będzie, to Kaźmierek zapowiadał post. Na·.
martwiło się matczysko co niemiara, a Kaźmierek
nic sobie z tego nie robił, i dalej po swojemu postę·
pował.
Żył tak z dnia na dzień. :Przyzwyczaili się ludzie
do Kaźmierka i nawet nie dziwowali się temu, że
tak żyć, przecież, nie należy. Cusem jeno - jedni
mówili: cygan, drudzy - oszust, inni - siubrawięc,
śmiał się z
szachraj. Kazmierek
jeszcze inni

tego i żył, w świątek, piątek jak groch przy dro·
·
. . .
. dze„.
I byłby, może, takim umarł, gdyby nie · „pan: in·
struktor", który przyjechał z miasta, z Kółek Rolni·
czych do Koła Młodzieży z „referatem" „.
Pon instruktor -;- jak mówił Kaźmierek - opo- wiadoł jak to ludzie cyaanią - jedni drugich, jak to,
jak tamto i jeszcze cosik. Prawieł - jak ksiodz w ·
kościele na kąaniu„.
Najpierw - Łom sie ździebłko, psiościerwo, w~ty·
dzieł. Myś1ołem se, że to do mnie pije - · zoraza.
Pomyślołym se - bo to jo tylko cyganie?„.
Przecie, kiejś, pomstowoł wikary w kościele na
Wici, że to komunisty, bezbożniki - a przecie to nie
prowda. Cyganieł at sie za nim kurzeło. Wiele to
razy łfloł pis~rek w gminie? Ile to razy: osukoł ludzi,
przep1eł ludzką proc, chera sobaco, i nic se z tego nie
robi?„.
A syńdzia ?· - co to. do kreminału wsadzieł Sbza ptowde to
pałke, Bogu ducha winnego, to co zrobieł, cy za wino ~lacheckie?„.
Tak se rozmyśliwołym a pon instruktor opowia·
doł i opowiadoł; o punktualności, o słowności, o
prowdzie. Un sobie a Jo sobie. ·Troche mi sie i, ca-_
sem markotno zrobieło. Myślołem sobie, że cheba pon
instruktor, to rzetelny cłowiek, kiej tak goronco do
s~rca opowiado.
Jak już skuńqeł, to trza go beło odwieźć do mia· ,
sta. Podwode wyznaceli na mnie. Nie · sprzeci-wioł1ro1
sie, choć tys posiachrowali w kole z kolejką i poje·

:.

,

•

--

.,

•

·.w1c1"--------...-------------Nr
Ci, którzyby chcieU uz.yskać pobłażanie dla zła,
niech pomyślą, czy orlanizacji .wvchowaw~zej wolno

pobłażać złu.

Ci, którzy nas posądzają o 'zagraniczne pożyczki
ideowe, niech lepi~j ·publicznie nie pokazują swoich
.własnych kont.
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Z wielką radością i z ogromnym uznaniem" przyjęła caJa
Poiska fakt przyznania nagrody Nobla drugiemu.z kolei Po)akowi*); było to w pierwszyC'h latach po odzyt-kaniu niepodle·
głości, a lau1·eatem tej nagrody zapewniającej mu w całym
świecie kulturaluym niezwykły rozgłos i sł-awę nie jednodniową był Władysław Reymont, Przyznanie nagrody literackiej
Nobla Polalcow.i miało także znaczenie narodowe, rozgłaszało
ono bowiem imię polskie po całym świecie, a dla młodego, co
dopiero z odmętów Wielkiej Wojny powstałego państwa było
świetną propagandą · jego żywotności kulturalnej.
Niedługo jednak danym było autorowi Chłopów cieszyć
się tym najwyższym wyróżnieniem, chory ju,ż w chwili od·
maczenia zmarł 2 grudnia 1925 roku, lat tku dwadzieścia,
po życiu -niedługim, ale pracowitym ~twórczym, pozostawiając całemu E!połeczeiistwu polskiemu szereg dzieł cennych
1 o wartości nieprzemijającej, z których jedno. - o Clblopach
jest arcydziełem literatury polskiej
oC'zywiście mowa światowej.

,.,, ______
*) po H. Sienkiewiczu, który otrzymał ją jeszcze w czasie
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Ci, którzy nas uczyć chcą detllokracji - niech na·
'
przód pokażą swoją metrykę demokratyczną.
Młodzież powie to co czuje i myśli, a powie god·
_nie, bez frazesów i patosu poprostu i twardo - jak
twarde jest jej życie, jak twardą jest rzeczywistość.
M. Jagła•

Revm~nt
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Młodo_$ć miał dość niespokojną, burzliwą

nawet; syn wal
w Kobielu Wielkim w ·r. 1_868), wcześnie porzu..
cił dom rodzinny i udał się na tułaczkę dla zarobkowaniar
ni~ ~ógł wybtać sobie stałego zawodu, coś pchało go do zm:ia,
n!>{, pędziło z miejsca na miejsce, kazało poznawać coras inne strony, przyglądać się wciąż nowym ludzio,m. ich zajlł'· •
ciom, praeom, zawodom„. Do~ć powiedzieć, że zanim przeszedł
do literatury, zanim zaczął na więkm;ą skalę ogłaszać swe
utwory, był czeladnikiem kraY..ieC'kim, • pJ:aktykantem kolej<>-"
wym, aktorem w trupie prowincjonalnej, zaczął nawet nowi•
cjat u Paulinów na Jasnej Górze„. A czynił to wszystko po
to _tylko, aby wcif!Ż poznawać i . poznawać; aby przygląda6 sit
życiu w jego najróżnorodniejszych ·przejawach, a pamięd zwłaszcza tego co z-0baczył, pamięć wzro.kową., mial nad.zwy·
czajną. Jeden z, jego przyjaciół, znakomitr krytyk, opowiadał
p nim, że szedł z nim raz przez uliC'e \Varszawy, ro7allawia,.:
jąc o literaturze, Reymont brał żywy udział w rozmowie, a
po powrocie do domu, opisał mu z nadzwyczajną dokładności•
to, co . zauważył po drodze, kamienice, w.ystawy skleppwe,
4irzechodniów, a wszystko z drooiazgowym przedstawieniem
barw, Jwztałtów, ś~viateł i cieni ...
/ 'l'a nadzwyczajna parni~, znajomość życia w jego, zwła.
(urodził się

...

Nim sie obejrzołym i otworzełym usta, to jut
chołem. Do miasta beło dwie mile. Obroku lo kunia
wzionem niewiele, . bom se wyrachowoł, ~e wiecor- mo1 pańcok znikł we drzwłacl1. Rod nie rod - zlo•
złym z wasągu, skręciłem se papierosa i cekum. W;ykiem obróce do chałupy.
Panu instrnktorowi ś~eszyło się, bo rychło chcioł polełym jednego, wypolełym drugiego i cekum„ Mróz .
jechać. Wyjechaliśwa:, to na niespór dzwonieli. Je- bierze mocniej. Zimno mi sie robi i zac)ąl.O łazić po
plecach, oglądom sie, co rusz, na drzwi, nie wyłazi,
chaliśwa: galańcie, bo droga bela utarto, a mróz na
noc sie wzmagoł. Poleliśwa papiernsy, jeden za dru· a tu - ani, ani, Zaconem tupa~ przede drzwiami a
gim, I bełoby dobrze, zeby nie beło takiego kuńca. A w duszy klne, na cym tylko §wiat stoi. J\iyśle sobie,
tak. Jak ześwa dojechali dp św1ercyny - pon in- zeby cie tam z tą twoją chwilecką wciurności por
truktor złapoł mnie za ręke i pedzioł, ze na minutke wali.. W tym otwierają sie drzwi, pon instruktor gło
skocy do_ naucycielki. Jak wloz do chałupy to ani we jeno wyściuMeł i woło:
juz, jm jedzimy. Uspokojelym sie troche, wio·
· '
widu, ani słychu. ·
. A. z minutki zrobieła się n~jpict'w godzina _ a po ' zym na wasąg i cekuin . . Kobeła 'sfo poruseła i o.zyla.
tym, as do zmierzchu. Mnie _:_ okes nie poniosło. bo myślała, ze bedciemy jechać. Ręce zabicłym i ce-bo. kum. Cekum, cekum a tu· gdzie tam - pańcoka jak
Wlozym do izby i mówfe _ prose pana! _
· nie widać, tak nie widać. P~zepadła, chera sobaco,
zmierzch! trza jechać, bo mnie jesce ceko droga.
i juz'. Zacyno mi złość wyłazić z . środka, aż tam co·
Pon sie troche powagował; ale powiedzioł, że za sik gotuje sie na wuntrobie. Zęby zacinum, już chce
sekundę jedziemy. Wysedym z chałupy. Wlozym na jechać do dumu ..Myśle se _ uciekne, a ty, łyku SO•
wóz i cekum. Cr' l .m i cekum, ocy utkwiełym na bacy, siedź, kiej ci tu tak dobrze. Nie. Nie pojade, bo
drzwiach, a tu - jak mojego pana We widać, tak nie w Kole powiedzum, żem mowu scyganieł, posłach·..
widać, a sekunda .znowu rośnie. Już miałym kunia • rowoł. Panu uwierzum a mnie? _ Lepi pójde i po1ł
· b d
podciuć i poj'echać se nazot do dumu, ale wyskoceł,
.
.sobaco,-i wloz na wasąg. Wasąg skokoł . po kami· . w1m, e e nogi „.
Ze złością otwierum drrwi, wściubiełym głowe,
niach a jo _ ni~ odzywołym sie, bom żmorz i zły
patrze - a mój pońcok, trzymo w ręce kijos~k śpi-.
bełym _ jak nie wim„.
ciasty i celuje do cerwunych i biołnych gołek„
·
Jak mnie obocył . - spunsowiof, pdlecioł od stoł~
I tak bez słowa jechaliśwa do miastecka, gdzie beprzylecioł do mnie i woło - chodź Kaźmierek roz.
ła połowa drogi.
Przed kar~ą - pon złapoł mnie znowu za ręke grzejem sie. Zawołał na· karcmarke a jo - kief tak,
to mówie do niego: zaroz, trza kobele torbe z obro-:
i powiado: kiem założyć, - i poleciołym.
jo tu wpadne na cbi'1lecke do kolegi,
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szcza z e w11 ęt rznych, przejawach cechuje i twórczość Reymon·
stało tó w związku z krzewiącymi 'się wówcza.s prądami i ha„·
ta, przytem nie chodzi mu specjalnie o sięganie wgłąb dusz
sła.mi demokra:tycimymi, z rpzbudzeniem cię życia .narodowego
postaci, występujących w jego powieściach, nie tyle interesu·
P" klęsce 1863" roku i zTOzumieniem ,co było głównym powo·
je go jedn oŚtka, ile zbio?·owoś6, tłum, masa ludzka, .zmienna,
dem upadku powstań. ?i!nożą się wię.c nowele, opowiadania
· faluj~ca, z JYysuwającymi się fla plan pierw~ozy i·az 'tymi, to · i powieści oparte na tematach wiej~kich,- przedstawiające
znów innymi postaciami, podczas gdy tamte' chowają t.~ę i
dolę i niedolę l:hłopa polskiego. Autorami ich są prawie wy·
1
kryją- w cieniu. Już pierwszy iego większy utwór Pielgi·zym·
łącznie ludzie, którzy .r:e wsi noszli do miasta, pochodz.-i.ia•
ka do .Jas nej Gó ry,_ ogłoszony w r. 1894, a więc pół wieku
~zlacheckiego, -przesiąknięci, niektórzy w młodości tylko, inni
temu, ma .za bohatera nie jednostkę, ale zbiorowość, tłum ru- przez całe życie ideałaani demokratycznymi, d~ć wymienić
• dzi idący z pieigrzymką do Częstochowy; autor bierze w niej
now·ele Sienkiewicza {„Janko muzykant", „Bartek Zwycięz·
udział i opisuje to co widzi a umie nie tylko pati'zeć ale
ca•l, „Szkice węglem"), Konopnickiej („Głupi l!„ranek", „Pod
·i spostrze~ać - w sposób zgodny z rieczywistością, i·eafo.ty·
prawem"), Prusa („Placówka") i najmniej znane ale najoarczny; jest_to, jak by śmy dzisiaj ,powiedzieli, rep&rtaż,·iiodaj·
dziej do prawdy źyeiowej zbliżone opowiadania i nowele Adol·
że. pier\vszY reportaż polski.
fa Dygasi:ńskiego („Zając", „O groch przy drodze", „Wilk,
psy i ludzie", „Za krok" i inne). _Nje jest to _ jeszcze „wieś
W późniejszych swych utw~rach, po,Vieściiu:h i nowelaC'łi,
tworząca", nie są to utwory świadomością klasową przepojowykorzy·staJ Reymont to, co spostrzegł i prze'iył jako aktor
ne i nią się legity:mu]ące, literaturę powieściową naprawdę
prowincjonalny i ~olejarz,. zaś około r. 1900 \vy<.tąpił ~po·
chłopską i artylitycznie dojrzałą rozpoczyna dopiero Wlodywieścią, która zapewniła mu już większe umani ei utrwaliła
slaw O;·kan, ale już w tym okresie, w dobie pozytyv>iz.mu,
jego sta'nowisko ,:., ówczesnej literaturze: była nią Ziemia
poznanie wsi, zrozumienie jej znaczenia i jej potrzeb, zrobiło
Obiecana, wielka powieść' malująca życie przemysłowego miawie119, krok naprzód. Najznakomitszy ut,~·ór w tym kierunku
sta, przedstawiająca ówczesną Łódź. Wiqzimy w tej powie·
to Plo:e6wka Bolesława Prusa, pełny i w szezególach wykoi1·
ki jakby spiątany kląb interesów, ludzi przemysłu i handlu,
czony obraz życia chłopa polskiego na sclwłku minionego wiewła$cicieli fabryk i inżynierów, gesrefciarzy i kapitalistów,
ku - clalszym krokiem naprzód hętlą. już z zarnnia n~szego
obraz pełen plastyki i wyrazi~1tości, .do któr ego pełni brak
wieku pochodĄcy Ch rpi lirymon:ta.
może szerszego przedstawienia życia tych, z Których pracy
korzystaj.ą i któvych pr'acę 'vykorzystują wszyscy ci prze·
Prus rompiśłnie ograniczył się w swej powieści do..._przP.d
mysłowcy i ;:Lodzer.mensze" - tą jest żyC'ia robotników,· pro·
stawienia życia jednej zagrody wiejskiej, jednej rodziny
letariatu miejskiego.
'chłopskiej. Jego bohater, §limak, żyje na s·,vej .,placówce"
Przeżył ' potem' Reymont kilka" lat w odosobnieniu, zdała na skraju wsi w ptw11y1n odosobnieniu, reprezentuje on do
od gwarnego życia literackiego, czas ten wypełniła mu praca
pewne6o stopnia v;ieś, ale gromadnego życia wsi, masy, zbi:nad głównym dziełem .jego żyeia. Pow<.taje wielka, czterotp· . rowości nie wijzim). t l'ruoia. Reymou( poszedł '·~odĄie u
mowa powieś~ Chłopi.
f.'Wy:m talentem dalej: pu":dbtawił wieś - Y' pow1e$c1 zwie się
Wsią i chłopem zajmowała się literatura· polska oddaw~na Lipce tętniącą ży.::iem zbiornwym, kt{>rc na losy boha:
M; dopiero jed11ak od drugiej połowy · 19-go wieku w litei·a·
terów powieści ~-..v;erą ,. 1ilyw in·t.cm!JŹ.lly'. !osy r'u<iziny R'l·
turze, zwłaszcza powieściowej, obrazy wsi i życia wiejskiego
rynów, wysuwającej się w powieści ria pia~~ )Jicn"szy, są i
stają · się p,ełniejsze
bliższe prawdy życiowej,· niewątpliwie
życiem grrnnady wiejsh1e.i ściśle zwl:}zane, po~tę ....!d ludzkie
1
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Obróciłem migiem. Na bufecie stała wódka, pore
śnitków kiełbasy i chleb leżoł na taliżu, a mój pań-

sie dostoł, o Je~u kochany! co un ze mną .wyprawio!
· Co jo, bidno sirota,· pocne. Kunia mi sz~oda, tu chce
, cok, na udobruchal,lie, wypieł ze mną pa-re kielisków. już j echać - a znowu sie boje, zeby .w Kole nie py- , ,
Po tym polecioł dg-· stqła ·wyłożonego suknym zielo· skowali. Cekum ,cekum, a mój pańcol< - przepadł.
nym .i dali se śtukać gołki - z jakimś tam drugim Ludzie iuż przestali chodzie po świecie, ini jo som 'na
ab~erdakiem. A jo - kuńcyłym jeść i przyglondo.
dworze że swoją kobełą . .Wtuldym sie w korzuch i
łem sie jak pany bawią się gołkami. Naprzykrzyło sie dygoce, i nie wiem cy 'ze złości, cy z zimna?
mi patrzyć - poszedym oboczyć do kobeły. Kobeła
Cosik się aż kłębi w piersiach, gotuje, szarpie za-.
- obrok wyżarła, ogon wtuleła pod siebie, łeb spu· · -grdykę i ciśnie do gęby. Myślołem, że mnie udusi.."
ścieła do zimi a wiatr - przewrocoł się jeno po kuńJechać, nie jechać ~- zbai:.aniołym, aż tu gdzieś
ski grzywiet i gwizdoł po świecie· at ciarki cłowieka wysoka otwiero sie ·okienko i mój pańcok woło:
przeleciały od stóp do głowy. Pomyślołym se: szko· ' - Kaźtnierek, Kaźmierek, jedź do domu, Ja tu bede
da. ,stworzynia ńa· takie bele, COj nima rady, trza be- nocowoł. Okienko iię zamkło. Nie .mogłem, nawet,· che·
dzte na pana pilić, tylko jesc~ -ttoche zacekum. rze sobacy, zakląć. Splunęłym jeno, zawróciłem ko·
Cekum, cekum, a tu - mój pańcok, ani myśli, chot bełą i- pojechołym. Kuń sam lecioł w dyrdy, bo do
kawoł w noc, choć ćnlok na dworze, że oko wyko[ chałupy. Jo - jak tryntwy siedziołem na wozie, ino
Myśle se - mój Boże a tak ładnie opowiadoł! mi głowa ·kiwała. się jak wasąg skokoł po kaminiach.Jak tu ludziom wierzyć? - Idę do karcmy -i wołum: Nie mogłem se pokurać. Cosik sie ze mną robieło .:..:._
panie, bo jo jade. _Pan odskoceł od .stola; przylecioł sam nie wim co. W głowie lotał-o: słowa instruktora.
do mnie, wyściubieł g!owe na świat, 1.e jak ino śmich naucycielkf, gołki cerwone, biółne, turkot wozu,
skuńcy, to juz jedzimy. Jo z karcmy nie wyłaze ino a wiatrz - wioł do tego po ocach, zdawało misie, ze
.cekum przy drzwiach, zeby pilnować. Skm;celi wriet. jakby wył z radości, jakby wołoł: osiust, siubrawiec,_
Wyśliwa z karcmy i jedziemy. Na kuńcu miasta; cygun - a widzis! a w:(lzis! dobrze ci tak!! a widzis!
prz~d Jabr~ką mój pan znowu mnie łapie za ręke
Cosik -<- porusdo s1e we mnie. Pomyślołym 'se, ze .
1 .m.ow1, .ze 1e~ce na momencik wpadnie do kolegi ini o mnie ludzie pewnikiem tak powiadają.
z11~1era 1 powie mu cosik. Skoceł z fury i migiem
Niewiedzieć kiedy zajechołym do chałupy. Kobe·
zmkł ~ kamienicy anim ni mógł słowa rzec na od:" łe 'migiem wyprzęgłem, nasypołem obroku i poszedłem
chodnym.
spać.
Pomyślołym se - znowu cekanie. 1\1.ałom za nim
Rano obudziłem sie ·z bólem głowy. A świa~ nie polecioł, ale nie wiedzii>łym gdzie wloz, bo to w wydawał mi sie, cosik troche inakszy.
kanµeni cy tyle drzwi. Cekum i myśle sobie - alem
Bronek Narok
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uwarunKO\\ane są za1 ·wno przez tt'<dycyjne nawyki, jak i
wigiędami , J.1 :nE \,.;,_j~1rif'j. Młody Autek B0ry11a postępo
waniem swym„ l'omansem z macochą, i>L<l1e w wyt•aźnej eif>n<>~·

...

• I gromada zwyc1ęza, zv/yc1ęza w walce o ziemię, o las,
o' szkołę. A walka sprzęga ludzi ze sobą, godz! śmiertelnie
skłóconych ojca i syna, podnosi samopoczucie i spa.ja gro·
czności z gromadą, z umalonym ładem ' i trybem życia, pod
madę. Bo też Reymont w odróżnieniu od wspólnych mu pisa·.
koniec jednak powieści podpol'Ządkowuje się temu . niepifia· · rzi, od ,Żeromskiego choćby, jwt optymistą, on poeta zbioronemu prawu społeczności wiejskiej, nie dla ego, _ żeby uległ
wości, piewca pracy i prawa pracy wierzy w ostateczl)e zwy~
złamany warunkami i przemocą~· ale stawszy się gospodarzem
cięstwo dobra i sprawiedliwości.
i wybiwszy się na jedno z miejsc naczelnych w swojej wsi,
Ta wiara towarzyszy mu ró"l'.'llież w odniesieniu do sprawy
uświadamia sobie wyższą nad osobiste 7lachcenia konieczność
narodowej, w wielkiej powieśc~ historyczn~ Rok 1794, na·
ładu i prawa moralnego. „Na świecie wszystko 'musi i~ć
pisanej po Chłopach, przedstawia obraz konającej Rzeczpo·.
swoim porządkiem" - myśli i kiedy jego kochankę w pohań·
spolitej szlacheckiej, barwny i bogaty„ wszeclli.łronny i pełny.
bieniu i zniesla:1vieniu na.jwiększym gromada wypędza ze wsi,
Obok zgnilizrny moralnej ·sprzedawczyków i zdrajców, oglą· ·
Antek, zajęty wtenczas kośbą, nie pospieszy jej z pomocą, lecz
damy działalność k6l patriotycznych, kuźnicy kołłątajowskiej,
„zbożnym, miarowym ruchem wcina się w ławę stercząc,ą sze·
a w zakończeniu po-wieści Racławice. Więc ńie trzeba rozpa·
leszezących zbóż".
.
,
czać, ale dziata.ć. i walczyć.„
I otóż tu przeC'0-0dzimy do drugiej idei utworu, z tamtą
Niesposób w krótkim artykule przedstawić dokładniej
związanej zresztą ściśle: do kultu' pracy. Praca w powieści
wszystkich kolejnych etapów bogatej 'twórczości Reymonta,
i·eymontowskiej jest tym spoidłem, który człowieka łączy
wspomnę tylko, -~e pisarz trwał do końca życia na swym vta·
z gromadą, z przyrodą, z B,pgiem. Ob;:azy . pracy na tle kolejnowisku: w czasie wojny światewej napisał szereg noweli
. nej zmiennośei pór .roku wypel11iają księgi Chłopów, od
Za frontem-r-'t niezapomnianym nigdy obrazem chłopa orzą·
pierwszych niemal słów „Kopta-no ludzie, kopta" aż go koi'1cego ziemię w bliflkim sąsiedztwie frontu bojowe.go, nie zwa·
cowych obraziw żniwa. Praca jest sprawdzianem wai:tości
żającego na ·groźbę śmierci 'i niemyślącego. o tym, że pracą.
człowieka, zwierzęcia. czy nal'Zędzia. Dobrym i pięknym jest
jego móże pójść na marne; po wojnie z'ajął się Reymont ŻY:
ten, kto się na4iaje do pracy, kto jest użyteczny, moralność
ciem emigracji polskiej w Ameryce i w zwjązku z tym projek~
człowieka jest równoznaczna z meralnością koey czy sierpa,
tował napisanie więkm.ego dziela, do .czego jednak nie do·
który jest tle'ory wtenczas, gdy chodzi Clob-rne, gdy nie targa;
puściła niszcząća zdrowie choroba. Umarł w pełni s_ił twór·
nie wcina się. Prawo pracy rządzi ,„szystkim_~J... kieruje ukła
czych otoczony czcią i szaC'lmkiem powszechnym, o . czym
dem stosunkiw międzyludzkich, nawet w ostatniej- godziJ1ie . świadczą uroczystości na jego cześć, uświetnione przemówie·
swego życia stary. Bóryna ·staje do pracy, do .wiosennego sieniem Wielkiego Chłopa, - Polaka, Wincentego Witosa.
wu, on, ~raco'Wnik twai:dy i nieustępliwy dla siebie i. dlll
drugich.
, Twarde to i bezwzględne . prawo pracy łagodzi miłość.
Nienasycona, bezgranicima miłpść ziemi, nietyle uświadomio·
Cho·ć - twórczość dzisiejszych-pisarzy ludowych wywodzi
ne ukochanie, ile ślepe a mocne związę.nie się z nią, bo ona
się raczej ·spod znaku. Żeromskiego, a jesTJCze bardme~dy~
jest źródłem życia, _ ro4izici!lką i karmicielką. W obrop.ie zie·
f.fawa> Orkana, jako tego twórcy, który i pechoMeniem 1 ży·
mi staje do walki gromada, a gdy ją chcą jej wydrzeć, goto·
ciem związany ze wsią, nigdy od niej nie odszedł i najtraf·
wa walczyć: „Słuchaj'ta, Miemcy, ryknął · Mateusz (do kolo·
niej i najgłębiej przeniknąn zgruntował jej troski i nadzieje
nistów niemieckich). M6wiliśmy do was po ludz'kul poczciwie,
-_to jednak dzieło Reymonta, jego Chłopi, żyć będą zawsze
a -wy grozicie kremi.I~ałem i przekpiwacie się z nas. Przyszliś·
jako epopea pracy, ziemi i gromady, ł trwać wiecznie jako
my z pokojem, a wy chceta wojny~ Dobra, kiej wojna, to woj·
pomnik wystawiony dla uczczenia siły, tężyzny .i · zdrowia WJ>i
na I Mata ~a sobą sądy, mata urzędy, mata pieniądze, a my
polskiej.
·
jeno te gołe pięście. Obac7iymy czyje będzie górą I"
A. SZCZERBOWSKI

si.ud'ići ·IJnl-w~rsgteckłł!
; ·, --dla młodzieży chlop~kiej i .roho,nlczei

Młodzież chłopska i robo?nicza pó·s iada w dzisiaj.
szej Rzeczypospolitej Polskiej zapewtnione prawo wsier
pu do _ S?!kół wszel!kiego stopnia. Posiadała je jednakże
w przeszłości przed.woj.enMj, a w rez1:.11tacie w szkolnictwie Wyższym s'lanowiła 5°/o ogółu m1odzieży studiując:ej w wyższych uczelniachr {IO/o młodzieży wiejskiej,
. nie wyłącznie chłopskiej, osiągało d<>stęp na uniwer5ytet, znaczny z _pośr1Sd niej odsetek nie mógł ukoń
czy6 ~udiów. Trudne warunki życia, konieczne~ zarobkowania w czasie studiów, ptzer.zkody, stwarzały czer
sto przesz'kody nie do pokona.nie..
·
Czasy oheane spr~yjaią reformom,
sw1e"Ly powiew
nowych idąi, rozszerzający się horyzont myślowy ~a
pewnia wzmach , pracy . nad odbudową i przebudową
we wszystkiieh duedzi.nach życia. Rzą:d polski dąży do
zdemokratyzowania oświaty i szkolnictwa. W tym ce..
lu m. i. wydany został dekret o utworzeniu K.U'R.SU
WSTĘPNEGO na Uniwerśyteiach. Kurs ten ma na celu
przygo!owyw-ać do wyższych studiów młodzież, ktMa
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ma warunków do .ukończeatia normalnej szkoły
Przy Kuratoriach posżczególnych okręgów
sz'kdlnych zostały l\l'Worzone Komisje, które przyjmu·
ją na Kurs kandydatów. Komisje _wybierają ~ pośród
zgłaszającej się młodz.ieży
jednostki · nie posiadająpe
matµry, które- .na drodze ·samoksziałcenia uzyskały pod•
stawy dla: dalszych studiów, które odznaczają 1;ię zam.iłowaniem do · wiedzy: wybrani kandydaci zosla~ Pcx:l·
dani o.dpowiedni.eimu egzamin<>v6, na. podstawie którego Komisja rozstrzyga sprawą przyjącia i.eh_ na KJurs
Wstępny, a nawet w pewnych 'WY'Pąd:klllCh na1 pierw·
szy rok studiów uniweI1syteokic . Ucmil()wi,e Kursu
Wstępnego posiadają uprawnienia studen1ów Uniwersytetu.
_
Pierwszy etap akcji( zmierzającej w kierunJku na.l&żytego rozwią~ania problemu Kursu Wstępnego, przed.
s!awia odpowiednie poinformowanie społeczeństwa o
jego powstawaniu, charakterze i celach, zainteresowanie nim główni·e w,arstw pracujących. Vfiadomość o
n1e

średniej.
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Kursie' musi ' dotrzeć do mas, w lym ceilu n~leży qżyć
środków zwykłych, ja.kie stosuje się w pod~bnych wa·
runkach, tzn. pośrednicłwa tych orga:nizacji, kitóre do
ma·s d'ocierają, przede wszystkim organizacji młodzie.
fowych, .'które powinny podjąć lak ~ajiin1ensywniejsze
zabiegi w lde'runku informowania, wyjaśniania., propagowania sprawy Kursu. W pośredni<:zeniu mięcl$y Kur.
sem i młodzieżą pracującą pówinny wziąć udział inspektoraty a:dkolne, nauczydeMwo, nadto orgainiz.acja
chłopskie. ·i robo.1'.nicze, cz.y to oświatowe, czy zawodowe, sp6łdzielcze, samorządowe, pol'i1yc1me: uniwersyte• ty robotnicze i .chłopSk.ie, domy kultury, świ·etlice, wła
tt'Ze gminne, rady załogowe, kiero-wnicy . zakładów prze.
możność
mysłowych itd. BIHsiki bezpośredni ikorrla:kt,
obserw<>waniei, pol'lnawania uzdolnień i zamiłowań wła
•nych członków ułatwią wybór wśród młodzieży kan·
dydaitów, któryoh warto wyróżnić, poprzeć, i to- po,parcie, przede wszy.s!kim małerialne, prźez. .zwolni-en.ie z
pracy i· zapeYłlil.ienie pełnego ul!'Zymania, powinno im
być udzielone-, opie1ka wraz _z kon1rolą nad nimi ro.zWywnaczanie S\lypendi6w, zakłada~ie inciągniąt a.
mias:lach uniwersy.tedkich umożli
ternatów, bu.11s
wiało by młcx:izi.eży z.u;iytkowanie . wyłączne cz~su
i energii dla iks'z.tafoenia : się, a z drugiej strony społe
czeństwu, fundatorom zapewm.ialo by . dostarczanie odpowiednio wykwalifikowanych praoownik6w na róż·no
rodnych ·po~erun.kach, z kitórych m.ł~dz_ież do uczelni
została skierowana. Tylko na diodz.e ri:ainleresowania całegq społeczeństwa sprBIWą zdemokratyzowania uniwersytetów może być realizowane doraźne zagadnj.enie: zaodpowiedniego pod względem ilościowym
pewnienia
i jakościowym IIll!ipływu kandydatów na Kv.rs Wstępny.
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Ni.l:lsz częśliwy to dla mnie dzień. Długie miesiące z
różnych sytuacji wychodziłem na cało; ten dzień prze· ·
· kreślił to wszystko. Jadąc w pośpiesznym pociągu ·Z

Kielc do Radomia z instrukcjami ustnymi „Rocha"
i B. Ch. zabrałem 1-sze instrukcje szkoleniowe druko·
wane dla żołnierzy B. Ch. los chciał, ie pod Radomiem w pociągu na podstawie dort<;>su aresztuje mnie
żandarmeria wraź z p;pierami, których nie zdąży.
łem w'yrzucić. Stało się, trzeba będzie cierpieć, byleby się nie zbłaźnić na badan.iu przez Gestapo. Czte·
ry tygodnie siedziałem w więzieniu Radomskim, a pią
ty musiałem wić się pbd batem Gestapo, zacisnąwszy
zęby. -Wybrnąłem z sytucji na cał<'; choć ślady pozodowód najlepszy, że nie
stały na ciele i duchu; · aresztowali nikogo więcej p.o mnie, coby wskazywało
na ws yp~ . Po pięciu tygodniach wywieziono mnie przez
Kielce, Częstochowę i Katowice do Oświęcimia.
OBóZ KONCENTRACYJNY W OśWIĘCIMIU
Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu to było, wed·
ług w yoorażeń ludzkich - piekło, O tym, jakie wa·
runki i stosunki były w Oświęcimiµ i innych ·obozach,
pouczy choćby porządek jednego dnia:
Pobudka: Rano o ~odz. S·ej „gong" (sygnał dzwonu) i głos krzyczącego „Stubowego" (starszy sali)
rozlega~ się na całej „Stubie": „Alle aufstehenl" Zdrowi a nawet i nawpół żywi musieli w szybkim tempie
wstawać i ubierać..Bię szybko, myć się - a broń boże
w kos?uli, choćby nawet był największy mróz, w kory·
tanu gdzie było pełno przeciągu powietrza. Po myciu

'ra.."

Następny s ~olei problem to właściwy dobór, na
n.sadach P.rzeprowadzone segregowanie z.gła
na Kurs młodzieży. „Chodzi s7111zególnie o
wyłonien:ie z wa.r_stwy chłopskiej i robomiczej tych
wartościow:yoh jedno!rteik, które chcą rzeczywiście pod.
które,_ chcą
jąć trud pracy na wyższych uczelnia.eh,
21dobyć wyższe wyksz1ałcenie w oparciu o ovre zdolne- "
ści i upór w pracy„. Chodzi tu .tylko <> tą młodzież,
która s1osunkiem 1VWoim do pracy przyczyni silł do utrzymania należytego 'poziomu studenta, a nawet postawą swoją naulrową i ide<'wą len poziom podniesie
(01kólnik Kuratorium Okięgu SZlkolnego ŁódŻkiego). Po. '
pierane być powinny łalenty i wybitne uzclolnie(lia
naukowe kąn&ydatów, nie lekceważona również chęć
ucze·nia się, iniejedookrolni•e spotykany zapał do wie.
dzy, żywiołowy, ni.a-skrystalizowany, ł\tl;> 'Zamiłowanie
do poszukiwań, &la.wiania pewnych określonych zagadnień, usiłowania w kierunku ich rozwi(zywania. Sam
proces s<ele:kcji przedS'iawia ru duże trudności, ponieważ nie da się przeprowadzić ryG'załlem na . podstawie
ogólnych wymagań, do kazdego niemal kandydata należy ł;losować inną miarę, zważyć indywidualne jego
walory i aspiracje. Praca jest odpowiedzialna, do kwa.
lifikowania na · K.urs młodzieży ni•e wystarczą zrutyno.
wana wiedza i uzdolnienia dydaktyczne, niebezpieczne
jeS"t podejście biurO!kratyczne 1 niezbędne staje sią zro7ium1enie społecznej potrzeby w danym zakresie oraz
spol&cznych zadań Kursu. 'Wstępne kwalifikowani~
młodzieży, tzn„ dopu.sz·ezani·e kM'ldydatów do eg,zamln~,
nie powinno ·znajdować się w 'l'ękacli poszczeg6ln.ei, na'wet najbardziej do !lego powołanej jedmostki, ·zbyt wielką bow_i.em odpowi~ckialnością obciążony był by jeden
cjonahłych
szającej 1ią

„

-

następowało wydawanie ' herbał1t, (przyniesionej JUZ
wcześniej . przez dyżurnych), która się tylko herbatą
· na_Hwała bo była to dosłownie gnojówka, z jakichś
odwarów różnych chwastów.
Jedni pili a drudzy i wąchać nie chcieli, bo samą

herbatę śmierdzącą pić bez niczego, nie było możn.a
nic skorzystać jak opuchnięcie nóg i głowy, Trwało to
wszystko tylko parę minut, zaraz pan „stubowy" z gu·
mą w ręku spędzał z piętr'h po schodach w .dół i ak nie·
ludzi, walili się słabsi. u dołu piętra nietU.o~c prze·
bicrać szybko nogami obutymi · w' drewniaki. T'worzyła
się wielka kupa, a przy tern . pozostawało kilka tru.
pów i rannych.
Ape(: Po godzini~ stania pod blokiem czekając na
apel, słyszało się znów „gong" i nagłe pędzenie przez·
„blokowych i stub?wych" (blokowy starszy bloku prze·
łożony !Jad stubowymi) do ustawiania się w dziesięć
szeregów ,przed blokiem na ulicy. W parę minut pa·
da komenda ,,blokowego" w języku niemieckim: bacz·
nośćl równaj w prawo, później: baczność! „,Mitzen
ah-Augen rechtsl" (czapki zdejm w prawo patrz).
W tym momencie następowało meldowanie „bloko·
wego" stan ludzi na danym bloku .
. · Tnvało t.o dosyć długo, bo każdy „Blokfiihrer"
(kom~dant bloku SS·tnan) musiał meldować ,„Ra·
portfiihrerowi"; schodziło nieraz i więcej od godziny.
Gdy już sprawdzono, a Hczl;>a odpowiac;lała ogólnemu
stanowi, padała komendą. „Arbeitskomando antreten"
' (zbiórka do pracy) powstawał 'nieopisany ruch ludzi .
w pasiakach śpieszących się do swoich komend. P rzy
marszu orkiestry maszerowali komandami, komando
za komandem do swoich mozolnych zajęć.
PRACA LUDZI W PASIAKACH
. Praca była- różna i w ró.lnych kierunkach zawodo•.
vrych. fachowcom było łatwiej pracować, al~ gdziekol·
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,, Wł Cl"--------...- - - - - - - - - - - - człowiek, należy prowadzić ten skomplikowany proces
zbiorQwo, powioerzyć go komisji, w k .Sraj skład wcho.
dzili by obok przewodniczącego, \vyznaczanego przez
władze oświatowe, kierownik Kursu oraz delegat Uni.
wersy tie lu.
Trafną charakteryS'!ykę przyszłego ewe.n.tualne§o słu
chacza Kum.t daje .d r Kott w art. ,,Prawo do pełnej
oświaty" 1 Młody robotnik fabryczny od2macza się ni.a'
ilością posiadanych wiadomości, 1€-CZ „d0>jrzałością u.
mysłi>-Wą", „chce się uczyć, chce wi.edzieć więcej", „wie,
ciiego się choo dowiedzieć",' ·,,orienl!Uje się w !ym, co
się dzieje obecnie". Autor z pewną rezerwą· używa tu
riaduźywanych rlrykle określeń, !<>tóre w danym wypadku jednak odpowiadają rzeczywistości1 ,,entuzjazm
dla nau1d, gorączka wiedzy'', przeciwsiawiając te źró~
<lła akltywności w zdobywaniu wiedzy, martwocie,- bierno§ci, filisterS'łwu · ini<eszoz.ańskiemu znacznej części obeonie studiującej na unhversytelach ·mło.dzieży.
Program Kursu ma obejmować wy'kłady profesorów
uniwersyteckich ·lub w ich zastępstwie młodszych praoownhl<ó.w naukowych, adiunktów, asystentów, w ogóln-ej liczbie ni-a mniejszej niż 30 go_d zin ivgodniowo.
Jęz-Y'k polski, jeden z języków obcych nowożytnych, historia, s; . :igrafia, matematyka - le przedmioty składają
się na program og6lno-obowiązuj~cy 1 przyrodnicy .wyniektórzy natosuwają nad!o biologię, kosmografię,
miast kwestionują potrzebę fizyki, chemii,· jako przedmiotów, których podobny kurs słuchacz-a otrzymają w
pierwszym _roku studiów uniwersytea.lci;ch.
Przevridywane główne luki w przygotowaniu słucha
czów prawdopodobnie sprowadzać · się będą przede
wszystkim do braków w zakresie nie tyle wiedzy, ile •

'
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umi-ejęlnośi::i uozenia sii' korzystania zarówno z żywe
jak z ksią~ek, z
lektury, dlatego
najważniejszy, lecz metoda
dziela kierownikowi KurSIU
slersłw<> · oświaty: ,,Celem
cSłowa,

wykładów

profesorÓWI, jale: z
nie przedmiot wykład'U fest
pracy. W tym zakresie upewnych wsJ<:azówelc, min.i•
o!oozenia opiie'kt\ ·pedagogio!
czną słuchaczów należy pr.zewidzieć konsultację, udzi&iune przez doświadozonych pedagogów, !k1!6rzy by kierowali pracą samok.sz.tałceniową słuchaczów„
N a pracę samokształoeiniową trzeba ~róció soczególną uwagę, bo na niej p~ede wszys!fkim oprzaó sią mu.
si przygolowaniG do s'iudiów uniwersyłeckich na Kuro!
sie W stąpnym, na pracę samod:zielną uczniów, kierowaną przez nauczycieli.
zwłaszcia młodzi ~ Kierownik Kurśu i v{yikładający,
pracownicy naukowi, powinni posiadać nie dy1.ko wiedzę, zdolności pedagogiozne, lscz iówniei rozumieć .i
solidaryzować się z zasadnic~ym chara.klerem i zadania.!.
mi ·Kursu. Ważny i trudny problem przedstawia wybOO,
kierownika Kursu. Powinien !o by6 człowiek o dużej
wiedzy, energii i zamiłowaniu do samej • sprawy, jakll
reprezentuje praca I).a Kursie, niezaabsorbowany inny.
mi zajęciami, poświęcający sią, jeSli nie wyłącznie, to
przeważnie Kursowi, pożądany był by . człowiek mło.
dy, wiekiem i ideologią, "nie obciążony rutyną, ,zdolny
do eksperymentpwań.ia w· zakresie met~d pracy. Taki '
kiercwnik powinien w przyszło~i vryjść z g.r ona tef
samodzielnemu dodzi_ęki
_ młodzieży, która obecnie
tychczasowemu wysiłkowi kandyduje na Kurs Wstęp
ny i do studiów uniwersyteckich. K-ierowńik d-0biera
wykłacłają-cych w porozumieniu ~ Rektorem oraz k~
misjami uniwersytledkimi: składającymi sią z profesogo

własnej

wi,ek praca była w toku, to była podobna ~obie. Od z calem komandem i gdy znaleziono cokolwiek niezgarana do późnegó wieczora, wciąż słychać było popę· dzającego się z przepisami dyscypliny~ szedł - skąd
dzanie sł owami r los l los I schnel I schnel! itef. a nawet nigdy się nie wraca. Po przekroczeniu bramy z prawej
ciągłe łamanie „knyplów" (kijów) na grzbietach s.chy- strony siedziała orkies\ra składająca się z ponad stu
lonych przy pracy ludzi w pasiakach. Nie było też ludzi wciąż grających marsza tak długo, dopóki nie
trudnó . zos tać trupem, zaduszonym następującym spo- wrócili wszyscy należący do obozu, a trwało to nieraz
sobem: najpierw uderzoµy tzw. „knyplem" w głowę dwie lub trzy godziny.
zwalał się na ziemię osłabiony więzień, a później po·
APEL WIECZORNY
łożeniem „knypla" ·na garllło i postawieniem obóch
Po przekroczeniu już wszystkich komand przez
nóg na końce knypla z wyuzdaną radością i iroriicznym u śmiechem na. ustach „wykańczał" dozorca wię- · bramę do obozu sprawdzanych wciąż prz!?z ,.Arbeits-:
· inia. Z ostatnim wyziewem , oliary .kończyfa się oce· dienstfiihrera" (Komendanta oddziału pracy1 wszys•:
na. Muszę stwierdzić z bólem serg, że i ci, którzy cy już )!Stawiani ptzed swoimi . blokami w porządku
b1H na stanowisku „Vorarbeitra" lub „Capo" (przeło- jak rano rozpoczynał się apel wieczorny. Terp.z był
żony nad robotnikami, - też więzień} a mawiali nie· troc~ dłuższy niż. rano, ponieważ panom życii:f.i śmier'" ·
raz, że są Polakami i byli kiedyś nimi'° też nie foac~ej ci nie śpieszyło się do pracy. Różnego rodza1u cere~
robili ze swymi braćmi, a tylko· dla tego, by dostać monie trwały najkrócej godzinę, a jeśli kogoś bra.kło
~pochwałę od SS-mana i pół litra zupy więcej od in- to tak długo apel trwał, póki ów zaginiony nie ~ostał
nych: A najwięcej tacy wyłaniali się ż tych co nau- znaleziony. Aż padał znów rozkaz „do bloku marsz!
czeni lekko żyć na wolności, próbowali i tu szczęścia, marsz!" wtedy łamano znów knyple i oplatano gumą
kiedyś czekali na grochówkę w Ozonie a tu padali do kości lJldzi, którzy nie byli już ludźmi ale ńmnerami
nóg SS-manom i mordowali swoich braci. Po całym obozowymi. Przy drzwiach „Stuby" (sali)) stał ju1
dniu i tylu godzinach, które nieraz wydawały się wie· „Stu~owy" który wchodził pie~1szy krzyctnc: „wszy-.
.
.
kami, pozostali i iywi wracali piątkami karnie sformo· scy buty zdjąć, bo podJoga myta . .
Każdy wchodząc na sa1ę musiał ~deimow ac buty
wani przez „_C!lpów" i „Vorarbeitrów"_do obozu.
idąc do swojego łóżka. Po chwili us~awieni w ogonek'
/
dostawali obiad, składający się z 3/4 litra zupy, coby
BRAMA .OBOZU
:Srama obozu w Oświęcimiu, na której widniał nigdy i świnia u gospod'a rza jeść nie chci ała, mo·
, ment trwało, .by każdy mó'gł połknąć, (bo to ni~ moznapis: „Arbeit macht Frei" (Praca czyni wolnym)
była 'czymś więcej dla każdego „Haftlinga" (więźnia) . na nazwać jedzeniem) i znów czekał na kolac.Je. Koniż Hostia w monstrancji, wznoszona przez kapłana lacja składała się z 30-tu dkg. chleba i przepisowo
podczas podniesienia w kościele. Przechodzący - na 5 dkg. margarymy, ale po podziale przez p. p. „Stubo-.
wpół trup - musiał iść jak struna wyprostowany, wych" mógl każdy otrzymać .3 dkg.- to wszystko
~każda pią.~a jak sklepiony mur· posuwała się równo połknął i czekał, by mógł się nareszcie p_?łożyć do
łóżką.
1 prosto, N1e1eden został zatrzymany w· bramie -wraz
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rów poszczególnych działów naukowych. Egzaminy PQ.

„WICI"

char;.ikteru ' kandydatów zgłastająoych SiEj, kwalifikodopuszczanych i zdających pomyślnie egzaminy 1 interesująoe .były by wiadomości o w.leku, płci,
środowisku, ·z kiiórego bndydaci pochodzą, jakie posiadają lk.waliifikacje'? jaką drogą O'irzymywali informacje ·i zachą!Ej do pracy'? jaką,' od kogo 'otrzymują pomo-c materialną'? itp.

l

uko ńczeniu Kursu powinny być- pr<>wadzone przez wy- ' · wa'nych,

.

kladających,

także pod kątem widzenia nie tyle ilqści
naby tej wiedzy, . ile osiągnią~ego wyćwilczenia umysłu
i umiejęiności samodzielnej pracy na\llkowej.
Vv ce!u orientacji i doskonal·eniu da1szej akcji po.
żądane był o by zbierani.a ' dokładnych danych siaty.
stycznych
zakresie . działań 'Kursu, od sam~o począ!4
ku je.g-0. fu nkcjol'towania, darryc~ dotyczących liczby

w

. '

-
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Prof. \1, ( NATALIA GĄSIOROWSKA·
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W I_ES ·SPOt DZ I E.l C Z.A
Z MARZEN O WSI
Mam głęboką .wiarę, . że wieś która potrafiła wyrugować trzech prywatnych sklepikarzy, wprowadzając fonnę handlu spółdzielczego, · zaznajomi się jesz·

cze w porę z innymi typami spółdz1elczości i wpr9wadzi je u siebie. Koło młodzieży snuje już t~rav
plany realne.i przebudowy, sposohiąc się na praktykach we młynie , aby pójść do szkoły spółdzielczej
w roku przyszłym. Istotnie w tej wsi młyn może być
następnym etapem po spółdzielni spożywców do peł
niejszego jej "zorganizowania się. Spółdzielnia młyń·
, ska może . zapoczątkować pierwszą placówkę spół·
· dzielczego przetwórstwa rolnego. Jest już w projekcie, że przy mfynie dobudowana zostanie olej amia,
i kaszarnia. Obliczon9, że niewielkim nakładem rów·
nież może być zbudowana łaźnia i kąpielisko. Wspól-•
nym pasem transt)lisyjnym połączony 11 gater" dziś

SP9ŁDZIELCZEJ
służący tylko, do przeżynania.. drzęwa może być przy·.
czyną powstania spółdzięlni _przemysłu drzewnego.
Wystarczyłoby niezbyt dużo pieniędzy, ale za to wiele rąk młodych silnych i zdolnych, · ażeby powstała
bardzo dziś pożądaną spółdzielnia budowlana. Ze·
sppł młody\:h spółdzielczych budowniczych dokoń·
czyłby rozpoczęte po komasacji budownictwo. Spół
dzielnia budowlana zbuduje napewno piekarnię, do
której bezpośrednią z młyna spółdzielczego mąka bę

dzie odstawiana na chleb i inne

pieczywa. Znam
która w sociastka cu·
smaku tak
prostym, jak z domowego pieca, ' nigdy ~ie spotyka·.
łam w żadnej miejskiej cukierni. Najwyższa pora położyć kres jarmarczn.ym targowiskom.- które zabiera·

wieś. posiadającą piekarnię spółdzielczą,
b'oty wypieka zawsze białe ciasto i inne
kiernicze. Podobnej wielkości ciastek o

E!2

,

. LEUSENAPEL
W każdy wiecŻór przed godziną . 8-mą odbywał.
się 11 Leusenapel". Po.l~gało to na szukaniu wszy w koszulach, po kilkunastu minutach szukania odbywała
się kontrola pi'zez 'Stubowego. Wszyscy z pewnej stu·
by spędzani w jeden koniec korytarza podchodzili ko·
lejno do stuhowego. Skontrolowany i wysm~rowany
naftą w odpowiednim .miejscu ciała, jeśli nie posiadał
wszy - mógł iść spać; biedny natomiast był ten,
· u którego coś znale'ziono. Był narażony na bicie i mu·
siał spać nago,p siennikiem nieraz już bez słomy przy·
krywać się; - natomiast jego cały ekwipunek szedł
do odwszenia·i dóstawał go z powrotem rano, ponie·
waż musiał iść do pracy.
GONG WIECZORNY
, . Piezę "gong" bo tak nazywano pospolicie w obo. zie sygnał dzwonu o każdej porze i znaczeniu.
1-szy gong to godz. 8.45 szykówanie się do spania,
gong drugi to bezwzględna cisza na Stubie, choćby
m?ch~ przeleciała - to było ją słychać. Taki mniej
w1ęce1 był porządek dzienny w obozie koncentracyj·
nym Oświęcim i w innych. Natomiast niedziela była
mby
~olna,. ale więcej
zaj.ęć
:!tie
czło- nekowi
, t wymyślonych
k
k
.
h . dało
.
, '·· . . spocząc, a . '~ysz~ ai;iy?Ii .tec mcz~ie
sroluami
me
dano
spokoju
istocie.-zy1ące1
w obozie
w·ie le rue' da się' opisac,
• ' ~to zna
.'
'•
tylko teo kto przeży· ~
: wat ale dziś i wspominać nie warto, nie wszyscy
che·• uwierzyć, bo historia prześladowań człowieka nie
zar " :.owała jeszcz,e takich -wydarzeń jak w )11inionej
nk ,' .., wno wojnie.
. .
·
.
BRANKA DO GAZU:
Był to piękny słoneczny dzień 30-go ~aździernika
_ 1942 r. a drugi dzień mego pobytu w Oświecimskim
o~ozie. Ruch w obozie był znikomy, tu i ówdzie prze·
· wmął się człowTek w pasfatym ubraniu. Reszta szara·
ków o?ozowyc~ została już rano wypędzona "koman-

.'

"""

dami" przy mąrszu orkiestry obozowej 'do różnych
zajęć i w. różnych kierunkach. Ja z 80-ma towarzysza·
mi doli i niedoli stałem p:rzed „Pohtische Abteiluhg"
(.oddział polityczny) czekając by nas zapisano, a przy
tym nie obyło się bez porachowania zębów i obelg. By·
ło to już po południu gdy n~sz Stubowy krzyknął:
„patrzta się pierony sam!" - wskazując ręką: „jadą
muzułmany do gazu, .z wamy to samo bydzie!" (ów stu·
bowy to był -Jakiś ślązak, człowiek zły i stojący na
niskim poziomie człowieczeństwa, sługus SS).
• Zwróciliśmy się w kierunku skąd dochodził warkot samochodów, wiozących aż czubato ludzi. Jedni
byli ubrani, drudzy na wpół nago a inni całkiem nago
i nawpół przytomni, jechali krzycząc, żegnali nas
i świat - który wyglądat w tym dniu cudownie. Mi·
nęło jedno, drugie - szóste auto wypchane po brzegi. Wielu z tych ludzi chciało wyrwać się; - byli
jednak spychani kolbą karabinu do środka, niej.eden
z nich przytomny jeszcze krzyczał co sił: „Niech
żyje Polska - do widzenta bracia Polacy!" i wiele .
innych, aż znikli nam z oczu.
·
,
·
W tym czasie pyla jeden z naszej grupy stojącej
przed „Po1itische a btei Iung •': „ p anie ..stuhowy, a sk ą d
oni jadą"? „Z Krankenhausu" (szpital) pieronie rozu· 1· WO~
· to samo Ce lC0 t - pauw
..Jd
· d ,- t b
mis
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Na twa;rza.ch w1e~u ~posr~d · n~s s.to1~~yc? w~dac
był-o pr.zer.azen~e, .ale ~nni powiada Ją: 1 ~Qz w1ęce1 cło
stracenia 1ak zycie? Jak nam przypadnie w udziale,
to zgi~iemy, ale póki. ż_rjemr, musimy. ~yć . silni. i n~e·
złomn~ duchem, tak zes1!1y si~ krzepili psychiczn;e.
Ale mestety .- ~o wkrotce kilk~. z naszych ~olegow
sł:i.bszvch tez po1e~hało tam, gdzie poprzedm.
(Ciąg dalszy nastą.pi)

St. Mac hala.
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· ją wiele czasu naszym ojcom i matkom. Spółdzielczy

być muszą
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do cQ9,.rakŁeru przedsiębiorstwa gospodar·
skup trzody, bydła, kur, jaj zapewni nie tylko godzi- czego. Starsi radzić będą kogo zaufaniem obdarz ć
wą cenę, lecz da matce czas na wychowanie dzieci,
przy wyborach Rady Nadzorczej i zarządów -spół·
na codzienne porządn.e posp'rzątanie mieszkania i tigo- dzielni. W wielkim walnym zebraniu -sprawozdawczo·
tQ.wanie świeżego .na czas obiadu. Mleczarnia spół planującym będą brać udział wszyscy, ·radząc nad
_
·
-.
· ·
dzielcza wyzwoli ·kaĘdą gospodynię od przerabiania całokształtem potrzeb.
Naszkicowany obraz wsi spółdzielćzej wcale nie
mleka i podniesie poziom hodowli bydła.
Zorganizowana wieś nie będzie niszczyła dawne- wyczerpuje różnorodności fo~ m spółdzielczego gogo dwors~ego par~u a urządzi w nim boisko sport~:... spodarowania. Istnieje cały ~2ereg innych bolączek
i braków wcale w tym obrazie wsi nie uwzględnio·
we, plac zabaw dla dzieci. Dla stworzenia pełniejszego zespołu warunków nych. Może będzie wieś, w której zesp:Ł ludzi mło·
sprzyjających" posiępowi naszej wsi potrzebne jest
dych założy sobie .spółdzielczą szkółkę drzew owocowprowadzenie elektryfikacji. Od wsi wspomnianej
wych i drzewkami obsadzając okolicę doprowądzi do
przebiega linia stałego napięcia prądu elektrycznego spółdzielczej organizacji zbytu? Może. jest taka wieś,
w odległości 14 kny Trochę fun,duszu zaoszczędzone Rtóra posiada lekaFza dostatecznie uspołecznionego, ·
go z młyna, .cegielni, · spółdzieJni spożywców może któ_ry pobudzi inicjatywę społeczl1ą do · zorganizoVlarozświetlić życie naszej wsi ginącej w mrokach. Prąd „ nia · spółdzielni ząrowia? Może jeden z.bior<Nt_o zdo·
zachęci gospodynie do założenia pralni mechanicznej.
byty traktor zbudzi chęć założenia spółdzielni ma·
Pranie, t.o ciężka praca, w warunkach dotychczaso- szynowej i przeorze dogłębnie pola nasze i dusze nawego prania w domu w balii ·cz'y u rzeki bardzo nie- sze. Trzeba tylko ~hcieb rozpatrzyć się. we wszystkich
miła.
światło przybliży nas do książki, pisma, ga·
Il}Ożliwościach każdej wsi.
Ekonomista znający tylko lormy kapitalistyczne
zety, może powstanie specjalna spółdzielnia oświl
towo-kulturalna?
gospodarowania, patrząc na wieś, jej skarby i moż
liwości z gór.y zakłada, że aby coś z tych skarbów
Właściwie wydaje .mi się~że ta cała wieś może
być jedną wielką spółdzielnią. Przy- pomocy narzędzi
wydobyć, trzeba tyle a tyle pienięznego wkładu ło·
przez siebie ujarzmiqnych będzie zaspakajać wszyst- żyć, słowem wskazuje na konieczność ':_VProwadzenia
kie potrzeby produkcyjne, korisumcyjne, _przetwó1:cze, przedsiębiorcy: My natomiast, wyraziciele form spo.
z zakresu zbytu i wszelkich potrzeb kulturalnych.
. łecznego gospodarowanfa, twierdzimy, że wspólnym1
siłami ze wszystkim sobie powoH radę damy'.
Młodzież ·wyszkoli" się w zakresie prowadzenia
H. Brodowska.
różnych ksiąg buch~lteryjnych, które - dostosowa'he
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" Jedną z najważniejszych
dziś dla na.s spraw,
a może
nawet najyrnźniejszą jest sprawa szyb~iego i pełnego
zagosp<>darowania ziem odzyskanych. Wiele na ten temat
już sią .pisało, nie mniej sią mówił~, ale niestety, nie
wiele zostafo zrobio11e.
W zrujnowanej okupacją .i burzą wojenną naszej go·spodarce ·narodowej trudno doszukiwać· się stopnia waż
ności poszczególnych problemów w hierarchii ogólnych
polrze9. Rzeczywiście trudno. Ale sprawa odbudowy polskości na ziemiach z·achodnich, sprawa trwałego złącze._
nia ich z Macierzą, unormow«nia, a raczej stwoy:enia na
nich nowego życia, wybija się na plan pierwszy, staje
siq- naczelną zasadą naszej poli·tyk~ wewnątrznej i naszej .gospodarki. Nie grają tu żadnej roli względy •pres!ige'owe, ani uczuciowe. Sprawa Ziem Zachodnich to ,
sprawa naszego niezależnego bytu pa:ńslwowe,go, to sprawa bezpieczeństwa naszej granicy zachodniej.
Traktę.l
·wersalski zbyt drogo nas k-0sztował, by miał się powłórzyć.
'
Stawiamy •sprawą.jasno: od nas tylko, od naszych •zdolności organizacyjnych zalefy utrzymanie tych ziemi Nie
ulega dziś wątpliwości, że o ile nie zdołamy wypełnić
puseki powstałej ·n·a skutek wysiedlenia Niemców, Ziemie Zachodnie będą dla nas na zawsze 'stracone. His!oria daje nam ost'atnią możliwość ..! nie może być żad
nych wahań, żadnych wątpliwości i żadnych złudzeń
'z nuszej strony. ·
·
·My, młodzież akademicka· Wybrzeża, z niepokojem
ob~erwujemy te!J'lpO odbqdorwy polskości na
ziemiach
odzyskanych, tempo odnowienia życia gospodal'Czego na
tych, terenach. Bijemy na alarm! Wzywamy młodzież akademicką całej Polski, bez względu na jej poglądy polttyczne do mobilizacji ws.zystkic~ sił i śrocij:qw w wal-

•

ce o Ziemie Zuchodniel· Nie wystarczą słowa, artykuły
w gazetach i plakaty na murach miast. żądamy czynu
całego Narndu, boć przecież to walka o nnsze „być albo
nie być".
,
,
..
Ch'CeI'Qy wiedzieć pełną prawdą o osadnic.twie i gospodarce na • tych terenach, o jej wynikach, choćby najsmutniejszych. Jeszcze jest czas. Jeszcze - zrobić można
wiele - wszystko. Ale zrobić można wtedy, kiedy się
zna po.trzeby i wyniki I
W podróżach po Ziemiach Zachodnich wielu z nas
miało możność przyjrzeć się gospodarce na tych terenach,
rozmawiać z osadnikami, usłyszeć o ich bólach i troskach. Echem tych właśnie podr'óży jest niR,iejszy arty.
kuł, echem wołania chłopa-osadnika, który w swym poch&dfi& na Zachód napotyka na ni'esamowite przeszkody, którego dzień jest ciągłą walką, a noc - czuwaniem.
Jego wołanje dotrze~ musi Fsządzie,zatargać sumieniem
Łych. od któ1ych popr:1wa iego losu zależy.
Nie piszą tu o terenach na zachód od naszej grani~y ,
z 1939 roku położonych, gdzie sytuacja jest jeszcze· gorsza. Chciałbym tylko kilk~ słów wsi)omnieć o osadnictwie w. woj. gdańskim, a raczej ograniczyć sią nawet do
powiatu gdańskiego - a wiąc wsi -zaledwie kilka, czi/
kilkanaścje kilometrów o.dległych od miasta, które dziś
całkowicie po.lskie przybrało oblicze, stało się ośro.dkiem
życia gospoclarczeg-0 i politycznego szerokiego odcinka
nadmorskiego.
Zdawałoby się, że wobec tego sprawa
. osadnictwa wiejskiego powinn·a być )utaj specjalną oto.
czona opieką, że obowiązkiem wszelkiego rodzaju władz
winno być na bezp<>średnim zapleczu wielkiego komplehu gospodarcze9o, juki stanowi dziś
odcinek
. Gdańsk ~ Gdynia stworzenie takich waruńkc?w dl'a ~s.ad
nictwn, by- wsie w kil unastokilometrowym choc1azby
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promieniu od ' Gda(lS'ka jak najszybciej i najlepiej zai ·jak wiele w tym
'
'
kierunku'?
gospodarować. Czy uczyniono coś

„· W~ CI"

jątku.

Z natury rzeczy musiało ono być skromne (chleb
i mleko bez· ogranic.zenia, ,na obiad zupa i kartofle) . ..Po
dwóch dniach kręcenia nosem, „psioczenia"
jedzenie, 1raktorzyści bez ~ajmniej-szego uprzedzenia admini.
siratora zapuścili mo~ory i odjecłial~ do bazy, Fakt drobny, a J·ednak znamienny.
'
• ,

na

Jesteśmy zwolennikami mówienia społe,czeństwu praw.
dy, choćby najgorszą być miała. W imię tej właśnie za.
6ady należy stwierdzić, że uczyniono zbyK mał o.
Przede wszystkim należy podkreślić, . że podstawą
A oto inny przykład, z innej zupełnie d•ziedziny. Ładwszelkiej akcji osadniczej jest zapewnienie osadnikowi pa, · duża wieś, prawie całkewicie obsadzona już przez;
pełnego bezpieczeństwa,
w tym . kierun~u popraw.a Polaków. Pytam, azy jest szkoła. A, owszem je-st. A naunastępuj e jakoś zbyt powolnje, W dalszym ciągu na po.
czy ciel'? - Był, ale ur;!iekł. Nie rozumiem. Ano tak, porząc:H<u dziennym są napady bandyckie. Wprawdzie prostu: Był, jakiś czas siedział, szabrowaf, zaprqponował
uczyniono już znaczny krok naprzód przez · siworzenię dzieciom, że pojedzie do miasta po podręczniki, niech
w każdej wsi straży ochotniczej, ale pozostało jeszcze zbY1 tylko rodzice dadzą pieniądze. Dzieci pieniądze przy.
wiele do uczynienią, ~y mówić .· o poprawie.
niosły. Na drugi dzień pojechał i więcej nie ·wró'cił. Py• ·
!am, czy przyjechał tu ~am,, jako osadniK. Okazuje się, ż&
Inne sprawy związane z osadnictwem.-przedstawiają przysłało go Kuratorium.
·
się nie wiele lepiej. Brak koni (2--3 koni na wieś), brak
)
krów ,niąrogacizny, drobiu, pola leżą odłogieml nie- , A litanię takich faktów możnaby mncżyć w nieskoń
za~:irane, nieobsiane. Traktory (dary UNRRA) . wysyłane
czoność - ale wystarczy chyba, jeżeli do lego, co pode akcji siewnej więGej stoją, niż pracują, bo albo brak wiedziałem .wyżej, dodam, że są · wsie, niemal pod Gdań
ropy, albo benzyny, albo smarów, bo panu X czy Y ni& skiem samym, stojąoe puste, bezludne, zaniedbane, z wa.
podoba się dziś pracować.
Tącymi się, płotami, powybijanymi ' szybami okien, gdzia
Administrator majątku poniemieckiego w B. opowiadał po długim szukaniu znl!i_d,ziesz jedni'\, czy dwie - ludzi
mi o pewnym fakcie, ,o którym, mimo, że miało to miej- nie z tego świata - · jaflsś Niemki staruchy.
„
sce dość dnwru;,, ząpomnieć nie mogę. ~o długich s!aZiemią musi być cała uprawiona, siać odł_ogiem nit
raniach, jeżdżeniach, 'skamłaniach otrzymał do przepro. może.
wadzenia akcji siewnej 2 traktory. · Traktorzyści oprócz
„JO TEN"
pensji diet otrzymywali całodz1enne utrzymanie z ma•
.:.
Politechnika Gdańsk&
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(opowiadanie z prawdziwego zdarzenia).
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Dziesiąta. Jeszcze nie ma -nikogo z Siedlec - co to .jesi:.~
Przyczyna niewiadoma. - Naraz słychać tupot butów, otwierają się drzwi i wchodzi por. Aleksander. - „Co się stało.
czemu tak długo?" - pada pytanie. - „Czekałem, aż pacz·
ki nadejdą z Warszawy. - Jutro musicie je zawieźć do Radzyliskiego i na dalsze części powiatu siedleckiego,- ornz a·
powiat 'qielski",
Włożyłem do kieszeni każdą z paczek, pożegnałem się,
poszedłem do domu. Rano ubrałem się, mam już l"uszać w
-podróż. Ale nie, muszę najpierw przeczytać prasę, nie ~viem,
czy później będę mógł to zrobić. Po przeczytaniu włożyłem
· paczkę w ki~zeń spodnią kurtki i 'ruszyłem -pieszo przez las
do szosy. Runną ciFę leśną zakJócliły tylko moje kroki, sze•
leszczące po liściach i śniegu. Myślą j.uż biegłem na miejsce.
Nie wiem kiedy stanąłem przy szosie. - Spojnałem w stronę
Międzyrzecza i ujrzałem w rowie przewrócony samochód.
a przy nim krzątającego się cywila. Stanąłem niespokojny, bo
coś ja~ gc!yby mówiło mi, że tu IJiebezpieczeństwo. Cywil krzą·
tający się, zoba'czył mnie i zaczął wołać na mnie kaieczoną
polszczyzną: ch-0dź lu! - Nie namyślając się - zawróciłem z powrotem; - w tym ujrzałem na tej dróżce Niemen,
któTY, szedł w moją stronę. Szosą z dala nadch~dzil drugi.
Stałem jak wryty, zdecydowany bylem dać skok z powrotem
. do lasu, -- ale byłem w śiodku, więc. idę w stronę samochodu
do cywila, który mnie tak woła. Podchodzę. a ten każe pomóc
postawić wywrócony samochód. Niemiec z lasu też przyszedł,
razem z całej siły bierzemy się do pracy. Cy'Wila poznałem.
,To administrator sąsiedniego majątku, · Pomorzanin, volksdojcz. - Dr.ugi Niemiec poszedł w stronę Siedlec, a ten, który tu przyszedł, zdejmuje mundur i mnie też każe zdjąć
kurtkę. Ja się ociągam, nie chcę. Niemiec bierze mnie za ka·

potę i rozdziewa, bo kiepsko .robić w ubraniu. Zdejmuję ma-

,rynarkę, a tu paczka z kieszeru. Niemiec chwycił ją, a ja po-

woli odsuwałem się jak ' najdalej od Niemca, za samochód,. to
znaczy za· rów; w stronę lasu, bo ~vidzę, że' Niemiec ma pistolet u boku. Niemiec pociągnął za szpagat," rozwinął paczkę
i pyta cywila „co to jest?" - Cywil podszedł parę kroków
i · z dala mówi: '.,-a, t~ jest Prawda Boża, to ksiądz w ko- ' · '
ściele dawał". To mówi do' mnie po polsku, a Niemcowi tlumacży po niemiecku. Niemiec bez _namysłu· zawinął paczkę
i włożył do kieszeni w kapotę, a cywil pyta mnie, na com ja
tyle nazbierał, - czy na papierosy? Zb~;łem słowami jak
mogłem, przykładając się tym gorliwiej do podnoszenia samo·
chodu, Za ch~vilę samochód stał i pozwolono mi odejść. Muszę się przyznać, że z tego wszystkiego wyszłyna mnie. ostatnie poty. i tak ruszyłem w stronę Międzyrzecza, by zanieść
p~sę kolegom z Radzyńskiego. Zaniosłem szcz~śliwie do nieb
i w~całem świeży, zadowolon jak nigdy.
Do dziś nie wiem, czy ów cywil był nieświadomy, czy
patriotyzm; ~ a możt. · zdawał
czeka i p0żałował mnie ·jako
czło~eka. Zdawało mi się, że nie idę po ziemi, a płynę w powietrzu. ~viatr pchał mnie w plecx,.. Za chwilę bylem znów na
miejscu iajfficia. \Y/iatr dął coraz mócniej, drzewa gięły się,
zeschłe liście i płatki śniegu fruwały w powietrzu. Chwilę sti\nąłem i. myślę: rano było pięknie, cisza jak makiem z.a·
siał, tylko we mnie burzyło się wszystko; a teraz ja stoję
spokojny, a las kotłuje się w burzy. Drzewa miotają się jak "'
gdvby chciały się oderwać od ziemi, ziemia wprost stękała od
wichru. Ja zaś tą sama dróżką, którą szedłem rano, wracałem
spokojnie' do domu.
Zb1:1cki Cze.pław
obudziła się w niin polskość,
sobie sprawę; co mnie za to
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JóZEF BARANOWSKI

CHŁOPSK·A

JELEN

Kwitniesz jak grusza polna·
w kolanach słońca i zbóż.
Wieczór ci pełną cŻarą
podaje zorze do ust.
Lubisz księżyca wrześnie
płynące nad bielą łąk,
gdy wiążesz proste pieśni,
_ !Jdy wielbisz pracę rąk.
Cichniesz jak ziół kaskada,
· ścięta dotknięciem kos,
- kiedy cię z pól i sadów
wypędza twardy los ...

·.

W oczach gasł ostatni lęk wystrząlu ~
Lasem dzwonił, przepadał wśród drzew - -Drobne świerki sierść głaskały rudą,
Na maku skrzepła z nóg brocząca krew.
Kiedy w strumień zmarszczony fal mrokiem Spojrzał smutkiem w priedwieczorny czas U jrzal raz ostatni młodość swojq:
.W kręgach srebrnych zatopiony las -

DZIECJNSTWO
-

to

kwitnący.eh czereśniach skąpana
kwitną chaty ...

w

a tu: ch(opiec lat dziesięć,·
·
ra~'hiona schylonej strzechy, chmur płaty
.
i malin _szemrzący opłotek u sztachet, u okien
, '
roześmianych.
Urwisa· te gniazqa w leszczynie,
.
ten strumień ·kry'hiczny - słońce wioślane, błysk
krzesiw.
Na wzgórzach, hen - palą się lasy szeroko„.
Łabędzie chmurJ!. po deszczu płuczą skrzydłami
.•·
w dolinie
wieczomy spokój.
·

.Z

Raz ostatni gl_owę wsparł o drzewa,
Zmierzch opadał lepką watą mgły - ~
Gwiazdy gasły Ul ściemniałych źrenicach,
Las odpływał" w nieskończoność dni --'- księżyc nakłuty szpilkami
.
Mrocznych sosen, J!,asł w wykrotach drzew, ·
Puszczykowym, żałosnym wołaniem
W las opadał rozszumiony śpiew - - ·-

· ·'.A gdy

Z. BARCHANOWSKA. . •

Rzucić to wszystko do cholery,
Te akcje, zjazdy i wyjazdy,
Usly&Zeć. śmiech człowieka szczery,
Nocami ujrzeć w g6rze gwiazdy! ...

nowiem
przez pola i bezdroża w welonie mgły bialej
idzie noc, dłonią uriatru liście drzew potrąca.
Ktoś wtedy chłopca przywoła i zacznie dłqgą
; opowte§t:
_:_ o jakiejś pw;~czy suwalskiej,
1o froncie.
'

JóZEF BARANOWSKI

ZA WIOSK4

I .

I.

•

•.

•

,

W MIESCJE

młodym

Za wioską - za małą,
Za wzgórzem wspomnień piaszczys.fe dróg koleiny - Za wioską - za malą,
Za chatką ubogą
- pozostał płacz wiejskiej ~ziewczyny ... ·
Topole n'a._drogach,
jak wzniosłe tęsknoty ·
w rozkwicfe zieleni ·najpierwszej.
- płacz· wiejskiej ci,ziewczyny
rozszlochał się w d1zewach
i przycichł w -zadumie mych wierszy .

-

Zachód krwawił nieskończenie długo Niebo zwolna opadało w mrok Gdy usłyszał trzask -gałęzi suchych;
Przyczająne-j śmierci leśnej - krok!.„

,

.Wie'ś

'

~~~~~~-~~

DUSZA

-

L

Niech plecy ugną się od troski,
,
Niech dłoń stwardnieje od roboty! Byle czuć ziemi oddech boski,
Byle czuć słońca pro~ień zloty!
Iść spać

o zmroku,

wstać

o

świci~,

Niefałszowane wypi~ mleko„.
Ot, takie proste, piękne życie

•

•
'.

Wyjść gdzieś na pole dziś lub latem·
Zobacżyć, jak pracują ludzie; '
Pogadać z każdym, tak, jak z bratem,
Uścisnąć ręce w zbożnym trud-zie! .. :

I tak daleko -

tak daleko„.

'

-

Słyszeć, jak potok szumi bystry.
U pić• się li pą czy akacją! - Gwiżdżę na posły i ministry!

Do diabla z

tą rep,rezenfacją!

•

...

.
'
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.
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na szluczne.r

~eńzynie

'
w Szpitalu
We wstępie a.rtykulu, poświęconemu- mtuc2l!1emu kauczuOn też zbudował pierwszą lampę naftową
PowszecJviym we Lwowie. "'
kowi (patrz dodatek do 22 n-ru ~Wici")! powiedziałem: „Ha
Z biegien1 czatu 1,lStaliły się metody destylacji ropy Z
słern. dzisiejszej i jut\zejszej techniki jest słowo „mptoryza·
. 1
której kolejno wydobywa się następujące frakcje.
cja". Produktami zaś, które warunkują i będą zapewne długi
•
1. benz,Yna surowa, wrze "db 150°C
t.'Zas jeszcze warunk•waly rozwój motoryzacji - to benzyna,
•
2. nafta do oświetlania, wrze w granicach 150-300°C
albo mówiąc niezbyt właściwie, ale zato popularniej - nafta.
3. olej napędny, - Wl'Ze S00_.:350°C
Obok niej drugim niezmiernie ważnym czynnikiem w motory·
4. ąlej smarny, wrze powyżej 850°C
zacji, tó kauczuk. .. "
Być- może, że w związku z reklamą, jaką zrobiła pra.Sa
5. czarna żywi<:;, zwana paidem, .gudronem lub as/ altem
bombie atomowej a tym samym maleńkiemu atomowi,. wielu
(w odróżnieniu od naturalnego - nazywa się niekiedy asfal·
ludzi, nabrawszy wiary vr c.u4ie'wną potęgę . atomu, zbagateli.
tern sztuczn11m).
zuje problem ptynnego paliwa do , motorów spalinowych.
Z pierwszej frakcji, po oczyszczeniu chemicznym. (stoą,r
slę kwas markowy, potem ług sodowy), otrzxmuje się przez
· Osobiście nie przeczę, że w przymłości dotychcza.sowe me·
drugą t. zw. cząstkową deirtyiację kilka rodzajów benzyny
chanicme spesoby lokemoc,ji i transportowe, zostaną w}tełimi·
stopniowo wyżej wrzących: gazolinę I czyli t. zw.' eter nafto·.
)lowane przez ene1'gię atemową.
wy (m. in. używany do wywabiania plam), gazo linii) II czyli
Być może, że "' przyszłości np. rozgo1·yczony · małżonek,
uzyskawszy bez żadnych kościelnych ceregieli błyskawi~ny · benzynę lekką (używa się przeważuie do pralni ę.hemi<:znych)",
J:>enzynę samochodową (używ. zarówno do samochodów, jak
rozwód, postawi w etwartym oknie miniaturową rakietę,
wyląduje po paru
i samolotów), benzynę do silników, benzynę do czyszczenia
wsiądzie do niej i nacisnąwszy guzik,
(ligroinę) i benzynę, t. zw. ciężką do lakierów. .
chwilach w przysłovriewej krainie „gdzie pieprz rośnie" czyli
Z JnnY:ch frakcji ropy naftowej srezególnie interesują.cą
. w Ameryce PołJ.!4iniowej, albe - }eśli llędzie np. w _manie
dla nas będzię frakcja 8, dająca olej na.pędny (zwany rów.
podchmielonym - trafi· przez pomyłkę na księżyc.
nm'Z gazoliną) tlł~ący do poruszania przede 'wszystkim sil·
Być może, . że takie fakty będą miały miejsce. TY"mcza,
ników Diesla (pracu)ą rew~ież na ropie naftowej).
sem jednak, truano j(jst posia«acz&m samochedó\v zdebywać
Z uwagi ;a to, że już przed obe<:ną wojną prawie 1/.3
bemynę, któr.1 w wolnym a właściwie lewym handlu kosatuje
część wszystkich ok1:ętów świata zaopatrzona była w silniki
drogo, co z kole' jednak1wo się odbija na kieszeni zarówno
szabrownik~w jak i 'ludzi uczciwych a biednych, chcących od· · Diesla, olej napędny zaliczono do głównych produktów oleju
skalnego. ,
być - podróż np. samodwdem ;,Orbisu".
Li~zba zaś wszystkich silników na świecie (przed minio'-.
Dzisiejszy artykuł poś)Vięcę W temu z wielu - względów
ną wojną) obliczana była na ok. 30 milionów. Nic więc dziwdra~•tycznemu prGdtik~Wi 1 jakim jest benzyna, '
ne'go, że wyłttniły się truaności pokrycia olllrzymiego i stale
·~
, ~*
wzrastająceg1> zapotrzebewania plynneg<t paliwa.
Benzyna była predtJkLem otrzymywanym początkowo fylPoczątkowe usiłowania poszły w kierunku wydobyc,ia z
k.o ·z ropy naftowej, zwanej inaczej olejem skalnym, ten zaś
ropy więkm:ej ilości niżej wrzących składników czyli- ogólnie
otrzymuje się z otworów wierconych w ziemi, kt6re wykłada
- benzy~y. \ Uskutecznili'to pierwsi Amerykanie przez t. zw.
się żelaznymi rurami i po rozszerzeniu otwóru w. głębi ziemi
krakingowanię, zwane również krakowaniem, . które polega
za pomocą rozsadzenia materiałem wybuchowym, olej się
na tym, że ropę destyluje się pod ciśnieniem w temp. powy·
wypompowuje. Niekiedy ropa z takich otworów wytryskuje
żej 400oC.
sama.
Ale na ten sposób mógł sobie pr~de wszystkim pozwolić
. Największe pokłady ropy na świecie występują w „ St;
kraj tak zasobny w ropę · jak .Ameryka. Natomiast inaczej
Z.if:dnoczouych Am. P. Przemysł naftowy ugruntował"się tam
postąpiły, przodujące w dziedzinie syntetycznych i wszelkich
już ok. 18GO roku. ·Drugie miejsce zajmuje ZSRR, a osoblit'Ztucznych wytworów - Niemc,y.
wie. obfita jem ropa kaukas~a. Ropa słynnego Baku, zn~na
już w starc,żytności, a do której Niemcy w czasie ostatniej
Wychodząc z założenia, że benzyna składa się z węglowo·
wojny usiłowali się dabrać, eksploatowana jest od 1872 roku.
do rów czyli związków węgla z wodorem, · poszukiwania poszły .
Poza tym powame ilości npy ~ystępują w Meksyku, znacz·
w kierunku t. zw. uwodornienia węgla i otrzymania płynnego
•
.
paliwa.
nie zaś mniejsze w Indiach. Helenderskich i ,Angielskich. W
krajach europejskich znacżenie posiadały pokłady rqpy ·W Ru·
Już przed minipną ·wojną zastosowano do technjcz;nej fa.
munii i daleko EJkromnlc.~e w Polsce w granicach do wrzebrykacji t. zw. metodą Bergiutia, która polega na tym, że
·
.
śnia 1930.
węgiel zmielony i zarobiony ze . smołą węglową' na ciasto
R~a naftowa \vystępowała u nas na Podl{arpat:iu na
ogrzewa się w temp. od 300° do 500DC pod ciśnieniem 200 at·
przestrzeni ok. 400 km, od doliny Dw1ajca po Czer~o$Z.
mosfer, przy jemioczesnym przepuszczatrlu wodoru i przy
Wspominali o niej podróżnky 18-go wieku, ludność zaś miejżyciu kataklizmów (cia przyśpieszających i wnożliwiających
...._ .
scowa używała oleju jako smaru i leku.
proc!EJ chęmiczny), w tym wypadku tlenków żelaza, niklu-··
Ropa: nabrała olbrzymiego znaczenia dopiero wtedy, kiei kobaltu.
dy zastosowano ją do oświetlenia,· przez wydob7'"cie z niej
Z 1000 kg węgla otrzymywano ok. 490 kg olej.u, z któreprzez destylację nafty. Pierwszy który tego dokonał _(w r. · go z kolei pr.zeż destylację otrzyimje się 150 kg benzyny
1853 ~ był Polak, Ignacy . ~ukasiewicz.
i 200 kg oleju do silników D(esla,
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Oczywgcie koszt 1 litra 15enzyny sztucznej był droższy"
piż produktu z !·opy, ale za!cr w czasie wojny pozwoliło to
• Niemcom w wysokim stopniu uniezależnić się od ź1-ódeł natu·
ralnych.
• Nadmjenić wypad~, że Ameryka i Ai1glia również w dzie·
dzinie uwodornienia węgla osiągnęły pozyty\\•ne wyniki, stosując jako produkt wyjśdowy węgiel:antracyt (Niemcy ;węgiel brunatny i kamienny). Pxzed wojną w PolE:ce prowa·
dzono - o ile mi" wiadome - tylko próby krakowanie naturalnej' ropy. Obecnie jednak, w związku- ze zmianą gi'anic
na~ozego państwa, · odmienne zupełnie mamy możliwości. Prze-.
jęliśmy na Ziemiach Zachodnich 'Szereg zakładów poniemiec·
•kich, produkujących ~tuczną benzynę, które-gdyby ich zdolność produkcyjna była taka ja.ik w czasie wojny-pozwoli,łyby
nam wytworzyć ilość sztucznego · paliwa, przelmiczającą tę,
jaką otrzymywaliśmY. z naszej ~opy.

---=--·

Ale nawet w wyp~dku więh•zego lub mniejszego zniszcze.
nia tych zakładów, będzie je można odhu<l ować, co w rezulta·
..
tie rozwiąże nam problem plymwgo pali wa.
- N a zakoi1czenie wspo1nnę po!u-ót.ce, co zresztą wielu lu~
.dzi miało można ść zaobserwować, że brak płynnego paliwa
usiłowano zastil.pić częściowa przez zastosowanie (zwłaswza
w samochodach ciężarowych) generatorów na drzewo i koks,
poza tym gazu sprężon·ego w butelkach, a nawet - to już
rzadziej - kotłów parowych na wysokie ciśn ienie do 100 atm.
Te środki jednak nie z<lo1a.ly wyeliminować benzyny, która
<lotyc:hczas pozostaje, że tak powiem ,najlepszym przysma'.
kiem dla żołądków motorów spalinowych. A więc - w braku
iiaturalneJ, pqjedziemy. na sztucznej benzynie. __.
Cz esław

Ga1·da.

·/

Rzul ·oku na ro~w.ói-„ ~~rodkęw hu wiq cvc-h
Najpoczytniejszym przejawem duszy człowieka

fest poczucie piękna w ogóle. N'awet w najprymityw·

. z czasem· jednak wytwar~ się samodzielne rzemiosło,

trudniące się wyrobem farb. Równolegle z tym po·
niejszych warunkach bytu, dąży człowiek do upięk· wstaje sztuka barwienia tkanin i sztuka malarska. To
szenia sobie tycia, co z kolejności wpływa na jego pro.w adzi do założenia cechów malarzy, którzy często
stan psychiczny - dobre samopoczucie, zadowolenie są jedn_,?Cześnie wytwórcami farb .. W jakiś czas po.
i radość życia.
tyńi powstaje również cech farbiarzy w Rzymie. Po· .
W zaraniu dziejów kultury ludzkiej stosował czło tęga i bogactwo Rzymu sprzyja ro~woj owL-rzemiosła
yviek barwidła do upięks~ania swego ciała, _domostw, i sztuki~ąd promieniuje kultura na kr_aje sąSiednie.
bóstw i świątyń, nar.zędzi i różnych przedmiotów - Gallowi~ i Germanowie prócz r1ielu innych rzemiosł
uzytku domowego itp. Barwidła te ,czerpał z soków przyswajają sobie od Rzymian sztul< ę farbiarską.i-ma·
larską. Wprawdzie . w farby i barwnil<i zaopatrują ich
różnych jagódek, roślin, z kory drzew borowych, li·
Rzymianie, gdyż są podówcząs w Europie niemal je·
itd.
owocowych
skorup
ści, kwiatów, nasion,
dynymi wytwórcami fabr i barwników i prawie jedy•
świat zwierzęcy dostarczał człowiekowi barwideł
nymi dostawcami różnych surowców z krajów Bli·
także w obfitej ilości w postaci ko1orowych proszków
skiego W schodu Cło wy\warzania barwników i niektó·
lub · płynów z różnych gatunków mięczaków, z różne· rych farb mularskich.
...
go ro~zaju gatunków wszy żyjących na roślinach,
Z....npadkiem impermm rzytnskiego zanikać pocz)h'
z różnego rodzaju barwnych ·robaczków lub ze "
s~roszk~w~nych p~wnych ~zę~ci c~ał różnych owa· na wysoka już kultura rzy~ka, a z ?ią .razem i .sztu·
dow, płazow, pt<?-kow 1 zwierząt, jak na przykład ka. Ten stan towarzyszy rownocześrne upadkowi wy·
twó'rczości przemysłowe-i. Myśl 1udzka skierowana zo· ·
skrzydełka różnych chrząszczy, motyli, skóra płazów,
staje na inne -tory. Następuje bezwład umysłowy na
pióra ptaków, krew i k?ści zwi9ł'ząt.
1Również świat mineralny na"stręczał · człowiekowi polu nauki i sztuki. Symbolem Europy staje się wfo·
'
'. ;wiele okazyj do sporzędzenia barwideł z różnych siennica. Stan ten trwał aż do'XI wieku, okresu wypraw
ziem kolorowych, glin, piasków, skał i ka~eni itp. krzyżQ.wych Dopiero od tego czasu zaczyna budziś s1ę
(
ludzkość z odrętwienia, skutkiem czego następuje
Badacze kultury ludzkiej i uczeni wszelkiego ro· stopniowa aktywizacja życia kulturalnego. Wiedza, a
dzaju nauk. przyrodniczych mają pewne podstawy do szczególnie sztuka wznoszą ~ię na ni~bywałe wyżyny
przypuszczeń, że ojczyzną pierwszych barwników i .w okresie Odrodzenia. Powstają monumentalne arcy·
farb była Azja południowo-wschodnia, dalej Indie dzieła sztuki w architekturze, rzeźbie i w malarstwie.
Równolegle z tym zjawiskiem rozwija się wytwór·
i-Chiny.
czość farb, ·prócz niewielu" pochodzenia roślinnego,
Sztukę sporządzania tuszu i nielicznych wprawd~ie fa~b j~k ~ap:~kł~d c~e.rw9nei, :żó~tej, bru?atnej, przeważnie mineralnych. , Odkrycie nowych lądów
z1elone1, meb1esk1ej, białej i czarnej, znano JlJŻ w sprzyja stopniowemu rozwojowi gospodarczemu Eu·
C~inach w głębokiej staroiytności, sięgającej 5-6 ropy. apotrzebowanie na farby i barwniki stałe wzra·
sta. Wiek XVII i XVIII stwarzają dobre warunki roz·
tysięcy lat z przed naszej ery. Znacznie później. nau·
czono się barwić lakę .i P'Jrcelanę między innymi i na wijania się przemysłu. Między innymi · powstają fa· '
kolor złoty. Kraje Wschodu klasycznego, jak Babilo· bryki farb mineralnych prawie · w . całej Europie.
nia, Persja, Egipt, krafe Azji Małej i Grecja stoso· Wprawdzie niewielkie, lecz dość liczne są fabryki w
wały farby upiększania różnych przedmiotów i barw· Saksonii, na Sląsku, w Górach Kruszcowych1 w We·
niki do farbowania tkanin również na długie wieki stfalii, Czechach. Dość poważną produkcję ma przeprzed narodzeniem Chrystusa:. Farby i barwniki, mysł farb we ·Włoszech, dalej w Hiszpanii, ·Anglii i
wpraw~ie bardzo' nieliczne przedostają się do Euro· -Francji. Również i Rośja produkuje pewne ilości farb ·~
py przez Grecję, a-stąd do krajów sąsiednich. Następ- niebieskich, zielonych, czerwonych, żołtych i białych.
nie podboje prowadzone pr,zez Rzym, na wschodzie
-....
{Dokończenie nastąpi)
przyczyniają się w znacznej mierze cl.o wprowadzenia
farb w ~uropie. P~wsta~ą stopniow~ małe wytwórnie
Stanisław Markiewicz,
farb początkowo ptyrmtywne sposobem domowym.
.
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In

~omorzu znó~

piona -siaro .:. słowiańskie „Wici"

Z końcem sierpnia rozpoczął swoją planową pracę· nas7ó
PJCawdziwym obr.aizem naszej podstawy ideowej i jedno·
w Bydgoszczy "'
.Wojewódzki Związek Młodzieży Wiejskiej w Bydgoszczy.
ści wsi pomorskiej był zjazd delegatów
dniach 24 - 25 listopada br.
Nawiązał kontakty ze wszyt<tkimi }Jowiatowymi ogniwa.·
mi, które to samorzu..tnie prowadziły pracę organir;aeyjną,
Przybylib'my z całego wojewóditwa, pełni zapału, poś\vi~
·nawiąmjąc do samorodnego ruchu młodo • chłopskiego jeszcze . cenia, rozumienia, że sami o sobie musimy myśleć, że sami
z lat przedwojennych. Miejsce koleżanek i kolegów którzy
swoje sprawy berzemy we własne ręC'e i kształtujemy je po
.odeszli w \Valce o Polskę, zastępują nowi. którzy w pracy
bratersku, miarą ludzl\ą.
rozważa·
związkowej na kursach, zjazdach, pogadankach,
Z czterystu młodych piersi wybuchał jeden płomień, przy
foniach, kształtują S-Woją młodą wyobraźnię, po:imają samych :.=-świecała jedna droga, której na imię przyszłość.
siebie i !.'zukają rozwiąz,ań na tle dzisiejszej rzeczywistości.
Przeliczyliśmy swoje. szeregi, wyrównaliśmy swoją spoPra,ea nasza zataeza szersze kręgi, przybiera. zdecydowaną
istości, wybraliśmy nowe wojt\Yfódzkie władze, które pokieruj4
formę i ro?!Bzerza działalność na Pomorzu wschodnim. .
Z\\iązkiem ku lepszej przyszłości. Posiadamy dwanaście f.<taIdziemy tętnem wsi, idziemy nurtem własnych źródeł,
tutowych zarządów powiatowych, osiem komitetów powiato. ·
wypływających z naszych potrzeb społecznych, rodzących sio.,.
wycą, grupując 300 kół terenowych w t~ jedno koło akar
od wieków w ludu polskiego kulturze.
demickie, lącznie 10.000 członków.
Rozwijający i rosnący nat'Z ruch gromadzi w swych sze· #
Na naszym terenie mamy własny Uniwersytet Ludowy.
regach najzywszy element naszej wsi.
Wierzymy, że nasza podstawa ideowa, nasz zryw, nieugiętość
. Krzepnie w sercach i myśli naszej pierwiastek człowie·
i wiara we własne siły wciągną do współpracy całą młod.,:ieł
dojrzewający w swej sprężności organi2acyjnej
czeństwa,
Pomcrza Ws.'C'hodni~go dla dobra Polski ludu polskiego.
i twórczej.
Palą to:ię w naszej duchowności te · p1•asłowańskie „Wici" .
J6zef Bójko.
.Ogień znicza płonie poprzez tętno naszego życia.

Co osiqajnęłun1 dolychc1us w Kole Przodownic
plany nu ~rzvszloić
· i jakie mdfn
.

.

Wjejskich
.

-

Mija 6 miesięcy od chwill,"Jak zostałam przodownicą · w małym zakresie i tylko - dla mojej ro~iny. Jednalt
przez należenie do Koła P.rzodownic nie tylko zdeby.
Pragną . podzielić się z Czytelnikami swoimi
zdobyczami jakie osiągn~łam w tym okresie. Pierwszym . łam korzyści materialne, ale zr-0zumiaforn, że tylko praetapem mojej pracy było założenie wa własnym go- ca w gromadzie pomoże mi otworzyć oczy na moja
spodarstwie ·wzorowego ogtródka w;rtzywnego na 300 braki i moje potrzeby. Zaczynam - rozumiec, jafą szkodą
m kw. Dużo poniosłam wysiłku, ni~ wybrałam odpo- dla społeczeństwa jest bierność kobie!. Ileż jest rzeczy
Ala nieporuszanych na naszych zebrania.eh gminnych i po.
wiednie miejsce i doprawiłam zap~zoną ziemią.
ten trud stokrotnie mi się wynagrodził, bo pirze;z cały wiato_wych, tylko dlatego, . że· kobiety nie- biorą tam
czas mam własne wairzywa i nili tylko zadawa!.niam sią czynnego udziału, że !lie rozumieją, jak wielką rolę mogłyby i pówinny odegrać w życiu społe,cznym. ZadaroaTChewką i buraczkierft, ale obiad dla moich domow111ik6w jest urozmaicony_ katafiorami, kalarepką, sałatką ·niem naszym jest zdobywa6 jak najwięcej wie-dzy przez
pracę ()światową i samokształceniową. Musimy posze.
z czerwonej kapusiy i pomiqorami, których już riie ku·
rza6 swój światopogląd i zdać sobie sprawą co prze!Puję na kilogiramy. Myślę ró-w·nież i o porze zimow~j.
J<:mzys!am z p:-zepisów przysłanych nam przodownicom prowadzać - i dlaczego'?
Wiemy, że nasza walka jesb 1) o udoskonalenie du. - .
wiejskim przez Pow. Instruktorka Gosp. Dom. i robią
!Zapasy z groszku zielonego ,konfitur, marmolad, soków szy wiejskiej człowieka, · 2) o rozwinięcie ruchu s11ół
dzielczego 1 3) o dziecińce 1 4) o zdrowie wsi 1 5) o lepitd. Marzeniem moim w obecnej chwili 'je.st założenie u
szy byt wsi, 6) o oświatą i szkoły dla V{Si.
:siebie fruskawczarni i posadzd':nie krzewów jagodoDojdziemy do tego tylko .!2'.:zez pracę nad sobą i czyn ·
wych. Z własnego doświadczenia wiem. że człowiek
ny udział w zebraniach, · zjazdach, dysl·usjach. i poga.
wsi nie je owoców, bo nie stać go na kupno. A grzeohem byłoby według mnie, gdyby.rmają.c własną zie- dankach. Przekształcimy się na -więcej uświadomionych
ludzi rozumiejących już sprawy otaczającego nas ży
mię, nie 'sta:-ał się o założenie ogródka. Wychodząc
iłego założenia ciułam ąrosze i staram sią, by • w jak • cia. Apelują przeto. do wszystkich koleżanek źeby ni& · ·
były bieme w pracy; bo biemość jest hamulcem ponajprędszym czasie .spełnić swe n\yśli. Jako przyszła gospotlyni nie zapominam ·r6wnież o tym, że domovmi· ~tępu i r9zwoju. Im dłużej będziemy bie:ne, nieuświa
!ków lneba nie iylko nakari.nić, ale i przyodziać. Pomo- domione i nieprzygofowane do życia społecznego, tym
dłużej będzie źle, bo jednostki nie będą mQgły prze-.
cą w tym było ofiarowanie })':'Zez Pow. ·Biuro Rolne
siemienia lnianego. Teraz po~iadamv -i\lż własn~ siemię robić całej biernej masy ~ohiet.
Przndownica Vlfoj~ka z gm. Piątek
i słomą lnianą, którą będę przerabiała .na płótno.
irow. Łęczyca.
_ynione
Wszystkie wymienione przedsięwzięcia są
wiejską.
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· KOMUNIKATY
KOŁO .MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ W ŁODZI!
W celu zgromadzenia wszystkich dawnych wi·
ciarzy, oraz wciągnięcia do pracy młodzieżowej tych,
którzy po wojnie znaleźli się na terenie miasta Ło.
dzi. a do · te~o czasu albo byli c~łonkami Kół Młotfaie·
ży Wiej~kiej w innych miejscowościach, lub też w ogó·
le jeszcze do nas nie należeli, Zarząd Wojewódzki
Z-'Tiązku Młodzieży w Łodzi podjął uchwałę zorga·
nizo•vania Koła Młodzieży Wiejskiej w Łodzi.
Prosimy przeto wszystkich,- którzy chcą podjąć

..

-

•

się pracy oświadomo - wychowawciej w ramach na·
szej ideologii, a nie są członkami .Akademickich, Li·
cealnych lub Gimnazjalnych Kół Młodzieży Wiej·
skief o zapisywanie się na członków Koła Mło&ie.
•
ży na miasto Łódź.
Zapisy codziennie w Sekretariacie Wydz:ału
Oświaty i Kultury Związku Młodzieży Wiejskiej
Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi, Al. Kościuszki 45.
Za Komitet Oq!anizacyjny
·

f.-) !gniot Antoni (-) .Winkiel Allomr

•
I

.'
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Walny Zjazd ZM , WP w Warszawie
Przypominamy, że w dniach 16 i 17 grudnia br.
odbędzie się Walny Ujazd Delegatów ZMWRP.
'-- Wybrani na W~jewódzkiph Zgromadzeniach- dele·
gaci powinni starać się przyjechać już 15 grudnia.
Należy zabrać z sobą ciepły koc i zaopatrzenie na
dwa dni.
Biuro Zjazdu mieści się w lokalu Zarządu Głów
nego .ZMWRP, ul. Złota 7 m. 16.
Obrady-odbędą się w sali posiedzeń Krajowej Ra·
budynku Ronra, przy u1. Nowo·
dy · Narodowej
·
grodzkiej.
Porządek dzienny przedstawia się następująco;

w

i.. Otwarcie Zjazdu.
2. Rozwinięcie sztandaru.

3 . . Przemówienia powitalne gości.
4. Referat ideowo·.programowy.
5. SpraW-Ozdanie z działalności Związku.
6. Pr~yję~ie statutu Związku.
7. Plan pracy i budżet Związku.
8. Wybory do Zarządu Głównego.
9. Wybory do Komisji Rewizyjńej.
10. Przyjęcie· deklaracji ideowej Związku.
1L Wolne wnioski.
Przyjazd i obecność wszystkich upta~nionycli de.
.legatów obowiązkowa.

-

Walny zjazd \Yoj. ZWM „WICI" _woj. worsznwskieQo

. Zarzą~ W°'ew?d.zki ZMW ,,Wici" woj. warszawskie- 11. p;.zyjęcie s.taturu wojewódz.kiego ZMJW. 12. , ~~titl:
go zaw1adanuc;, ze Vlalny Siaiu!owy Zja~d D!llegaiów cie regulaminu P-0wiaiowego, Sąsiedzkiego i KYrW".
13. - Przyręcie/ wniosków i uchwał. 14. Zakończenie Zjaodbędzie się dn. 9 i 10.12. br. w siedzibie Związ.ku przy
zdu.
•
\
ulicy Górnośląskiej .41.
W Walnym Zjeździe delegatów mają prawo wziąó
· Zjazd rozpocznie się o godz.. 10 rano, - w razie niestav~ien.ia się . statutowej liczby deleg~tów Zjazd rozpo- •u.dział: a) delega~i wY:brani. 1 rta 25. cz.łon'ków 1 b) Plreze„
si Zarządów Sąsiedzkich, c) prezesi i sekretar.ze Za~
czme się JJ godz.. 12 bez względu na ilość. · ·
Pow. 1 d) członkowie K-0misji Rewizyijnej Woj. 1 e) człon.
Pt>rząde~ Zjazdu nasiępuj.ący:
Otwarcie Zjazdu. 2 .• Przemówienia powitalne. kowie Zarz„ Woj. 1 f) członkowie Woj. Sądu Koleżeń1.
skiego.
3. Przyjęcie porządku i xegulaminu obrad. 4. Referat:
Prosimy Zarz.ądy P-0wialowe o przysłanie nam list d&
„Zadania ZMW w wolnej Polsce". 5. Dyskusja. 6: Spra.
wozdania a) Zarządu, b) Kasowe, c) Komisji Rewizyj- legatów. Nodegi zapewnione.
'
nej. 7. Plan p~acy na okres 1945-:46 i budżet. 8. DyskuPr.ezes:
Sekrefln:
sja "n ad sprawozdaniami i planem pracy. 10. Wybory
• (-) J. KISIEL
ZMWRP ,,Wici". (-} W. WĄSIK
delegatów na ogólnepolski Zjazd

Od z a Komiletu ,,Gr1iazdki d lu i
·
·. '
R · o d a c yl
W związku ze zbli.żają·cymi się Swięfami Bożego Na- .
rodzenia i lrradycy·jną ,,Gwiazdką" poW6tał z inicjatywy
Towarzystwa ;Przyjaciół żołnierzy pod prot~ktoratem ~iezydenta Krajowej Rady NaTodowej Obywat~la BOLESI.~
,,,.- . ·
_
Vl A BIERU'l'A
KOMITET „GW1AZDK1 DLA ŻOŁNIERZY I ICH RODZIN"
Zbliżają się Swięta B<iżego Na;rodzenia, pierwsze Swiq1a w Wyzwolonej Polsce, pierw.sza Swięta po .woj.nie.
Po !a.z „Pierws~y :>d lat .sześciu radośni.a r.ozebrzmią
w Wig1h1ny 'Yf 1eczor k<>~-ądy, zapłoną św1ecz~1 na choinkach w ka:z~ym. Polskim D.o~?:· . Po raz p_iim~szy, €l,d
szescru la~ zas1ądz1emy ~o" ~lg-il]! V: 'Yf oln~J 01cz.y~me
bez .~.ogi W: sercu, spokojnie podzielimy się opłatkiem
·
e na1blizszymi,
Ale w każdym niemal P-0l&kiim Domu zabraknie kogoś z Bliskich przy Wigiliinym Stole. Nie podzielą się ·
opłatkiem z Rodziną Ci, co swym życiem zapłl!._cili za
naszą :Wolność, co kośćmi $wymi u~iali pobojowiska
Kr
1
be'- - ..l- ' ,
I' vr T
b •
ś .
~wiat8:, ysm-y: mog ,ł- igi Ję ? lWU"'lC ~- 0 . nym
j~. Nła po~ielą się z Rodzmą <>p~atk~em C~. co, dziś
s„n~ą G:ctruc, oraz naszego spokbJU l bezpieczenstwa
Krniu.
.w ci~żki~ lała.eh okupac:ii i. niew-01i, dzieląc .się opłat
k rnm: 1edm w lasach w n~mi11·nk11.ch strbeleclcich, dru~
dzy na linji frontu, inni w katowniach Gestapo. i obo· R dz' ,
zach koncelillmcyi'nych .r;d 1 od o·cz
l . pny , 1 P my,
an
· '
•
. ·
1_
~ d naK byh Wszy~q zawsze zespołem Wspolną Myślą,
kt6ra dala życie CZ.ynowi Zb:roin&mu Całego Narodu!
Czynov1i, kfór.y przY"niói;ł nam Zwydęstvm Wolnc:lć i
ro.
Niepodległo.łćl NiooMe z te 0 C:r,: nu Zhro'·ne 0
Ś'lle Jedn-0lily C~n Twórczy, Zjed'ii.oczony bz:n c:fugo
N arodu "'!' Dziele Odbudowy Knju! My6~ ta niech będzie Myslą P,rzewodnią w każdym Polskim Domu w chwiH chiefonia się opłatkiem! ·Tym Sy~ Zgody, Ml. lości i R6wności r
Drogą cenę zapłacił Ż<Jłniillrz Pols.ki n nasze Wolne
- ~wi ęta, i dlatego w Wigllijny Wi~1ór musimy wsporo.
nieć z~ c~il\_ i, Vfdzię.cznoś~~ Tych Wszystkich, któ.-:-ych
z nami me. bę?;z:e, Którzy za ·~o~ę, 1 za naszą swo.
hoc!ę oddali życie n.a polach b itew, w ;."alkach party zancki>Ch, w 1nor downiach O'est:.rpo, w obo7a.ch niemieckich, o . wszys!kich żcł,.,; er.ac~ w rr1mdt':.,.!\c-h. i bez mun.
dur:w ,peległych za Woln-0ść i Ludi Musimy wspom.

w

.'

(

łnierzy

i. ich ro
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nieć Tycfu, którzy w pułku, czy na po9łeru.nku, _w ten
sam WieczQ; zdała od Rodz.iny święcić. hędą Swą WL.
gil;ę Zołnierskąl
:tvfosimy pamiętać o Wszystkich Blis'kich nam, znanych i nieznanych żołnierzach Polskich i 6 Waystkicll.
Rodzinach żołnierski·ch, któte te Swięt"a <>bchodzić będą
bez Ojców, Mężów Sióstr i Braci.
Wielu z pośród Ńich jEiS! Tułaczami na obczyźnie, czę„
sto w obozach, · oczekującymi od szeragu ml"es.ięcy na:
możncść. po"Włl'-OiU z Wygnania i Tułaczki do Polski! Mu.
simy• podzielić się z nimi Opłatkiem naszej Brate&'skiej
0 Nich myłli, by dodać Im otuchy i siły do wyirwania
_
. .
.
.
w oparciµ ~ K~aj I ,
So1u~icie1 Airmii
·Musimy pamiętac o źołmerzach
Crerwonej, którzy w Obr-0nie Wolności Na.rodów krwa·
wili na pola-eh bitew i utracili ,s we Zd:rowie ·na Ziemia.eh
Polskich! · Pamiętajmy o żołni6rzac'h Ra.cłziackic:b, leżą·
cych w P?lsk~ "Szpital~. zd.i:la od swej. :Reid!ziny -i O,i. .
c~~ny. IN_iec<hże ~ _Dnm Sw;ęt~ .Radości i Wesefa me
CZU Ją się osamotnieni ·i opuszczam I
Niecha' każd żołnierz odozuie w Swięta Bożego Na.ll'od:z.enia JBratiJ'kq Tl!'oskę i Miłość cał~go Nnr.odul
odc&u1'e w wieczÓT
k11z'd a Rock'ma _po Pol.,..łym
N'ech
-.,.
. r. „
~a:h~s~:b!vkach i .nko• •
W~ihi;'!· li~~~~~ti
ed ·
k ·.i
· · k' · •
.
.
Y~ 1.
e
15:ch, w. ka:zdeJ dz1s1mcy m1El]S llFJ, ~a az~em prz .sift- _
h1orstwie muszą pows!ac obywntelskre Komilety „Gwiazd
·
ki dla żo'lnieriy i Ich Rodzin".
dla żoł..1
· T'
d k'
· ·
· · • zb'
-L
p
. rzygo-011::b': 1 • iel!"AJChe po arii~ w~gi1 i1ne
.
acn
memy n.a su~ i~ i ranny~ w _szp
W porc.zuI?1e;uu z Dov:od;=a.mi Jednostek Wo1skc_>wych
i To.w. Przy), ~ołn. ohe-imuicie . patronaf nad Gwiazdką
,
.
•
·. .
. .
żołm~~ką. .
A~1 Jednego ok.n~ '}ff . ~odzime Po~k!;&J bez naklEll)kt
„Gwia:zdka dla żołnierzy r Ich Rodzutl
Ani jednego pi:zedsiębiorsi~ ani ·jednej instytucji
handlowej, świecą'cej pu"stymi szybami w chwili, gdy
całe SP.ołecżeństwo wyraża i;w~ . uczucia żolru.irzowl
Polskiemu I
Przygotowujcie Gwiazdkę· dla RGdzin i Sierot pQ Po.
ległych ( Niechaj każdy Obywatel !!:łoży podarek Swemu
Obrońcy! Niechaj każdy żołnierz oiTzyma Gwiazdkę · od
K o m i t o t
Społe<me.ństwal
„Gwiazdlti dla żołnjeny i Ich Rod.zi<n"

•

.

„

.
/

'"™"?'

.

Nr33 .- St( 16 _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . „\VICI"
·,

z· KRAJ V

.„

I •

I ZE

SWIĄ1 A

rozmów i korespondencyj „wodzów''": hi tlerowskich, które
Obrady nauczycieli na zjeździ!! Z. · N. P. w Bytomiu, w któwstrząsają cynizmem i zbrodniczością. Dowiadujemy się w jaki
rym· bralo udział około 1500 delegatów z całej Polski cechosposób Niemcy zdobyli pretekst do napaści na Polskę. Na pod·
wała trosb o oświatę młodzieży i zabezpieczenie bytu nauczystawie tajnych dokum~ntów, którymi dyspon1u je Trybunał,
cielstwu. W licznych przemówieniaci{ i referatach podano do dyujawniono, · że zainscenizowano incydent graniczny . .Przebrano
skusji cały szereg sp-tawozdań i postulatów nauciycj~lstwa, 'któmianowicie przestępców niemieckich w mundury polskie, zorre zawsze było upośledzone, co odbijało się fatalnie na naszym
ganizowano z nich oddział szturmowy, który dokonał „napadu''
szkolnictwie. Dzisiaj, dzięki demokratyzacji szkół, usunięto
wszelkie przeszkody, które hamowały dostęp d"o nauki młodzie ' na graniczne wsie niemieckie. Wszyscy ci „żołnierze" z~sta.li
schwytani i straceni, a dówódcy ff kierujący „atakiem" zostali "
ży. Napływ uczących się jest większy niż przed wojną mimo
odznaczeni za· „pomyślne przeprowadzenie operacji" .. Wkrótce
wielkich Utl1Udnień i braku odpowiedniej ilości sił nauczycieltd nastąpił prawdziwy atak na Polskę, który rozpoczął 5 i pół
skich. Jest to wielki sukces naszego- szkolnictwa i rezultat ofiar·
• ·
"
·
letnią masakrę.
nej pracy nauczycielstwa, które mimo ogromnych strat w ludziach w okresie okupacji potrafiło pchnąć naukę naprzód.
W prowadzeniu wojny ujawnili Niemcy wyjątkowe bestiAlWalka o poprawę bytu nauczycielstwa jest ściśle uzależnio1\a od
slwo i cynizm. Odczytano szereg rozmów, w któlych świat dopoprawy bytu mas chłopskich. Właśnie' chłopi, którzy najwięcaj
wiaduje się jakimi metodami doprowadzili hitlerowcy z Goerinskorzystali z rozbudowy·szkolnidwa w Polsce powinni •.vesprzeć
giem na czele do „anschlussu" Austrii. W całej nagiej pra\vpo~tulaty nauczycielskie i domagać się należytego wynagrodzedzie poznajemy „rządy" hitlerowskie w Polsce, ociekające
nia za ich ofiarny trud.
krwią egzekucyj, dymiące krematorfami, poznajamy niebywałe
barbarzyństwo w projektach eksterminacyjnych „rządców" GeZakończonY. w Pradze tjaz<l Młodzieży Akademickiej caneralnej Gubernii. Z tajnych ' zarządzeń ujawniono nakazy
lego świata ~ył terenem niemiłego zajścia. Oto· Czesi rozdali
Franka w sprawie „łapa~ek", propagandy, która miała nas
między IUCzestni.ków zjazdu broszurkę w języku angielskim,
.przekonać o potędze Rzeszy Niemieckiej i naszej niższości. Mafrm1cus~im I rosyjskim, informującą w spośób tendencyjny
i szowinistyczny o Zaolziu. Incydent ten wywołał protest na- _ sowe mordy Zydó,w, których zablto, wyduszono i spalono ponad trzy rnil~ony, ?yły staran~ie ~lanowane. ~iekawym pro_j~k
szych akademików i-oburzenie w kraju. Anfypolska orientacja
Czechów w sprawie Zaolzia leży również na sercu naszym wła-' tern było 9s1edleme resztek Zydow, w keloniach francusK1ch
w ~fryce pó!n?cnej. Żydzi mi~li opró~nić nasz kraj, aby st~~~zom rządowy~, któr.e w t~god~iu ubiegłym wystosowały notę
rzyc „porząame iurządzone, M ludz;k1ch prawach oparte mteJao rządu czeskiego, W nocie teJ rząd nasz podkreśla szczera
'
sce osiedlenia dla naszych niemieckich współro?aków".
:chęć do współpracy kulturalpej, gospodarczej i politycznej mię:
.
<łzy bratnimi nar~ami słowiańskimi i domaga się wyjaśnienia
Obok proces4 norymberskiego odbywa się w Dachau prospornych kwestii graniczmych na' drodze -be7ipośrednich reizmów
ces bandy mor<łerców z tego straszliwego obozu. Ujawnicincr
przec:Wawicieli obydwu p~ństw .
wstrząsające szczegóły .egzekucji 80.080 Juazi i eksperymentów,
ja'kich niemi~ccy „u.czeni" dokon~ali na swych ofiara~h.
W dziedzinie dostaw UNRRA dla Polski zanotować należy
Do doświadczeń używano przeważnie duchownych Polaków
ważny fakt przyznaf}ia nam 150 pa-rowozów i 4'000 wagonów
i Czechów. Wśród nieludzkich mąk „króliki doświadczalne"
kolejowych oraz 4_,kompletnie ur:ządzoflych warsztatów kolejoginęły lub stawały się kalekami na całe życie. Szczytem niewych. Jest to dla nas niezmiernie ważny nabytek, gdyż' polski
barbarzyństwa było wykorzystyw,anie trupów bądź
ludzkiego
!praw
całokształt
a
dewastacji,
wielkiej
uległ
tabor kolejowy
tci jako popiołu do nawoz&w sztucznych, bądź to jako progospodarczych zależy w całości J!lemal od właściwego transduktu przemysłowego do w}rrobu galant~rii. M. in. garbowapo.rtu: D9stawy węg~a do wszystkich zakątków_kraju iUlegną
no skc>rę ludzką, z której robiono potem rękawiczki, a we
pewną
otrzyma
Polska
dzięki temu znaczne) poprawie. R&wnież
\Vrzeszc:z;u pod Gdańskiem wytwarzano z tłuszczu ludzkiego
il~ść statk~w rzecznych w ramach rozdzielania floty rzecznej
.m1ę?zy panstwa poszkodowane. Ostatnio rząd polski zwrócił się . mydło.
do Srodkowo:Europejs.kiego Towarzystwa Transportowego_o do· Obok- tych proC'esów uwaga świata śledzi 'Ustalające się
stawę pogłębiarek potrzebnych. koniecznie dla naszych portów
przernia~ polityczne · w Europie, których ilustracją są odbyGdYni i Gdańska.
wające się niemal co tydzień wybory. W ostatnią niedzielę
listopada odbyły !(ię wybory w Austrii, które dały zdecydoProces. norym}}ers-ki pochłania ~wagę całego świata. Trze·
ba ~aznaczyć, że !-".°Is.ka delegacja prawnicza brała czynńy wane zwycięstwo karolickiej partii ludowej. Drugie rni~js'Ce
udriał przy uzupełmemu śledztwa, co wpłynęło na znaczne ro~ w uzyskaniu głosów zdobyli socjaliści, najmniej komuniści.
Nowy rząsł b~dzie koalicyjny, oparty -na tych trzech par- '
szerzen.ie aktu._ <>ska~enia. Poza tym delegacja polska i czeska
tiach. W Albanii zwyciężył wspólny Front Demokratyczny
postawiły wmosek·poparty przez Jugosławię i Zw. Radziecki
z przywódcą Enwerem IIłodze.
aby zyskać pelne uprawnienia w procesie. W poniedziałek zo~
st;ił. od~zytany ak~ ~otyczący agresji niemieckiej na PolsRę.
Na terenach azjatyckich nie ustają 1ozruc:hy. Obok trwaWYJątb komp!:om1tu1ące Franka, wyjęte z jego pamiętników
jących w dabzym ciągu niepokojów w Palestynie, wybuchł o
Z?stały opracowane przez polską komisję i wręczone oskarżyostatnio Jt.owsta'llie w północnej Persji, zorganizowane przez
•
'tJelom.
szczepy Azerb:jdżanu. Powstańcy domagają się autonomii
W toku procesu odczytano znowu cały szeteg rozJcazów, i niei'ntt:rwenfowania wojsk sprzymierzonych.
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