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·SEKRETARZ ZARZĄDU GtóWN_EGO ZWIĄZKU MŁODZIEżY · WIEJ~KIEJ R. P.
„WICI", PREZES WOJEWóDZKIEGO ZWIĄZKU Mł.ODZIEżY WIEJSKIEJ „WICI"
W ł.ODZI, SEKRETARZ NACZELNEGO KOMITETU WYKONAWCZEGO POLSKIEGO
STRONNICTWA LUDOWEGO, POSEŁ DO KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ,
CZŁONEK PREZYDIUM WOJEWóDZKIEJ RADY NARODOWEJ W ŁODZI,
WYBITNY DZIAŁACZ NIEPODLEGł.OśCIOWY RUCHU LUDOWEGO W OKRESIE
OKUPACJI NIEMIECKIEJ

~

PADŁ W ŁODZI NA POSTERUNKU OBYWATELSKIM
Z RĄK NIEZNANYCH MORDERCóW W DNIU S.Xll. 1945 R.
Uroczystości

odbyły się

we wtorek i śrooę dn. li i 12 grudnia.
wystawione w Katedrze, gdzie o godz. 11-ej
odprawione zostało nabouństwo za spokój duszy Zmarłego, po czym t<ondukt
pogrzebowy wyruszył z Katedry na Plac Wo!oości. Następnie zwłoki zo:italy
przewiezione do rodzinnej w5i Zmarłego, do Łaznowa, gdzie w środę dn. 12.XII
zostałf pogrzebane na miejscowym cmentarzu.

W dniu 11.Xll

Cześć

pogrzebowe

zwłoki Zmarłego były

Jego

p ałfti@ ci !
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ZMWRP „Wici"
Wa r szawa
smutlku z powodu
slemy wyrazy głębokiego
tragicz_ne.~ śmierci Kol- ś cibiorka.
Wo.i. Z w. Mwdz. Wlejsk&e f w Krakowie
Zarząd Wojewódzki ZMW „Wici"
Łódź.

.~ączymy się w głębokin~ żalu z W ami. Trudno nam
uwierzyć w śmierć kolef!i Scibiorka.
Zarząd Zw. Mlodz. Wie jskiej „ Wici"
Katowice .
Zarząd

Wojewódzki ZMW „Wici"
Łódź.

Strata śp. kol. Scibiorka pogrążyła w głębokim
smutku wiciarzy z Białostoczyzny.
·
Zarząd Wici w Białymstoku.
Związek Młodzieży

Wiejskiej „Wici"

Łódź
Łączymy się sercem z uroczystościami
wymi śp. kol. Bolesława Scibiorka.

pogrzebo-

Zarząd Ę'owiatowy · „ Wlci"

·
Zarząd Główny

NDOLENCJE
Związek Młodzieży Demokr.
w Łodzi
Zarząd Wojewódzki

Łódz,

dn. 9.XII. ·1945 r .

Zarząd Związku Młodzieży

Wiejskiej „Wici"
ŁóDź

. Al. Kościuszki 45.
Zarząd Związku Młodzieży Demokratycznej, oraz
W alne Zebranie Sekcji Akademickiej ZMD potępia
ohydny, skrytobójczy mord, dokonany na znanym
dział aczu ludowym Scibiorku Bolesławie wyraża
Bratniej Organizacji „Wici" wyrazy współczucia, oraz
postanawia wziąć gremialny udział w pogrzebie Zmar·
łego.
•

Sosiński Władysław
Przewodniczący Zarządu Woj.
Łukaszewicz Jan
Przewodniczący Sekcji Akademickiej ZMD

Polska Partia Socjalistyczna
Wojew. Komitet Robotniczy
w Łodzi

Łódź,

ZMD

dn. 9.XIl.45 r.

DÓ Zarządu Wojewódzkiego

Toruń

Związku Młodzieży

ZMWRP „Wici"
Warszawa

Wiejsk~ej

„Wici"

w miejscu.

Do głębi poruszeni tragiczną śmiercią nieodżałowa·
ego kolego Bolesława, okryci z oałą organizacją Wici i PSL żałobą, ślemy Zarządowi Głównemu Wici i
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.
PSL i ZMW „ Wici" pow. Wąbrzeskie~o.

Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycz.
nej wyraża głębokie współczucie z powodu wielkiej
straty, jaką Organizacja „Wici" poniosła przez zabój·
stwo posła Bolesława Scibiorka, sekretarza generał·
nego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici".
Wyrażamy równocześnie jaknajostrzejsze potępie
Do
nie
morderstw dokonywanych na działaczach polityczWojewódzkie~ Związku Młodzieży Wiejskiej
nych.
w Łodzi.
(-)
Jan
Stefan
Haneman
Wzruszeni do głębi sm1.1.t ~1ym wypadkiem śmierci
Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu PPS
śp. Kolegi Scibiorka Bolesława przesyłamy ~łęhokie
(-)
Wachowicz Henryk
współczucie.
Związek Młodzieży Wiejskiej Rado'msko_ Wojewódzki Sekretarz P. P. S.

ŻYWOT I CZYNY
.
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.
_trag1czn1e zrńarfego kol. B. Scibiorka
.

.
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Bolesław Scibiorek urodził się dnia 6 marca 1906
uce o rok s~oi~h kolegów. W czasie pobytu w semiroku, _we wsi Łaznów, pow. brzeziński, woj. łódzkie. narium należał do harcerstwa, które też przeszczepił
Rodzice Jego, Jan i Franciszka z Jałmużnów, posia. do swej wsi. Po ukończeniu nauki szkolnej pracuje
. dali 5-hektarowe gospodarstwo. Ojciec Bolesława wybitnie nad sobą jako samouk, a równocześnie prze·
był kowalem, łącząc zawód rolnika z wiejskim rze·
bywając cały rok w domu rodzinnym, pracuje w ro.
miosłem. Mały Bolek, z chwilą gdy podrósł, rozpodzinnym gospodarstwie i bierze bardzo czynny udział
czął „pasionkę", jak wszystkie chłopskie dzieci. 4-ry
w Kole Młodzieży Wiejskiej, zakładając z dużym na·
oddziały szkoły powszechnej przeszedł w miejscowej
kładem sił świetlicę Koła Mł. wspólnie z innymi koszkole, a ponieważ już wtedy zaznaczył się wybitny· legami. Praca Jego w Związku Młoqzieży Wiejskiej
mi zdolnościami i chęcią do nauki, więc też troskliwi . w rodzinnej wsi zapoczątkowana w 1922 roku stała się
rodzice posłali go do Progimnazjum im. Tadeusza dla niego jednym z głównych zadań życiowych.
Kościuszki w Będkowie, skąd po ukończeniu 3-ch klas
W roku 1923 Bolesław Scibiorek jako siedemnastoudał się w roku 1919 do Łodzi i wstąpił do Seminaletni chłopiec zostaje nauczycielem · 7-klas. szkoły
rium Nauczycielskiego im. E. Estkowskiego. Maturę powszechnej w Konstantynowie k. Łodzi, a po kilku
<1eminarialną otrzymał po 3 latach. prze~cigaj~ w na· latach uzyskuje stanowisko kierownika tejże szko-
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Pracuje tam do roku: 1934 - do czasu przenieWyzwolenie Polski było ' silną podnietą dla Ści ·
sienia na ,taką samą placówkę w Jeżowie k. Brzezin. biorka. w kierunku rozwinię ci a ąkcji odbudowy i zor-.
Na stanowisku kierownika szkoły -w Jeżowie B. ści· ganizowania życia społecznego. Głosił niezmiennie
biorek pozostawał do roku 1943, kiedy wreszcie od wielu lat pogląd o konieczności współpracy ze
zbiegł, ścigany przez Gestapo, które wpadło na trop
Wierzył głęboko, że świat
Związkiem Radzieckim.
jego bardzo ożywionej akcji podziemnej i zorgani- idzie naprzód i że chłopi wyzwolą się z ucisku wszP.·
·
zowanej dywersji.
lakiej pańsczc~zny. Był zdania, że narody będą coPrzeniesienie Bolesława ścibiorka z Konsta~ty raz bliżej ze sobą współpracować i że świa~ąża do
nowa do Jeżowa miało charakter karny i izolacyjny. jedności. A obok tego był fanatycznym miłośnikiem
wsi i Polski. Był to najszlachetniejszy patriota, któ y
Chodziło o sparaliżowanie jego działalnści w Łódz.
kim Związku Młodzieży Wiejskiej. Kol. ścibiorek kocha własny naród i rozumie- inne narody. Wierząc
zdolnym działaczem społecznym w wielką wartość ideałów i metod właściwych „\I. i-.
był nadzwyczaj
i dobrym organizato·r em. Pracując pilnie i przykład ciom", wrócił do pracy w Związku Młodzieży W k j-,
nie w szkole, równocześnie dzięki niezwykłej energii skiej i został w maju wybrany prezesem TymczasO'<
i wysokiej inteligencji znajdował czas na ożywioną . wego Zarządu Z. M. W. R. P., aby doprowadzić do
zjednoczenia i uaktywnienia wszystkich gromad
pracę w Związku Młodzieży Wiejskiej. Posiadał on
związkowych. Cel ten przy współudziale wielu kolP.także wybitną odwagę cywilną i mocny pion ideowy.
To też ·wybił się ·szybko w Łódzkim Związku Mło· gów i koleżanek osiągnął i przyjął w zjednoczonym
Zw. Mł. W. R. P. stanowisko Sekretarza Zarządu
dzieży Wiejskiej, podtrzymywał wraz z innymi kolegami sztandar niezależno~ci młodzieży chłopskiej, Głównego, wnosząc do pracy cały zapas niespoży·
tych _sił i wiele inicjatywy.
opuwiadając się w roku 1928 za „Wiciami" i w roku
Chcąc doprowadzić do zjednoczenia w polityczi
1931 został wojewódzkim prezesem „Wici". Miesz·
kając w Konstantynow(e, mógł łatwo dojeżdżać do nym ruchu ludowym, wstępuje do władz Str. Lud., pe><
czem wraz z całą grupą St. Bańczyka łączy się z Pol.
Łodzi i pracować w Zarządzie Wojewódzkim. Aby
mu w tym przeszkodzić, władze szkolne sanacyjne skim Str. Lud., obejmu jąc odpowiedzialne stanowii
sko ·sekretarza Naczelnego Komitetu \Vykonawczego.
przeniosły go służbowo do Jeżowa.
Równocześnie jako niezmiernie zdolny organizator
Znalazłszy się ·w zapadłym kącie kol. ścibiorek
nie skapitult>wał. Podczas gdy prawie wszyscy na- i człowiek bardzo ruchliwy, a nie znający żyeia pryuczyciele, sterrnryzówani przez faszystowskie wła · watnego, wybrany został n~ różne stanowiska, a więc
dze, skapitulowali, lub żywili ku nam ukrywaną sym· na prezesa Wojewódzkiego Zw. Młodzieży Wiejskiej
„Wici" w Łodzi, do Prepydium Wojew. Rady Naropalię, to kol. ścibiorek nie odstąpił nigdy Związku,
dowej i wreszcie do Krajowej Rady Narodowej.
świadcząc równocześnie bardzo wybitnie na potrzeby
organizacyjne ze swych skromnych zarobków nauczy- Twórczy i pracowity J ego żywot przecięła kula
cielskich.
zbrodniarza politycznego. Dnia 5-go grudnia 1945 r.
wtargnęło wieczorem do jego mieszk~ia w Łoói
Równocześnie w miejscowym środowisku j eżow·
skim, zabitym deskami od świata i zacofanym spo- trzech nieznanych osobników i zamordował o niest•·u·
dzonego działacza chłopskiego, wiciarza wiernie s~u·
łecznie prnwadził gruntowną robotę wychowawczą,
żącego wsi od najmłodszych lat. z rąk złoczyńcó w
na · duchowego przywódcę całej
wysuwając się
padł człowiek, który się serdecznie troszczył o P ol·
·
okolicy.
żniwiarzy tam
skę, myślał o Ziemiach Zachodnich Pracując w Jeżowie, wychował szereg roczników
słał gromadami. Jak zapracowany był ten człowiek
młodzieży, oddanej Mu całą duszą. To też gdy przyw służbie Ojczyźnie, niech zaświadczy d robny fa ~t
szedł ciężki czas klęski i okupacji, Bolesław ścibio·
z .ostatniego dnia Jego życia: oto do godz. 1.7 nie m iał
rek sięgnął do dorobku wychowawczego. i zorganizo·
nawet czasu zjeść śniadania i dopiero znalazł cz.as na
wał w okolicy bardzo sprawny zespół sabotażowy, dy·
posiłek po złamaniu się osi w samochodzie, którym
wersyjny i wykonawczy, dając się dotkliwie we znagłodny wyjeżdżał do Warszawy.
ki Niemcom przez niszczenie obiektów wojskowych
i gospodarczych, doraźne karanie zdrajców Narodu, - ·Ostatni dzień swego żywota Bolesław ścibiorek
poświęcił pracy dla Związku Młodzieży Wiejskiej ściganie szczególnie okrutnych funkcjonariuszy nie·
przewodniczył na pierwszym PQ walnym zjeź cl:de
oto
mieckich i t. p.
Zebraniu Zarządu Wojewódzkiego „Wici".
Po nawiązaniu łączności z Komendą Woj. Batalio·
Zmarły był człowiekiem o wielkich z dol '.'l0ści7ch
nów Chłopskich kol. ści~iorek zgłosił swoje oddzia·
Mając zaledwie maturę semm~ry1ną
umysłowych.
ły do formacji wojewódzkiej i wszedł do konspira·
(bo jako dziecko biednego chł_opa nie mógł sqb1e P.ocyjnej komórki wojewódzkiej Ruchu Ludowego. W
sierpniu 1943 roku zdołał w ostatnim momencie ujść zwolić na studia uniwersyteckie), przewyższał w1e·l
pości gowi Gestapo i po ciężkiej poniewierce udał się dzą zdobytą samodzielnie wielu magistrów i dok}o-:
do Warszawy, gdzie odrazu zgłosił się do roboty rów. To też wielką krzywdę ponosi wieś i Polska,
konspiracyjnej, zaznaczając się w niej po niedługim tracąc takiego syna w rozkwicie sił. Człowiek sil ny
czasie. Przy jego współudziale stworzony został na fizycznie i tak twórczy umysłowo m.ógłby wi~le z-o·
terenie woj. łódzkiego leśny oddział specjalny bić a może nawet zaważyć widocznie na życm spoB. Ch., który wykonał szereg zadań bojowych i dy• łec~nym. Zginął, mając 39 lat - jakże okrutni l- yli
Jego mordercy!
wersyjnych.
Naszym obowiązkiem jesł przejąć duchowy i o!.:iy·.
Powstanie Warszawie było jedną z najcięższych
watelski testameqt zmarłego Kolegi. P o djąć pró:.ce,
p ~-0~) hartu zmarłego Kolegi. Prze t rwał dzielnie i tę
których nie zdołał doko ńczyć , brać przykład z j ego
prćb~ i pg_ ucieczce z rąk niemi..zckich w czasie transportu do Niemiec, B. ścibi orek staje z miejsca do bogatego w czyny i ofiarność życia, prr:r.:0v-1ać i· ie·
pracy w woj, łódzkim, obierając sobie Piotrków jako • strudzenie dla wsi i dla Polski.
bazę.

St. lgnar.

J
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,G O y_ Ś C I BI O RE K N A U C Z A Ł
NA· ŁAZNOWSKICH :tAKACH
'
.

.

Kocham serdecznie tę chatę ze _,słomianą strze·

zaprojektował mi wspaniały most, wykonany całkó
wicie z patyków.
Miałem jeszcze inne pytania. W dawniejszych czasach z__pkolicy Łaznowa Wielu gospodarzy wyjechało
do Brazylii. W długie, zimowe wieczory ludziska
często o nich gwarzyli. Ameryka, Brazylia; dalekie
kraje, · inne narody, morza, okręty ·:..._ to wszystko
\.t ·, ,-p\lklonych na tle olbrzymiej tarczy słonecznej,
było niezrozumiałe dla dziecięcego umysłu; a jednak
b• -; ziły się w duszy dziecka pierwsze tęsknoty, nie· dziwnie pociągało myśli i budziło ~ niezwykłe tęsko'
e;~ ·eślone jeszcze pragnienia i gruntowały się wznioty. Wojna, strzelanina, zabijanie ludzi - tak żywe
S1 ·~ · szlac)le.tne porywy.
w dziecinnej główce, bo oglądane własnymi oczylJł,a
,
stwarzało· niezliczone tematy i nasuwało nowe py·
Z tego to ganku II\OŻna zobaczyć łagodnie ku łą
kom spadające pola uprawne, z lewej strony, z lek· tania.
ka ukryte za wzgórzem, cmentarz wioskowy, a da·
DOBRY CZŁOWIEK
I : - w kępie drzew - jeden z najstarszych· w Pols ·- modrzewiowych kościołów.
Gdy sięgnę pamięcią do tych odległych czasów,
Właśnie naprzeciw tego kościoła mieszkał · nieg.
postać $cibiorka - wówczas jeszcze w)rrostka - sta.
~yś $ciobiorek.
je mi przed oczyma jak żywa. Na łaznowskich łą·
. '
kach, zdała od gromady rozbawionej dzieciarni, sia·
KRZYŻUJĄ SIĘ LUDZKIE DROGI
dywaliśniy przy ognisku i gawędziliśrily bez końca,
. Dawne to były czasy. Właśnie wtedy, gdy przez w szare, październikowe dni .
Polskę przelewała się nawała germańska w pierwMoże właśnie dlatego, gdy myślę o $cibiorku, to
szej wojnie światowej, po raz pierwszy skrzyżowały zawsze jego postać kojarzy mi się z pojęciem nausię nasze drogi. Obaj pasaliśmy krowy: on ojcowe,
ezycieJa. Spokojny, łagodny, wyrozumiały, za' -s?.e
ja dziadkowe. Widywaliśmy się się jednak rzadko, uśmiechnięty, umiał -wyjaśniać bez końca, dopóki go
każdy pasał na swoim zagonie. Raz do roku nato·
słuchacz nie zrozumiał dokładnie.
miast wszyscy pastuszkowie "'.Y'si spotykali się groJuż wówczas budziły się w nim głębokie, ludzkie
madnie. Po ostatnich sianokosach, jesienią, bydło
uczucia, W umyśle krystalizqwało się gorące prag·s~ło na łaznowskie łąki i każdemu wolno było wy~
nienie ucżynienia z rodzinnej wsi ośrodka kultury,
pasać na dowolnej przestrzeni, bez względu na mie·
do
którego zjężdżaliby ludzi ze wszystkich okolic.
dze graniczne. Wówczas to pastuszkowie gromadziłi
Na łąkacb łaznowskich w otoczeniu wiejskiej mło·
. się blisko siebie, ażeby_ jak najprzyjemniej spędzić
dzieńczej braci, w trudzie codziennym przy dogląda
C"as.
. . Ze $cibiorkiem zżyliśmy się szybko. Lgnęliśmy niu ojcowskiego i dziadkowego dobytku, w Cv.dowdo siebie - właśnie dlatego, że on należał do naj- nych barwach zach~dzącego słońca, na rżyskach i na
starszych z łąkowej gromady, ja natomiast ponieważ ugorach, z zapachu łąk i kolorów tęczy rodziły się w naszych młodych ' duszach wówczas jeszcze nfojasbyłem najmłodszym i miałem już ustaloną opinię:
ne i nieokreślone uczucia i tęsknoty. Z tych tęsknot
ogół poważnych gospodarzy uważał mnie za najpili
dziecinnych projektów powstało głębokie umifo·,vaniejszego pastuszka. $cibiorek wiedział o tym, ch~t
nie więc ze mną prowadził długie rozmowy, a nawet nie · wiedzy, serdeczny, bratersk!' stosunek do ludzi,
nie jednokrotnie c;hronił przed napaściami innej dzie- a wreszcie konkretny, rzetelny czyn społeczny, idący
ci:irni, kt~ra niekiedy kosztem najmłodszego chciała niezmordowanie po ·linni stałego postępu w imię naj ·
lepszego ułożenia warunków ludzkiego życia.
1 jeć zbyt wiele uciechy w porywie wesołej zabawy.

c .;ą. Szczególnie zaś upodobałem sobie ganek tej cha·
-ty, niegdyś własnym rękami dziadka starannie zrobio: : " · W najmłodszych latach siadywałem na urządzo.
n e j w nim skromnej ławeczce i wieczorami spogląda·
ł ~. 11 na zachodzące słońce. W. cudownych blaskach
L t.1iego wieczoru, w fantastycznych kształtach chmur, .

' '

PIERWSZE PYTANIA„.
'~/łaśnie w tym czasie budowano w Łaznowie szo·
s :~. Pilnie przyglądałem się prowadzonym robotom,
v, polu zaś starannie tłukłem kamienie, planówo kła·
'dłem poszczególne warstwy, kopałem rowy, i róvrr1ież
ł:udowałem szosę - swoją własną, maleńką szosę.
Niekiedy jednak napotykałem na nieprzezwycię• ż1.1n~ przeszkody. Gdy w rozmachu inżynierskiego
p · oiektu postanowiłem budować mosty i przeloty znbrakło mi maleńkich drenów, ·a nie wiedziałem,
2 czego je należy zrobić. Rozmiawiałem o · tym ze
s· -v ym imiennikiem. Wyjaśnił mi niemożliwoś 6 wyko·
riani~ te-go wszystkiego własnym rę~ami, jednakże

' WSI
DROGA-PROWADZI DO RODZINNEJ
' Po zakończeniu pierwszej wojny światowej rąz
bieg~y się nasze drogi. , Jednakżę pewnego wieczoru
spotkaliśmy, się niespodziewanie na stacji kąlejowej
w Rokicinach przy. wyśiadaniu z pociągu. Mieliśmy
przed sobą cztery kilometry w~pólnej drogi do rQi,.:
dzinnej wsi.
·
·
\Vówczas $cibiorek fuż uczył w szkole, ja nato·
miast paradowałem w gimnazjalnym mundurze.
Wśród ciemnej nocy kroczyliśmy łaznowską szosą
w towarzystwie jakiejś młodej nauczycielki, której
twarzy zresztą nie mogłem rozeznać. Poprzez prowa~
dzoną rozmowę przewijał się subtelny, niewinny . flirt.
r

..
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młody, ażeby brać udział w rozmo·
niedokończonych
treścią często
z. '.1ń i wesołych, niespodziewanie urywanych uśmie·
c.1ów. Scibiorek natomiast wchodził już w ż-ycie.
S•: 1iat ukazywał mu nowe, dotychczas nieznane oblic~e, nęcił obietnicami i czarem niezwykłych radości,
umiłowania i pieszczot...
.1.... ,

„CZY

:em jeszcze za

w e i nadążać za
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IDEAŁY

Gdy po uzyskaniu matury rozpocząłem studia
akademickie nasze drogi pi.nownie się żeszły. Sekre·
tariat „Wici" w Łodzi mieścił się w lokalu tej instytucji społecznej, której zostałem sekretarzem. Odtąd
nasze kontakty stały się znowu bliskie. Jak niegdyś
na łaznowskich łąkach omawialiśmy tysiące proble·
mów i wspólnie często nakreślaliśmy drogi. $cibio·
rek kształtował oblicza młodzieży wiejskiej, niezmordowanie walczył z wszelkiego rodzaju rzucanymi mu
-pod nogi kłodami, zawsze z uśmiechem na· ustach,
lecz nieustępliwie pokonywał trudności, aż· nazbyt
skrzętnie stawiane- mu przez najrozmaitsze czynniki
w jego żmudnej, a często niebezpiecznej p"racy w budzeniu niezależ1lego, silnego ruchu ideowego wśród
·
tńas rolniczej młodzieży.
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PAMIĘTACIE?.„"

Poraz ostatni spotkałem Scibiorka na tydzień
przed tragiczną śmiercią. Było t9 znowu najzupeł·
niej niespodziewane spotkanie. Właśnie rozmawiałem
z jednym z profesorów Uniwersytetu Łódzkiego, gdy
na schodach ukazał się sekretarz Zarządu Głównego
·
„Wici".
- Wszystko będzie dobrze - stwierdził w trak·
cie ożywionej . rozmowy - WC?eśnie·j, czy pozme1,
dojdzie do jednolitego, zwartego działania w imię
stworzenia prawdziwej demokracji w Polsce zgodnie
z najgorętszymi, ·pragnieniami ludowych mas.
Zaczął się żegnać, gdy nagle coś- sobie przypo·
mniał i zwrócił się do mnie z Uśmiechem:
- Pamiętacie, jak tp w czasie poprzedniej wojny.
razem paśliśmy krowy na łaznowskich łąkach?
pamiętam również nasze rozmowy
Pamiętam„.
i tę wspólną de<iyzję do zdobywania wiedzy, mno·
współżycia,
żenia sił ludzkicli drogą bratersk~go
serdecznego uśmiecl~u i tej woli niezłomnej, która
gna człowieka w nieznane, każe mu zakasywać ręka·
wy, łamać przeszkody, bui:łować nowy świat i nowe
życie.

. DROGA

WCIĄż

WIEDZIE KU RODZINNEJ WSI...

Scibiorek znowu podąża łaznowską drogą. Tym
razem przebyv,ra ją po raz ·ostatni. Spocznie na zaw·
Organizowałem wówczas akcję opieki nad sierota·· sze na cmentarzu wioskowym wśród kasztanów
.
i~~
mi po rodzicach, zamkniętych w koncentracyjrcych
Na łąkach, które bezpośrednio dotykają _ci:penta
obozach, lub rozstrzelanych na ulicach Warszawy.
rza, znowu dzieciarnia będzie zaganiała gospodarski
Polegała oną. na rozmieczczeniu tych dzieci wśród
rodzin wiejskich. $cibiorek przeby"\\_"ał na wsi i za- dobytek. Może wśród niej również znajdą się tacy,
Niespodziewanie więc wypa· którzy usiądą na między i będą dalej snuli plany
chował swe wpływy.
o kształtowaniu " lepszego i szlachetniejszego ludzkie·
dłem pociągiem z Warszawy, aby się z nim rozmó·
go współżycia„.
wić i wspólnie poszerzyć akcję. $cibiorek nie spo·
dziewał się niej wizyty, szybko więc. zakończył spra·
Może już w chwili obecnej na całej polskiej ziemi
wy z „chłopcami" z sąsiednich okolic i wówczas roz· są tacy, których mordercza kula poderwie do walki,
poczęliśmy rozmowę, .
wzbudzi gniew uzasadniony skrzepi ich serca, zapali
ogniem ofiarnym i rzuci w bój - za sprawę ludu, za
- Sprawa jest jasna _: powiedział na zakończe powszechny dobrobyt i kulturę mas chłopskich, za
nie - .w tym wypadku (:hłop chętnie przyjdzie z po· miłość powszechną i ser~e, braterskie współ· mocą. Wiązać chłopa z robotnikiem, likwidować życie!
·
wszelkie nieporozumienia, stwarzać głębokie 'zrozu·
Na męczennikach bowiem stoi świat. Na krwi nie·
mienie wśród całegó narodu dla jak najlepszeg~
oto jest na· winnie przelanej kształh je się moc ludzka w wafoe
współżycia wszystkich ze wszystkip:ii szc zadanie. Wasza praca budzi to zrozumienie, odwiecznej o dobro, prawdę i . piękno. Na prochach
z serc fudzkich wydobywa najszlachetniejsze pory- ludzi szlachetnych rodzą się apostołowie, którzy
bądźcie zmieniają porządek świata.
wy, pogłębia poczucie' serdecznych więzi więc pewni, że nie tylko pomogę wam osobiście, lecz
Niech więc z Łaznowa µowieje zew. · Niech wyrnastavvię na współdziałanie w tej akcji wszystkich
wie z - najbardziej, zapadłych wsi polskich mocarzy
ostrzegł
swoich ludzi. Bądźcie jednak ostrożni czynu i serca! Niecha1 w cieniu stuletnich drzew łaz·
mnie- przy odejściu - w okolicy grasuje pełno żan· nowskiego cmentarza, u grubu bojownika chłopskie- ·
·
·.
darrn '.Jw.
go· o wolność ludu nabbrą nl<'cy i hąrtu, aby czynem
własnym wskazali narodowi wlafoiwą drogę do wspa ·
O strzeżenie było bardzo na czasie. Cufom wydo·
niałego, pi ęknego, jutrzejszego dnia!
L · ·:m się z lasu przez ostry · ogień niemiecki, a w dro·
w Radziwiłłowie, jako „pol• ' · -> do Warszawy Boleslat.v Mrówczynski
'· i scher bandit" wpadłem w ręce gestapo.
WOJNA
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l{uchu ·Wiciowego
Rót.ue są dzieje różnych ru~hów spo:ecz ~y ch.
Ruch w1c1owy jest cZięsc1ą najliczniejsz.ej w.arJedne !:.ą ciągle żywe i trwałe, mne zarn1eraJ .ą, a _sl;wy społecznej w Polsce. Warstwy, 'która - zarc. th:ą.
s;ę ·10\ve, bądź też sła~rną
rozw{)JOWO równo pod w.zgl.ędem pol~tycznym, ja:k i kułtural
i znowu oży-. 1riają -s~ę, cz~ odradzaJą z powrotem.
nym - odbyw.a szybkie prz.emiany ckwhowe i spoZależy to od wielu pil'Zyczy n. Zależy od. 1u~izi,
łeczne.
P·rz.emi!any te wymagają w'yrob-ionych i
jakich slrn.pia w swoich s;rnregach organizacJ~, J~k czynnycll. dllliałaczy. Przejście młodiz.ieży przez orrównież i od środowi·ska społecznego,
w Jakim ganizację wiciową daje zdrowe podstawy i zaprapra~uje. Zależy także od idei jaka oży:Via da- wia do czynnej i świadomej działa1lności na w.szystny ruch. Wreszcie - z.ależy też ód form i metod ki·ch odcinkach społeczn-ego życia wsi. Te vad·~mfa
dzdałani.a.
__
.
dają też podstawy dl1
a trwałości i żywotności ruRu.eh wiiciowy prz.ez wszystJkJe etapy jego roz- chu· wieiowego.
woju ożywiały ciągle żywe i gł-ęboki-ę idee oraz
Wartośeiią, kibóra nadawała trwałość ruchowi
doniosłe pragnienia i dążenia.
Formy i metody widowemu jest równ~ież jego ro1a społeczno 
dl?Jiiałania dą.gle u.sp1rawniano i doskonalono. Sze:
wychowawcza oraz n1ie brani.e organitziacyj.nego
regi ruchu sbale zasilano i wzuniacnia:10 no_wym1 udziału w działalności
partyjnej . Ozłone'k ruchu
ideowymi lt1dźmi. To też był on cią~1e ZYW'{. i. ros- wici.owego nie robił żadnej kariery życi{)wej. Nie
nący. Ciągle pogrębiiał i upowszechmał swoJą ideozdobywał on mandatu poselskiego, nie ubiegał się
logię.
.
o popłatne stanowiska public-zne. Nie walczył też
Przeszkody, jakie ml!- z.awsze stawJiano - od i
o stanowislra we własnej organ,i~acji, bo nie b yło
samego zaranwa jego rozwoju, nie tylko przetrwał,
to zgodne z duchem wychowawozym ruchu, a takale był w stanie przeciwstawiać się im zdecydowa:
nie. Po.konując te truooości, ukszt'.lłtował swóJ że i dlatego, że nie dawało to żadnych korzyści
osobistych. Stanowiska we w}adz.ach ogniw orgaświatopogląd i sformułował zasady odpowiad~j~
ce właśchvościom postępowego r~1-chu młodiziezy niziacyjnych ruchu powierzane były przede wszystkim ludziom bez.interesownym, a przy-tym ofiarwiejsikiej.
nym i ideowym.
J;:dną z podstaw trwałoś-ci i cią.gł-ości ruchu wiNie bran]a organir..:acyjrrego udlziahi w działal
ciowego jest to, że z,rzesza on młodzież chłops:ką,
która chce znaleźć odpov,riedź na trapiące ją za- ności partyjnej nie należy utożs.amiać z brak.iem
gadnien.iia otacz.ają.cego życia. Młodzież, któ1·a postawy politycznej. Są. to dwie różne sprawy.
\ przychodzi do ruchu, by ułatwić sobie po-znanie
Ruch wiciowy - jak każdy ruch społec.z no
prawd i zasad rządz.ących prawami tego życia. wychowawczy - miał i ·ma swoją postawę poli- '
lvUodzież ,która nie. ty 1ko,
że chce znaleźć odpotyczną. Postawę wyraźnie
okreśioną i
wyrazme
wiedź
na przyczyny oddavrna trapiącego wieś post.ępową. Za tę właśnie postawę był tak bezzła i pok-r zywdzenia, ale
ma zdecydowaną wolę w~ględnie zwalczany przed wojną zarówno :prz.ez
usuvłani.a tego z.la i naprawieniia krzywd. I te- o~óq; rządzący, jak i przez obóz reakcyjny.
go pragU<ie najgoręcej.
- Jest niewąitpliwym, że wyotlrębni~n:ie diziaUdział młodz1ieży w pracy samoorganiiziacyjnej
ł1alności partyjnej z organizacyjnej
pracy mło- i samolrnzitałceniowej ruchu wiciowego ufatwia jej
diieżow-ego
ruichu
m..a
bardizo
d'ue;e
znaciz.enie
w
poznanie prawdy i istoty zjawisk . życiowych.
wychowywan~u i kszitałtowianiu
osobowości.
Nie
·
W chodząc do ru.cJrn, młodlzież spotyka te same
pragnienia i dążenia, kMre ją niepokoiły w samot- wyk1uwa ·ono także możliwości wyc-howywania
nym, pojedyńczym myśleniiu. Organizacja jest ze- w dll'ch~u _ wyraźnie postępowo-społecznym. Przyspoleniem tych t"ToSik i dążeł1, wią.żą~ych się z co- kładem tego jes:t ruch wiciowy. ·
Zasada t.a daje podst.aw-ę dUa samowychowa·
dZiiennymi zagadnieniami życia i pracy młodz;ieży .
Jest zespoleniem jej wysiłków i zmagań. I stąd też nia się zdrowych charakterów i dzielnych ludzi.
rnch ten jest żywy i trwały. Jest on, jak gdyb-y Ruch w;iciowy dał bardzo diu.ży za;;ób wyrobionych
działaczy innym ruchom społecznym : uspcle~zn;ony m r eali z,a tm·em pragniefi. i dążeń spółdziel
czości, polityezemu ruchowi , lu'dowemu, samorz.ą
mło dych serc i myśli wsi.
Udz:ał czynny młodzieży w ruchu wiciowym dowi i innym.
ułatw1a jej również poznanie swoich sił i mo·HiwoOmówione w tym artykule zasady nie obejmuś " i dz iałania. Poznaje ona pr?~y tym drogi i mem- ją wszystkich ,które złożyly się na trwał-0ść i ciąg
dy dzinłania ,jakimi mogą być dokonane przemfa- łość naszego ruchu. Jest ich więcej. Wierzymy, że
ny sp ołeczne w życiu wsi i narodu. Poza tym p1·a- st„mowić <me będą i nadal podstawę dlla trwałości
ca w r uchu da.je jej z.aspokoienie pr<:.gni en i'.1 od- i dal<:zego · rozwoju ruchu wiciowego
dania swojej woli ·działania i wysiłku d·l a społecz
ności, dla potrzeb życia z.biorowego.
JAN DOMAŃSKI
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Po Zjazdach W ojew6dzk1ch
Według ustalonego w sierpniu br.
~rzed grudniowym Walnym Zjazdem

I

~

,

planu pracy W tych_warunkach roz'\'OJ naszej <J ~·g'lnin::ii m!l
ZMWRP miały wszystkie cechy trwałości.
się odbyć Statutowe ~alne Zgromadzenia Delega.
Zjazdy Wojewódzkie '~ykazały, iż w os tatukh
tów poszczególnych Związków Wojewódzkich. Zgro· 3 miesiącach nastąpił niezwykle szybki rozrost Kół,
mad~nia te . odbyły się już.we wszystkich wojewódz·· niewspółmierny do stojących przed ogniwami powia·
twach. Rozpoczęły je Rzeszów i Kraków - zakoń- towymi i wojewódzkimi możliwościami udzielania
cz yły Warszawa i Wrocław.
pomocy w pracy, brak bowiem jest bowiem dostatecz·
Stały się one przeglądem dorobku organizacyjne- nej ilości odpowiednio wyrobionych kolegów i kolego i postawy ideowej po~zczególnych ziem. ,.-W więk· żanek. Odbijają się tu dotkliwie lata wojny.
· szośĆi Zjazdy te były pierwszym - o szerszym za·
Jeszcze dalszy przyrost Kół może grozić spłyce
sięgu - bezpośrednim zetknięciem się gromad i dzia- niem pracy, wiele Kół nie mając możności zapozna·
łaczy wiciowych z terenu poszczególnych wojenia się bliżej z naszymi metodami pracy, wyżywać
wództw - pierwszym policzeniem sił, st-wierdzeniem się będzie przede wszystkim w różnego rodzaju po·
- kto został, a kogo brak..
tańcówkach i zabawach.
Każdy- z nich był inny; -- wszystkie jednak mia·
Nasuwający się stąd wniosek byłby prosty:
ły cechy wspólne.
~
.Wstrzymać dalsze zakładanie Kół, pogłębić pracę
Uczestnicy niektórych z nich przeżyli niezwykle w już istniejących i dopiero w oparciu o nie iść na
uroczyste momenty. Po raz pierwszy od 6 lat wy· dalsze powiększanie liczby członków Związku.
ciągnięto z podziemia sztandary związkowe, przecho~
Czy wniosek ten jest słuszny?
wywane skrzętnie przez cały okres -niemieckiej okuCzy można sobie pozwolić na to czekanię, na zapupacji.
'
szczenie ugorem i nieinteresowanie się olbrzymią maWzruszający, wyciskający łzy, uroczysty akt prze· są chłopskiej mlodzieży? A jeśli nie, to jaką znaleź6
kazywania ich przez przedwojennych i konspiracyj~ radę, by móc prowadzić pracę wszerz i w głąb?
nych kierowników nowym chorążym i nowym mło·
Te ' ża:gadnienia stawały na porządku dziennym
dym zespołom wojew·ódzkim, był zewnętrznym wyi·a- prawie wszystkich zjazdów wojewódzkich i sprawa
zero ciągłości ideowej i przekazywania dorobku wi· ta niewątpliwie omawiana będzie na Walnym Zjeździe
ciowego nowym, nadchodzącym pokoleniom wiciarzy. ZM\V/RP. Pospplnie postaramy się znaleźć dla niej
Zjazdy województw centralnych cechowała du· najbardziej właściwe wyjście.
ma ·z przedwojennego i powojennego dorobku. Biło
Inną sprawą - · ll:tórej uczestnicy Zjazdów poś·
z nich poczucie i wiara we własne siły, dumą, z do- więcili wiele miejsca - to sprawa środków finansokonanych osiągnięć - a przede wszys.tkłm: szeroki wych.
rozmach w zamierzeniach na przyszłość.
W związku - z rozszerzonym zakresem pracy, więkW. Zjazdach województw nie objętych przed woj-_ szą ilość pracowników; oddających cały swój czas
ną siecią ogniw naszej organizacji najważniej· Związkowi _większymi kosztami rozjazdów, wydat·
szym było żagadnienie: czy i w jakim stopniu ki Związków \Y/ojewódzkich znacznie powiększyły
Związek nasz się zakorzenił i jakie ma możliwości się. Wpływy ze składek członkowskich są niedostarozwoju.
teczne. Na wsi bowiem trudno - naprawdę trudno.
Na to za~adnienie odpowiedź wszedzie wypadła 0 pieniądze. Opieranie się jednak 0 subwencje, sh•..-adodatnio. Wyrosło więc pytanie, w czym tkwi siła, rza niepewność, mimo bowiem, iż płyną one z podat·
przyciągająca chłopską młodzież do naszej organi· ków; 'które płaci cała wieś. _ nigdy nie wiadomo
zacji na terenach •. które nie znały jej przed wojną. czy ci, co je bezpośrednio dają, nie odmówią ich,
Zdaje się, że najlepiej wyjaśnił to jeden znaj- względnie czy nie postawią tego rodzaju warunków
młodszych, świeżych wiciarzy, pochodzący z takiego że nam wypadnie odmówić przyjęcia ich za taką cenę.
właśnie nowego .dla naszej pracy województwa:
Organizacja znalazła by się wtedy w niezmiernie cięż„ Jestem synem chłopskim - mówił. - Wici, ich kiej sytuacji.
ideologii i pracy dotychczas nie znałem. Ale tak, jak
Sprawy te były wszędzie dyskutowane. Wszędzie
koledzy sprawy stawiają - to przecież wszystko to,
k
o czym ja sam, nie znając „Wici'.' myślałem i do zajęto w tej spra:wie stanowis o:
,
czego- własnym rÓzumem doahodziłem. Podobnie myDążyć będziemy do tego - dochodzili do wi:iioślało wielu z moich kolegów. Byliśmy wiciarzami, sku delegaci - by wpływy ze skł_adek u~egły. zw1ęk
nie znając Wici, będziemy nimi tymbardziej teraz, gdy szeniu, tak, by pokrywały wydatki orgaruzacy1ne; poznajemy je bliżej Mieścimy się dobrze w ich ra· otrzymywane subwencje zużywać będziemy n~ . roz·
mach organizacyjny~h."
szerzanie i rozbudowanie prowadzonych prac osw1atoI w tym, a nie gdzie indziej leży tajemnica rozwo· ~~· .
• ,
.
ju naszej organizacji.
·<Dl --:W. ten .spo~?P utrzym~c P?trafimy niezależność
Wici trafiają w najgłębiej utajone struny chłop- ,~9.r~mzacyp1ą 11deową Zw1ą~ku.
.
'k.
skiej dumy, chłopskiego myślenia i uczucia.
Z_agadni~nie, które żywo interesowało uczestm ow
Są organizacją nie narzµcania wsi niczego z .z;e.- - t-o jedność i;tćhu }udowego. t
•
• w
w .
wnątrz, ale wyzwalającą siły _wet.\rnętr:ine chłopsk!l!j
, ~a wszystw1ch Ziazdach pos.aw1ono sp1a. ę Y
m~odziezy.
razrue:
...-~-·

Nasz eel -

Po-Iska Ludowa
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Nr 34-Str 8
Na wsi jest miejsce tylko na jedną

młodzieżowo - oświatową,

organizację

jeClną polityczną, jedną

zawodową i jedną gospodarczą.
,Jedność ruchu młodzieży chłopskiej osiągnęliśmy.
Na żadnym z naszych zebrań i zgromadzeń nie zarysowały się tego rodzaju różnice, któreby mogły nas

rozdzielić.

I jedności tej zderydowanie będziemy brcr

nić. Ktokolwiek usiłowałby ją podważyć, spotka się
·ze stanowczym odporem i zdecydowaną odprawą
chłopskiej młodzieży.

Wszystkie Zjazdy wojewódzkie poparły stanowi·
sko Zarządu Głównego i jego wysiłki, zmierzające
do scalenia politycznego odcinka ruchu Judowegai do
utworzenia jednej politycmej reprezentacji wsi.
Uczestnicy konferencji dawali wyraz swemu głębokie·
mu;Przekonaniu, iż po zjednoczeniu Stronnictwa Ludowego kierowanego przez Bańczyka z Polskim Stron'
nictwem Ludowym, w niedługim już czasie wszyscy
chłopi znajdą się pod sztandarem jednego stronnic·
twa, które
prowadzeniu spraw politycznych kiero·
wać się będzie głęboko odczuwanym i pojmowanym
interesem wsi i państwa.
J
Wiele~uwagi poświęcano na Zjazdąch zawodowej
organizacji wsi, jaką ma być „Samopomoc Chłopska",
oraz n1chowi spółdzielczemu.
Z przemówień delegatów · bił wielki niepokój, powodowany zaistniał~ w tych organizacjach układem

w

Kto

,

jaką

•

I

MbodZli&l clrlioplSOOa

Z"J<I'9'am.W.orwana w

Kiobaoh Mł<>·

Wd.eijiS.kiiiej pirz.ed wiojną mfoalta okrieiślione obli.cze~
RietkrutOwa.q,a ISl~ę z. ohRioopców i <liz.ile'wcząt piraiaujących na
gioopooarS'twaoh swyah rodlz:i!ców. Koi1a Mł'Jd'z:ieiy Wdiej·
slkiej „Wlloi" OOeijmowały be2::{l'OOre<lnruo mały procent
młiodzdeży<, jeśli cały Związek l!iczył Zlailiedrw'i.e slutys1ięcz·
ną grO!Illladę. ()r'.Adziaływ.ani.e id€·0JWle „Wliiai" był•':> jed·
nak dooć szer.okihe i sLwalło b!oda<j 1 miliona. Ni.ie tyłkio
baw.iem Centralny zw:'ąrek Młodej W&i ksz.t-a~tował swą

_pod

wpływem

„Wdoi'·, ade

tlaik:że

Kiaito:lickliie

Sbowarzysz.en.ia były głęb.o•klo prz.ooiiąilmi.ę.toe ildeami wli,ci;o-wyrrni wbrew żyoz·en.iom SiWYch p.aitironbw.

„Wici" mriaoły w ooibiie bairdz-0 maHlo lu<l:zli wykBZ1ał·
oonydh w sz.k:ołla1dh średniiidh i wyższyoh, a i ci wyiks:zlbał·
ceni ,byli zr()Śn!iięci IIllOCD.O z mrusią mllod'Zliieży chłopśkrl..ej,
nie wysfierZJal1i się _:. poa:ootawalli ahł!Otpa.mdo,
Praoaa Ol1gaillliz.a·cyjna, oiśwtiaitrowa i wychorwarwcza spoO"Zywiał.a' praWIJe całr.towicile na ba.rka•ch U!JPalionych &6llilJO·
uków, be-z J>O'lil"XY i!nBtnu.k:boirów, wG:aidz erz.loolnyoh, nau-czy<litels'twia i łl. d.
TOOerż

w

Jan Dusza

WSZYSTKA

.

MŁODZIEŻ

WSI - W ZMWRP

.

spusc1zn~ .

dzdeży

:iideiol'Jlg'ię

stosunków. W p9szczegolnych wypowiedziach przeja·
wiała się głęboka troska o to, by organizacje te po
uporządkowaniu swych spraw wewnętrznych spełniać
mogły należycie zadania,
których się podjęły i by
nie zawiodły nadziei, związanych z ich rozwojem.
Dyskusje na Zjazdach dawały wreszcie wyraz trudnościom, jakie organizacja nasza napotyka w swej
pracy. Niemniej jednak nad żalami i skargami góro·
wała wysoka nuta whrv
sluśzność naszej spra' vy
i głębokie przekonanie, iż naszą pracą doprowadzimy
do odrodzenia całości życia wsi i państwa.
Postaw~, zajęta przez . Wojew.J~hkie· Zgromalzenia delegatów znajdzie niewątpliwie wyraz na Walnym Zjeździe ZMWRP. Podadzą ręce młodzi krako·
wiacy - młodym Kaszubom, $lązacy - Mazurom,
Lubliniacy - Polakom Ziem Zachodnich. - Pierw·
szym dniem obrad zamkniemy długi i ciężki okres
naszej pracy, drugim dHiem otworzymy następny mamy prawo wierzyć, że będzie on lepszy i szczęśli- '
wszy.

typ wiiciairzoa pu:z.edwoj:en.nego

podaywał

się

z pojęoi.em u:śrwliiadłomiOllllego, -cenią.oogo swą godr:ość
ml':XllegJo chl!opai, hard.ZIO twa:rdego wnbec trud'nO'Ści ma'·
terualnydb., Illi.e d.ajoqLie.gic> silię .ani zastraezyć, ani ku~t!"
Młiodzież dhłio-peka pr~ W!()ljną byia praw.ile "oałJ<io ·
-0-deipdhruięta od sik.ół średnich i wyd'&yoh. Byw<i.ły

wi.aiJe

w.ego. 'Praca

mł<Old:z!iiei.y ~ki.ej ~ła

wtedy dhoa reik.·
zakiresu, <l!le
0

'ller p:iJoI1JilersJdt, 10granic:zaiła się do w.ą&Qiego

terL

wyjk.'Uwiała war1!Jolśai ilu'Illd!amenlbailne.

Być wiiai<lrz.am zna·myb oowaci:nie myśleć, badać
wszystlro m~ym rozumiem, ml1enyć czyny ludzlkiOO, wraż•!Jii:wym. sU!lniie!lriem, siał w ik..aaio B.bełb-ie pnyj.ażń oraz u·

mfill()IWlam.i.e sipr.a:wy ahalopsk~ej <i piolskliie1j.
z ta.kim loapii.'1Ja!1em w€6Zł-a. lll'.lłiodZiler wtie jska w pod:7.li'elll:ia.. Naród Pol&kil. azempał 'h'J<jną ręką z 1Jelgo kap4tałU',
pnyibierając bezlrompromisową postawę

wobec wroy.ai,
n..arjlbardzii.ej bez41tera:J.Dw~yoh i odważnyClh wił·
nie.rzy podziem.nydh.. „Wii.ci" otrzYtmJały chrzE>1>•t b')jvwy
w Daita1i10naoh OhłqpiSlkliCh. Wi:di.a·I7Je walezyl; luk7.e
w szeregach AtK, było ic'h rówlllt~ wiciu w Arni. i Lu·
00wej,, godrzile w:noo&l•i <lluOO im.ic_jattywy i poiświęcenia. ·
zys:lru}ąc

yV czasioe M1!lerows.kiej okujpacjii. J>rzy!byki n?m w~elu
l).'Ywyah czł.onków, ż;ołnforzy B. Ch., kitórzy zoo.il.;;>: n"'sze
przerzedzone s.zieregi i całe swie mł!ode 2yct.e pośwJęcili
nieyodl€!<flą Jllo.1El1.kę Ludową.
!lni\Si aj drzwi ZwJ.ąrrk!u Młlo<l.1li.ciy Wiej.skdej otwo·
rzyty się dfla ołbrrzymiej grom.adX młodzie"Ly diłop1Sk..:ej.
Odrżytły stare Koła, powsitały tysiące Kół w.e W1Si.a-ch. g<l.zie
ibdh ootąd nigd,y nte byaio. I nile tylloo· na wBiiaClh P9'Wffi3.ją
dziś KOlłla Mrodziieży W.ieji.skiie'j. Jee.t idl OOiZlaCl W1ięcej r.a

wa•lce o

0

unr'.rwersyibełtaoh, jest Ldh jęs.zcze 'W1ięoej wśród cb!l!opslf::.ei

gminy, z klbórydi airui jiedno aMop.sikiiJe dmeclw nl!e
.k..ształciłlo s.iię w gimnaizjum czy w UD!iwe.rsybeoiie. Kiob
Mliod:zOOży Wiejmej, Ullliwiersyttett lru.dawy i mocz.na Bdc.ołla roJ.n.icza byiy prawfi.e jedyny)Dlli plaiaówkaam, gdzie
chłcp6k.ie d'Z.iiiecloo miogłio się p:rzygo~w.a.ć na pnyube90 IOibywiartJeJia; UZ!lllpelndiać swą mguipłą wiled:z.ę i sp10-

mkxtziiety llibeaJ:ruej. „Widi" przoestalły być wykłętym śrn·
dlowilslkiiem oore1ty00ów. ,,Waci" &'bały eli:ę ·pqpiu1a.rne w 7,y~i'll SUJ!O}leoznym. Wlileś u:zySlkatta. <iiotstEW dlo szkóił średruicn
i ~zych, hal n.a wsi dstniie.jie jluiż szereg g.imnazióvr
ii 1ioeó'W', jak God'l.ianów, Dą.browia Zd:uńBlm, Herdyuc..~.
Oelestyn6'w i i:nńe. Uniwersytety 1'udowe QOO"aiz gęs'Jtsl~
&ieaiią, pa.~rywają pois.ką w.~eś. PoW'Sltają i'lldOIW'e sz.k'-1 i J

60lbre się d<> żyoi.a. ro<bMi~. ~g.o i pańs.t~

lll!WqaDe;- Związek prowiaodrl:i
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Poweiechne ohowiqzki i pra\va o·bywuielskie

W poprzednich artykułach w Nr. Nr. 27 i 28
Wici" omówiliśmy ustrój państwa, jaki obowiązuje
aas w myśl Konstytucji z 17 marca 1921 r. Obecnie
omówimy jakie obowiązki i prawa zawiera wspomniana Konstytucja. ·
·
Najprzód Konstytucja określa obywatelstwo osób
przynależnych do Państwa Polskiego, postanawiając,
że obywatel polski nie może być równocześnie obywatelem innego państwa. Nabywa się obywatelstwo
przez urodzenie z obywatela polskiego lub przez nadanie, a stracić je można przez czyn karygodny, 0
czym decydują sądy.
Na obywateli Konstytucja marcowa nakłada następujące obowiązki: wierność dla Rzeczypospolitej
Polskiej; szanowanie i przestrzeganie Konstytucji,
ustaw i rozporządzeń obo\Viązujących; służbę w wojsku, do której są obowiązani wszyscy o'byvvatele; ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, ustan<>"'
wionych przez ustawy; szanowanie prawowitej wła
dzy i ułatwianie jej spełniania zadań; sumiennego
spełniania obowiązków publicznych, do jakich powoła obywateli naród lub władza panstwowa; wychowania swoich dzieci na prawych obywateli Ojczyzny
i zapewnienia int co najmniej początkowego wykształ·
cenia.
Co do pr~w obywatelskich to Kqnstytucja marcowa zapewnia zupełną ochronę życia, wolności i
mienia wszystkim bez różnicy pochodzenia, narodo-wości, rasy, religii obywatelom. ~/ szyscy są równi
wobec prawa, urzędy są dla wszystkich dostępne na
warunkach prawem pr zepisanych. Nie uznaje ·przywilejów, herbów i tyiułów rodowych, z wyjątkiem
naukowych i zawodowych.
Rewizja osobista lub aresztowanie dopuszczone
jest tylko w wypadkach określonych prawem na podstawie polecenia władz sądowych, które, jeżeli nie
mogło być wydane na1:ychmiast, winno być doręczo
ne w ciągu 48 godzin. Gdy to w tym czasie nie nastą
pi aresztowany odzys]mje natychmiast wolność. Są
du nikt nie może być pozbawiony. Sądy wyjątkowe
dopuszczalne są tylko w wypadkach oznaczonych
ustawami, wydanemi pr~ed popełnieniem czynu karygodnego. Sciganie obywatefa i wymierzanie kary jest
dopuszczalne tylko na zasadzie obowiązującej usta·
wy. Kary, połączone z udręczeniami Hzycznemi, są
nie dozwolone i nikt takim karom podlegać nie może.
żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi dro~
s~dowej do dochodzenia krzywdy i straty. Konstytucja marcowa poręcza nietykalność mieszkania obywatela. Naruszenie może być dokonane dla wykonania zarządzeń administracyjnych lub polec_ęnia władz
sądowych, opartych na wyraźnych przepisach usta W0\'0'ch. ~?r~cza prawo swobodnego wyrażania
swoich .mysh 1 przekonań, wolność prasy, bez wprowadzania cenzury ani systemu koncesyjnego wyda-

wania druków i ograniczania ich rozpowszechniania.
Zapewnia nienaruszalność tajemnicy listów i innej
korespondencji. Nadaje prawo koalicji, zgromadza·
nia się i' zawiązywania stówarzyszeń i · związków.
Oczywiście wszystkie te prawa obywatelskie mają
być rozwinięte w ustawach i wszelkie - ograniczenia
wyraźne w ustawach przewidziane. Czasowe zawie·
szenie wolności osobistej, nietykalności mieszkania,
wolności prasy, tajemnicy listów,
prawa koal'cji,
zgromadzania się i zawiązywania stowarzyszeń może
ze względów bezpieczeństwa publicznego nastąpić dla
całego obszaru państwowego lub na jego części. Ale
takie zawieszenie wymienionych praw obywatelskich
mocno jest przez Konstytucję marcową obstawione.
Może je zarządzić tylko Rada Ministrów za zezwoleniem Prezydenta Rzeczypospolitej podczas wojny,
albo gdy grozi wybuch wojny, wrazie rozruchów wewnętrznych, _rozległych knowal'i o charakterze zdra·
dy stanu, zagrażających Konstytucji ·albo bezpieczeń·
stwu obywateli. . Zarządzenie takie musi być. przedstawione Sejmowi d'o zatwierdzenia. Gdy Sejm odmówi, swego zatwierdzenia stan wyjątkowy natych·
miast traci moc obowiązującą.
Konstytucja uznaje za jedną z najważniejszych·
podstaw ustroju społecznego wszelką własność czy
to osobistą poszczególnych obywateli, czy zbiorową
związków obywateli, instytucji, ciał samorządowych
i Państwa. Poręc~a ochronę mienia mieszlrnńcom, instytucjom i społecznościom. D01>uszcza jednak w
wypadkach, ustawą przewidzianych, zniesienie - lub
ograniczenie własności osobistej lub zbiorowej, ze
względów wyższej użyteczności, za odszkodowaniem.
Co do ziemi to nie może być ona przedmiotem nie-.
ograniczonego obrotu. „Ustawy określą przysługują
ce Państwu prawo przymusowego wykupu ziemi, oraz
uregulowania obrotu ziemią, przy uwzględnieniu zasady, że ustrój rolny Rzeczypospolitej Polskiej 1'J,a
się" opierać na gospodarstwach rolnych, zdolnych do
prawidłowej wytwórczości i stanowiących osobistą
własność".

Konstytucja zapewnia obywatelom wolność za·
mieszkania, pobytu, przesiedlania się, wychodźtwa _
wyboru zajęcia i zarobkowania.a także przenoszeni~
swęj własności.
·
Bardzo silny nacisk Konstytucja kładzie na ·pracę,
która, jako główna po ds ta wa bogactwa Rzeczypospoli tej, ma pozostawać pod szczególną ochroną P ań
stwa. Zanewnia ubezpieczenia od braku pracy, cho·
roby, ni;szczęśliwego wypadku
niedołęstwa. ~a
kazuje pracy dzieci do lat 15, pracy nocnej kobiet
i robotników młodocianych. Konstytucja marcowa
staje na stanowisku równ ouprawnienia wszystkich
narodowości w Polsce; zabezpieczą pełny i swobodny rozwój ich właściwości narodowościowych: orł!a
nizowanie się dla swego rozwoju.

r

\
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Poręcza Konstytucja wo.Jność sumienia. r wyzn~
nia. Nikt ni~ może być z powodu wyznama 0~1am·
czony w prawacn przysługujących innym obywatelom. Obywatele mają prawo wolnego wyznawania
zarówno publicznie jak i prywatnie swej wiary i wykotiywania przepisów swej relig_ii.
W zakresie oświaty Konstytucja postanawia: oho·
wiązkową naukę w szkole powszechnej dla wszyst·
kich obywateli, oczywiście w określonym ustawą wieku, bezpłatną naukę w szkołach państwowych i samorządowych; zapewąj.a uczniom. wyjątkowo zdol·
·nym a niezamożnym, stypendia na utrzymanie w zakładach średnich i wyższych. Zapewnia wolność ba.
dań naukowych i ogłaszania ich wyników, jak rów·
nież zakładania szkół prywatnych, o ile tylko zasto·
st:ją się do obowiązującycb ustaw. Nadzór j-ednak
nad wszystkiemi szkołami }est w rękach władz pań-

stwowych. Na zakoń~zenie należy zwrócić uwagę na
postanowienie bardzo. ważne, które ni~ w~s~ło niestety w zycie, gdyż m~ wydano odpow1edme1 usta\vy
wprowadzaj_ącej. Stwierdza .ono, że ka~dy obywatel
ma prawo do wynagrodzerua- szkody, 1aką mu wy·
rządizły władze państwowe przez działalność urzę·
dową, niezgodną z prawem lub obowiązkami służby.
Odpowiedzialnym za szkodę jest Państwo solidarni~
z winnymi władzami. To samo dotyczy samorządu I
ich władz . Wniesienie skargi przeciw Państwu i przeciw urzednikom· nie jest zależne od' zezwolenia wła-'
dzy publicznej. Gdyby to prawo weszło w życie urzędnicy pilnowaliby się prawa więcej niż dotycb;
czas.- Konstytucja marcowa jest więc szczerze ~em.o·
kratyczna. Należy tylko dążyć, aby weszła w zyc1e,

Al.

Bogusławski.

BARW~ Y*)

\

Wśród wielu zjawisk przyrody, wielkie zaintere!owanie myśli ludzkiej budziły również barwy. Wielki
fizyk angielski Izaak Newton - wykrył, że promień
biały widma słonecznego przepuszczony przez szkła·
ny pryzmat, załamuje się i rozszczepia na siedem
barw tęczowych, a mianowicie: czerwoną, pomarań·
czową, żółtą, zieloną, błękitną, ciemno niebieską i fioletową, i że te siedem barw zwane widmowymi dają
znów po złączeniu promień światła barwy białej.
Dalsze obserwacje w praktycznym z·astosowaniu barw
- doprowadziły - do spostrzeżenia, że do otrzyma·
nia -wszelkich barw wystarczy zastosować tylko trzy
barwy: żółtą, czerwoną i niebieską. Te trzy barwy na·
zwano _zasadniczymi. Jakkolv.riek znano już niewąt
pliwie · w średniowieczu, a nawet w stażytQości spo~oby mieszania farb i otrzymywania różnych barw; to
Jednak nie U!Jliano tego wyjaśnić naukowo. Dopiero
od czasu odkrycia Newtona zainteresowanie barwami
wzrosło powszechnie.
\Yysiłki wszystkich, którz·y choieli wyzyskać od·
krycie Newtona w praktycznym zastosowaniu barw
doprowad~ił do ·zupełnie przeciwnych wyników'.
spr.zecznych z ńauką Newtona.
Okazało się, że mieszając w odpowiednich stosun·
kach razem siedem barw tę.czowych w postaci farb
czy też barwników, otrzymuje się zawsze barwę
czarną. Tak samo barwę czarną daje zmieszanie
trzech barw zasadniczych żółta+ czerwona+ niebie·
ska = CZ3.ma. Z dalszych badań nad barwami ustalono, że oprócz trzech barw zasadniczych istnieją
barwy złożone podwójnie żółta+czerwona=poma·
rmicze>vm, żółta + niebieska = zielona czerwona +
niebieska = fioletowa.
· '
. Mies~anie dwóch złożonych . barw podwójnych
d.a1e nam zawsze barwę czarną, pomarańczowa +
z1eJ'ona = czarna, zielona + fioletowa ::.:::: czarna po·
marańc:rnwa + fioletowa = czarna.
- '
. Oprócz .ty~h .każda złożona barwa podwójna po.
siad~ dla s1eb1e Je~ną barwę zasadniczą, która ją dopcł111a, dając również barwę czarną.
pon arańczowa +niebieska = czarna
zielona + czer-wona ~ czarna
'
fioletowa + żółta = czarna. '
*) Ro7.dz.iał z przygotowanej do druku książki pt1 „Far-

hy i środki
krewnych".

wiążące stosowane

w malarstwie i Za\V<>daclt po-

Te jasno stwierdzone fakty · wywołały namiętny
spór pomiędzy zwolennikami Newtona i jego prze·
ciwnikami, przy czym każda ze stron na poparcie
swych twierdzeń miała liczne dowody.
. _ Dopiero kres kłótniom i wszelkim komentarzom
położył Helmholtz w roku 1856, który orzekł, że
Newton ma rację i jego przeciwnicy także.
Następnię rzeczo·wo_ i jasno wyświetlił on różnice
tych zjawisk, jaka -zachodzi między siedmioma bar·
wami widma słonecznego, a siedmioma barwami ciał
_ barwnych (farb~mi lub barwnikami).
Dla uwypuklenia tej różnicy należy ustalić dokładnie pojęcie tych dwóch rodzajóvv barw.
Promień biały światła słonecznego należy rozu·
mieć, jako drgnnia ete~ o różnych długościach i czę·
, stotliwości'ach fal w granicach określonych.
Barwy tęczowe widma słonecznego, czyli promienie barwne - odpowiednio do natury promienia białego są to drgania eteru w granicach określonych
o poszczególnych długościach i częstotliwościach fal..
Połączenie dwóch barw widma słonecznego tworzy
trzecią, nową barwę, czyli jaśniejszą od tych dwóch
-poszczególnych barw składo-wych.
Jeżeli zamiast dwóch barw widma słonecznego
połączymy trzy lub więcej barw, to odpowiednio do ilości · ·połączonych razem promieni barwnych, otrzy·
mamy zawsze nowy P.r.om:ień spotęgo\!'any, który jest
sumą poszczególnych promieni barwnych.
Inaczej można to wyrazić, że otrzymany nowy
promień jest sumą drgań fal eteru właściwych pro·
mieniom dodawanym.
Z tego wynika, że przez połączenie sied~iu barw
tęczowych widma słonecznego, otrzymujemy zawsze
promień świetlny barwy białej.
Barwy substancji barwnych (farb, harników itp.)
są związane ściśle z materią i zależne od warunków
światła .

Swiatło dzienne zawiera wszystkie barwy widma
•sł9necznego. Ciało barwne np.' żółta farba jest to

barwna substancja posiadająca własność pochlaniania z wyjątkiem barwy żółtej sobie wła~ciwej, którą
odbija.
Przeto każda , substancja barwna, jak
wspomniana żółta farba, jest czymś pośrednim, czyli
eliminatorem, przekazującym dla oka ludzkiego poszcze~ólne sobie tylko właściwe barwy,
wyłowione
z b{atego widma słonecznego (światła dziennc':!o) .
Przez zmieszanie dwóch substancji barwnych (farb

„ ·wt Cl"
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g.iunnazja.lrw- hcealne dla tych, kLórzy ni~ mają ozas1U
pteruięd.L.y na wyj•aizd dJo szkół ·miejekliah.
Jednym S>llowem sy•tuacja zupełn•ie inna, ni.ż przed

i

wpjną.

Ale razem z tymi niiewątpli!wi.e wii.eJlki.llDi zdobycz.ami
i wielkie obawy. D<.> „Wiiai" dz.i.staj wstę:pruj•e o-O.ok
ii.&eowego eleme'Il!IJU ch'roip's.kii.ego takrż:e i mrodz•ież ą;porLu
nistyazna, szulrnjąca s-ty.pendJJów, możności kształoenio.
się i t . d. Co p11aJWlda jest to d'Jlść szlaichetny oportunizm„
ale n-ie mniej jednak TI!i.e j~t llO kirysztalł bezinitere.;lOwnej
iidei, j.aka cecirowiałla przedW101iennych wticiarzy.
W „Wioiac:h" wzratlita eiJJetrnerut ,;u·czony" z lk'eóW
i wyższy9]:1 uczeln'il, .k!tóry mCYi:e róinić siię od tych, co zo ·
staM na roll1i. Ta mbd.zież „uaz:ona" będz.fą niewątvliwie
wywierać -piętno na o01b:1ilcz..u zwiąiZkowym.
Ale czy mamy 00.pychaić młodzież kształcącą się
~
- . w szkołach średnich i wy.ż.szych? Za nk w świlede! PoZito.m przedwojiennej oświaty wsi jiest dla ilae ihańhi·ącym
fialktieu:n .z oikre&U rządów eility i ez.la:ch€11:czyzny_.
. D'.> Kół Młoozóeży wst~puje także młodZileż, która ·
wypełniałia s:reregi odd!z.i.ełów leśnydh, a także . c: chfopcy i dz·iiewczęta, .krtlórzy zlaipaini przez Niiemców przewę
drowali kawalł $Wiiata ii przepraoowali w aióżoorakiah •v>a·
nmkiac:h w 0ibcym kra·ju przez kilka: 1alt.
Do „Wici" wchodz.i mił-od'ZILeż kas:z.wbosk..a, śląska, pomorska, wdhoozi ta.kż;e mł;'Jłdzież piI'ZY'był.a z za Bugu
gd-ziie „w~ci" /Przed wojną nie 'byqic>.
Wreszcie 61'Zeregi. na.srzego Zwd.ązku 7oaipeł.n.1a prawdzi·
wa Illilodzite'Ż, <łlo znaczy ·ci. którzy przed woijną kooZiulę
w zębach nooili, nóezaJ.eżnie od tego, czy t'.> byfo za Bu·
.giem, czy na Koa.szubach, ozy na~ w samym wojewódz·
tw~e kii-e1eck1i.cr:n. Nas, stars2ych - prz.edW10j•ennych wi·
.ciarzy, jest z.ni.lwma g11omadka, kitiória. będzie topn;ała
. z . m.ioesiąca na m.iesiąc.
My, stamsii wioiarz,e, cieszymy sd.ę z maooweg.o f;()Z·
wojill naszeg'.> Z.wiąrzik.u. Myśmy j'UIŻ w ()(kresie konsp:i.racjii, nadząc ·O przyszliolści, prrzewridywail'i bo, oo się dz,isiaj
sta·j•e. Przewtidyw.a.liiśmy tatkZe trudności, jakie st•anc1
·
przed ill'ło<lzie1Ją ohliopSką w okvesie powojennym.
t'.> •brak wy.rolbrienia .Oftiganizacyjnego
Trudności te przy masowym rozW10ju Zwi~ąrzl.m, brak instrukcj.i, .brak
przygotowianyoh organirzaiborów, prz:ewodniczących, któ;m;yby umfieili iprowa1dzi1ć z€1bra-ruia, brak l.ffi·iąrtek do biblio~
idą

I

Koło
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tetk., brak <kit11ltury żyd.a sp'.>łeczn•ego li. orgwi•i zacyjnego,
podkiopaniie zasad moralnych, iktó.re dokonało się w obozia.ch., na wysied.J.aniu, na przymus.o wyCh roiblOla·ch
d. w ogóle ;p'.>d d>estrukcyjnym wpływem w.oj.ny.
Zw iąz·ek nasz wszedł w zupełnie nowy okres roz·
waju. Jest bo roowój ma50wy pio 6-letnii.~j p.rzerwie no·r·
ma.Jnej pracy organ.izaicyjnej . P'.JlmJga'ją nam dziś P~auczy .
ciele, p.omagaj.ą kuratoria.- a szc ,;óln'e 1·;, lz:a'. o~w::i
ty dorosłydh, pom~a. n~era·z i aidmin:Stracja pańis-~wowa.
ollrzymujemy subsydia rz<>-0ow.e na prac~ organizacyjną
ti.

ośw.ia1:>wą..

Są to waruuk>i tia:k zidecy<loiwaniie róm1oe od IP.rzedwojtennych, ile mu6Tlą '(>ne wpływać na dz·iailalność i oeią g·
•
nilęcia w pracy.
Ra·d:orść na.6Za z teigio p.ow'.>dtu nie potrzebuje uzaeadruen1a.
Jeśli z,a·ś ali.odzi o. trookę, by te nowe oko.liczności
niie W}~paczyfy idei naczelnej Związku M'odz' .'ż·.r Vv~ej
,skiiej" 11Jo :ieta-tni-e zjazdy, kumy i wre::.z:::e n:r::c~h ó".J'Ólna·pd1skia w Pezcze-linie, jaka się o·dbyłu w końmi l'iDlopada .
pozwiala wierzyć, ż-e w'ciairz e. p011 ·ra.gą wyk-orzyfrlać WG7.y
etkie okoliczności sp.rzyja'ją6e, aby zrz~.szyć pow.szech.n0tść cl:r1opGlld ej młodzi-ęży i re uohronią .>ię od ujemnych
skutków wviej wymte n ~onycll okoliczności.
Na zjruzidaoh woj•ewódzikich ":. na naradzi;e pszcż~liń
sikitej niajmł•o.cls i wiciarze, j-a:k sami s'.,eibi-e narzyW1aili 1JJ()W.Or0i..'iki w:ci-0we, &twierdza1 ' że n:·e r1aj.ąc organiza - ,
cyjnej !idei w:c:iowicj. l(';kn·li do \.go, oo wfofaic w „Wi<liach" znaJe±H. Ta!c ·0 ·:0: je„. 110 :deta w'-::•o·v::: n:.e coa·- ' ·
ła z ks~ężyca, an' n:e 'Zoolata prz.yw;c~·..,·1a ;: :.:~'.:l~·:.~ic.
ail!e wyirosla z Pohs.k.iej Ziemi w eeircaoh synów i oóre,~
·Ohł-OtPskich. I rośnie na.dal. W 5erou lk:aiżdego ohbpsk-:ego
dzdeclfa odradza się i pot-ężni·ej€. D!abego też potrafi ona
przezwydężyć wszeilk\.e przesz.k-Ody i powojenną delitllOrali zację, p'Jrtrati p.o·oią.gmąć masy oh'łopskiej mło<lziieży,
w;ejdzie z roli do szkół, nada. char.arkteT żyoiu społe c7.
nemu w P.ol.sce, zy&kia :z:rnoi.umiienie w 1bratniah o.rgani1za cjach młodzieży robotniczej.
Bo idea „W'.o:" - to idea miłości d'J ziemi, idea
to
samodzielności, idea spl'a'wiedJiwoo~i społecznej idea diemokra.cji.

St. lgnar

MtodzieZy .pOdstaw'l

„

pracy

Pomiędzy pozi.omem pracy w Kołach Młodzie
Wiejskfoj, a dzia~alnością. Związków Sąsiedrz;
'kich ,Powiatov.rych i Wojewódzkich istnieje ścisła

W słcutek tego, częstym z.ja wiskie~ jesi zamieranie Kół po krótkim okresie iiStnienia. ,

zależność.
Doskonałą ilu~tracją

. i dziaszczeh!-u musiirriy or·
łalność Zwią:zJ{!u n.a każdym
olbrzymich po·
ganizować wyłąc.z:nie pod kątem

ży

Ażeby

pracę

temu ZJapobiec i
we w,szystkiich Koliach,

równ ocz~śnie

ożywić

gospodrurkę

tego faktu jest powojenna sytuacja na odcin!ku pracy wiciowej.
W czasie sr.eściiu lat · wojny młodzież wiejśka trieb Koła!
Na tym odidnku należy skupie uwag.ę i siły
prze-\lażnie n!.e uezyła się w śzkole ! Tajne naucr..acałe.i organizacji, po ni eważ praca w Kole jest rrłiów·
nie objęło tylko c2lęŚć młodzieży!
· Konspiracja tylko wybranym dała wiele war- . nym warsztaitem pracy cśwht.owo-vvyc:howawczej
tościowych i gł<ębOkjlClh prz.eiyć, · ale nie dała im w Zwi:ązilm i równocześnie jest najbardz,i.eij m iarodajnym sprawdzVrnem wyników nasz.ej d'Ziałial
wsz:::!hstronnego wyrobieni:;t organiii.acyjneg"o.
Nic więc dtziwnego, że • po wojn.ie młodzież ności, pTzegl~dem wYc;ilik-Ow i o~ią.gni~ć w pracy
wiej ska ma wi~lkie trudności w prowadzeniu pra- nad podlniesieniem oświaty' i kul.tury na i.vsi, nad
.
.
cy w K<:iłiach. Bralk jej d-0świia.~nia ·I eiementar- wyeh-0waniem człowi~ka.
WY'siek nad podźwi;gnięciem pozi.omu życia
·nych wiadom-0ści o prow.aćłlzeniu ipracy -społecznej,
brak jej lludizi przygot-0wa.nyich do !kierowania dzia- -0rganizacyjne·go w Kołach p_owinny podijąć wseys~
kie komórki Związ.K:u za1e:llnie od iclh si.Ił ·ii moż:hłalnością Koła..
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waści, starajć}t.: się pn.y tym o -,uajemqe
%l'OZ1U ].11„'.)gl·am pracy w Kole tn::eba brać wpl'ost
mienie i wspórdziałanie pomiędzy Kołem i posz:cze- z i~ycia .
gól;nymi Zvviąz•kami.
Nie ehodz.iliście d-1 sz·koły . .Teszieze nie \YszystPierwszym etapem tej pracy będzie .szkolenie ko jest stracone. Zo-cg:miz.ujecfo kursy dokszta1 c>aprzodowników widowych . Będzie to należeć w jące lub nkclę wieczr·:rową dla dorosłych. Pomówpierwszym rz.ęL11z.ie do -0'bowłą.z.k6w Woj ewód:Z'kie- cie o tym z nauczycielem lub instruktorem o8wiago Związku .
ty dorosłych przy· inspektoracie szikolnym.
S-zkolenie przodowników będzie trwa6 prz·ą·z
Ol·oczcie troskliwą opieką s:z:ko}ę
we wsi.
dłuższy okres czasu. W tym czasie praca w Ko\Vakz.ei~ o miejsce w szikole dl.ia każdego dziecka.
le nie może czekać, nie może leżeć ocHógiem.
Nasi młod.Zii bracia nie mogą znaleźć się w takiej
Przy dobrych chęci?.ch, przy nal-eżytym z.rozu- sytuacji, jaką my mamy obecnie.
mieniu sensu i potrzeby pracy organLza.::yjnej w
· Zastanówcie się nad tym, w jaki sposób spre-najtrudniej szych warunkach i bez jakiej kol wiek wadzić' na wieś dobrą książ'kę i gazetę.
pomocy mo'Zna zrobić w Kole bardzo dużo.
Pomyślcie• nad tym, czy jako synowie 1·01niMłodzież chłopska musi śmiał-0 patrz.et prawków, ni.e powiinniście zająć się l'ldobyw~miem wiedzie w oczy, bez obawy i bez nieuzasadnionego dzy i doświadc.zenia w swoim z.awodł')ie. Zaproś wstyd1u.
cie na z·ebranie Kola insfruktora przysposobieni,a _...
Na wsitępi·e naszej działalności w .W iciach mu- ro1n}czego. Pytajcie o niego w Powiatowym Biusimy dobitnie stwierdzić, że jeste$my dziećmi nę- rze Rolnym.
· dzy i ciemnoty, a chcemy być dziećmi światła
Jeżelii do tej pracy dorzucicie trochę
z,ajęć
i radości, że dr ogę. od nędzy i ci.emnoty do oświa - świetlicowych i teatralnych o,raz dołączycie .udz.iał
ty i kulLury ch.::emy przebyć o własnych silach, w życiu org;ani1zacyjnym w gminie i w powiecie kierovvani swoją. wolą ornz naszym chlop.~kim ro- to, jak na poc~ą:tek, zirobicie wiele.
·
zumem.
\
Postarajciie się o to w Kołach.
N ast.ęirnie biorąc pod uwagę cele i charakter
Równocześni e Zarząd Wojewódikiego Z wiąz.
RIJOłec.z110-wychowawczy Zw1iiąziku,
trzeba u.sitaldć ku ·uczyni wsz,yshlm, żeby jak ·najprędzej przyjść
nsady, na . których oprzemy swoją d·z.iałalność wam z pomocą w pracy związ;kowej .
w Kole.
Podobno dobry · przykład
jest najłepsizym
Jak wi-erny, ZMWRP jest szkołą kszitałcenia środkiem wychowawczym. Niie zastąpi go ani sło 
i wychowani.a młodz,!eży wiejskiej . Przez samo- wo, ani obawa przed karą. Dlatego povtinien zna:C.~ztałcenie . i przez pracę młodzież ·wycho"INU.ie się . leić w naszej pracy wiciowej
jak najszersze zab · zgodnie z ideologią. ruchu ludowego.
Dlatego stosowanfo.
·
1~rnca i iyciG każdej komórki zw~ąrz1kowej
muszą
Związki Kołom, Koła Związlko1n, czJonh~ć p-ositawione na odpowiedThim poz1
1om.ie, gdyż kowie z,arzą.du - ogółowi kolegów powinni świe
:· ,us zą. wywierać na młod.z.ie'1 \vpły·w wychowa w- cić przykładem rzetelnej i rozumnej pracy, ' czy, to znaczy uczyć ją żyć i dzii1ałać w gromadtzi.e. /a· nie słowem ,nie kaznod:z1iejstwem:
Powołując do Zarz.ąd'u Koła ucz.;iwych, praJeżeli w _ten sposób będziemy dawać dowód
<·•witych i bczinter;;sownyc11- kolegów, wytworzy- należytego ~rozumienia roboty wiciowej, to w niec ·e zdrową il tmc:<ferę w Kole,
przezwyd-ężyci e
dlugim czasie wyniki naszej pracy lH·zej clą n~j l ·erwsze tr--vmo5:.:i w działalności Kola i r:odoh!.'ie śmielsz.e przewidywania .
(• l ls.zyrn
K. KULIGOWSKI

'

Wznrr.Yiona dzialalnoś6 Zwiq;:ku Mt Wiejsk. R. P. w
r. 1944 na teTenach \\·y;:wolonych s11od okupacji niemieckiej
., pierwszym okresie zwycię::kiej ofensywy Ar.nil Czerwo_1 ~j, obejmowała 1.Woim wsi%iem
głównie _ zicmię lubelską,
1 ·:romui- czę<ić vrn.i. wai·ri:-:awskiego i rzeszowskiego. Działal
lt $.) ta napotylrnta n~ \'. ielornKie tI".ldno:ki ze wszystkich
1 rnn, a prowachona by'.a pxzei' skromn:} gl'npkę lud:c.i, uzna.' c)rch zasadę, że i w l'ajgnszych warur.l:uch nale~y pi-i.co·
\.-ać w kierunku podnli:,c;ienia o:iwiaty i kultury w 11aro117.ie.
Wyzwolenie i·esz.ty ziem polskich &'Pod janma nir.micckicgo
i prżeniesi0nic się Tyn'c7asowego '.!:arz~du Główiwgo do Ło·
dzi w 1-. 1945, polep.~~~ 'o zn?c~nie wamnki pracy zwi:::]?ko·
wej. W tym \vfaśnic oktesie \vypraco\'.'ałem ~as::.chici:v znrys Wydziału Oi\wiaty i Kultury Ruchu Lucl v •ego, kl.;'; y
został zatwierdzony przez T:,mc:ć<•"'l'.VY Zur:."<ti (zr;any popularnie „lubelskim'') i powierzony mojej pieciy.

Pierwszym punktem, jaknrealizowałem pomimo niesły
chanych trudności, to było ttworzenie WY'iszej Szkoły Gospcdars·~wa Wiejskiego w Łodzi, zwanej poczatkowo Akademią Rolniczą. Przy współudziale dr Sz~ndla: pref. Wila·
1101•;sbcgo, rektora Skupieńskiego i A. Grabskiego, ki:ól'zy
u<hkli się icj .s~n·awie z całkowitym zaparciem, powstała
l'<:·dn1a na pozh·mie uniwersyteckim, kształcąca fachowych
rh.ial:ic.:~- naukowo - społecznych i oświatowych
w/ tych zasadnic;;ych kierunkach, w jakid1 EJlrupiają się najbardziej
istotne potrzeby gospodarczego, społecznego i kulturalnego
iyc-iu wsi. Uczelnia, oparta na. zupełnie nowych zasadDch,
poi,iada charakter szkoty pionierskiej nie tylko jako zakład
l1aulwwy, lecz zarazem jako środovrisko demokratycznego
w:=cłio•rnniD. D 7fainlno:Sć ·swoją rozpoczęła jeszcze w CZRl'W·
cu, w;.,.~rta materialnie ze skromnych fundtwzów Zwiąlku,
m .ędowe bowiem jej zatwierdzenie nastąpiłn dopiE'.ro we

{

ws• "• -~ ......
wnie.:miu br. Obecnie czynne są: wydział rnlnic~o-ogrodni
czy, wydział przemysłu i budownictwa wiejskiego, studium
spółdzielcze i studium społeczno-oświatowe z udziakm mło
ży w ogólnej liczbie 500, profesorów 30, docentów 6, doktorów 20, inżynierów 15 i sił pomocniczych 34. Uczelnia po·
siada klucz majątków doświadczalnych, złożony z 6 folwarków i 2 ośrodków poparcelacyjnych. WalC'zy jeszcze z kataE.'1.rofalnym poprostu. br:i.kiem lokali i wyposażenia w pomoce naukowe, ale w. przyszłość swoją patrzy z pełną wiarą ,
opartą na przekonaniu, że spełni swoje zadania i zda należycie egzamin przed społeczeństwem i przed nową, demokratycz.ną Polską Ludową.

W . S. G. W . prowadzi we własnym za.kresie gimnazjum
i liceum dla dóroslych ze 192 uczniami, oraz wstępny kurs
,,zei'owy" z 60 słuchaczami.
/

W tym również okresie, kiedy poC'hlv.niały mnie zabiegi
o Akademię Rolniczą, zorganizowałem przy czynnym Wf!pół
udziale kol. Lasockiego i kol. Szubzdy Ludowy Instytut Muzyczny. Zorganizowany wspólnie w zasadniczych zarysach,
został następnie rozpracowany ·w sz-czegółach p1·zez · wspom·
nianych kolegów, a dziś wyrósł już na samodz1el11ą instytucję, o ktfo·ej świadczą dostatecznie następujące dane: e.ozkota
umuzykalnienia w Łodzi - 812 uczniów, siedem szkół t7go
typu w terenie, sił nauczycielskich - 48, orkiestra 'll · 80
osób, stala akcja koncertowa w terenie, organizacja okrę·
gów (Warszawa, Bialystok). W trakcie' tych p1·ac daJ śię
odczuwać niesłychany brnk Judzi w centrali Związku . Wpły
w niepełnym EJkładzie
nąłem więc na czynny podówczas
Tymczasowy Zarząd Główny, aby zwołał ogólnokrajowy
zjazd, w celu ożywienia działalności i skor11pletowania na·
czelnych wladz Związku. Zjazd taki odbył się 6 maj'a 194G
w \Vars'lawie, na którym na prezesa centrali został wybJ"any
~p. kol. ścibiorek. Do Zarządu Głównego wszedł cały szc•·eg
działaczy obezmrnych z pracą młodzieżową jeszcz.e w ciasach przedwojennych, dzięki czemu \vzmogła się. działaln0:\ć
oświatowo-wychowawcza Związku .

Wspólnie z kol: Greniukiem i kol. Wiśniewskim zmontoWydział Wydawniezy, l(tóry obok organu zwi~zko
wego „\Vici", prowadzi ~'Ystematycznie Poradnik Samokzztał
ccniowy i wydaje Bibliotekę \Vici. Yvydane dotychc7-'.l3 to·
miki w liczbie 6 posiadają pierwszorzędne znaczenie w pracach samokształceniowyC'h, szczególnie wobec straszli-.Hgo
zniszczenia, jakiego dokonał w dziedzinie książki polskiej
hitlerow~·ki barbarzyfa:a.
wałem

W miesiącu sierpniu br., a więc na progu nowego roku
szkolnego, palącym zagadnieniem stała się pomoc mate1·inlna
dla studiującej młodzieży chłopskiej, która znalazła się w
niesłychanie trudny'ch warmi.kach wskutek wyniszczfmiu wsi
w okresie okupacji i działań wqjennych. Przedło:i;yłem ·wtedy
do zatwierdzenia projekt Funduszu
Zarządowi Głównemu
Stypendialnego, który . kol. Ignar, w przygodnej rozm0wie
ze mną 1 ochrzcił im. M. Rataja. Projekt zo~tał zatwierdzony
ze szczerym zapałem_ i powierzono mi jego realizacj-e. W
zasallzfe Fundusz miał być. oparty na drobnych, ale musowych składkach, lecz ze względu na trudności komunikacyjne oraz z b1·aku dostatecznego uspołecznienia szerokich tYlaS,
nie dało to pożądanych rezultató~, Głównym więC' oparc:em
. finansowym stały się wyższe składki organizacji Ruchu Ludowego, lecz i w tej dziedzinie jem jeszcze dużo do ~rob;e
nia. W każdym razie Fundusz Stypendia.lny posiada obecnie
45.000 zł wpływów rniesię:::znych, a korzysta z niego G3 oscby
spo'fród studiującej młodzieży chłopskiej. ZW1·ócenic baC'z-
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11icjszej uvvagi 11;i -ten dzid p1·acy może dać niezadlugo
znacznie większe wyniki, które licznym zastępom mlodzicży
chlopskiej umo:i;liwią zdobycie odpowiednich studiów.
Równocześnie założyłem Centralną Bibliotekę . Wiciową,
tomów kE.iąż8k z zakresu
zakupiwszy jednorazowo 1200
wiedzy o _wsi z funduszów Wydziaiu. LiC'Zy ona obecniP. ponad 2000 tomów, a ·prowadzi ją kol. Gałaj. Zoslame nieba·
wem oddana do użytku studiującej młodzieży chhpskioj.
Po zjednoczeniu młodzieżowego ruchu wiciowego, które
narąpiło w dniu ·2. 8. br. agendy pracy oświatowo-wyd1'.l·
w;wczej Związku, zasilone nowymi działaczami zyskały na
tempie i natężeniu. Na czele Wydziału Oświaty i I~ultury
stanął koJ . Ignar, Wydział Wydawniczy przejął kol. Jagła,
Fundusz Stypendialny - kol. I ng·lot, , mnie ?-aś pozostała
nadal dziedzina nowych pomysłów, z konkretną próbą ich
wstępnej realizacji. W tym właśnie ola:e~:i.e zarówno czynniki rządowe, jak i cała prasa pod naszym zresztą naciski~m,
d~rskutowały zagadnienie szkoły średniej dla wsi. Dysk11sja
ta dała niewątpliwie pozytywne wyniki, ale zagud1.~eni~ nie
By choc
mogło być rozwiązane w całej swej rozciągłości.
częściowo zbliżyć szkołę śred11i~ do wsi i przyj e>:: z p<>m"C:!
mvego Y.-ars1. 1 ·•tu
zwłaszcza tym, którzy nie mogą cpu:5cić
pracy, zorganizowałem Korespondencyjny Kurs Gimnazjalno-Licealny, zapewniając mu możliwości pracy ro7wojowej
pomimo niesłychanych trudności fipansowych · i tcchnic·mych
(stały brak papieru i środków do p.owielania i drukowania
skryptów). W pracy tej jak się okazało, · niesłychanie !.nn;dnej i absorbując-ej pomogli mi wyda'.mie kol. Koc-<lowicz,
dr Zwolski, oraz z młodszych kol. Mazanek. Obecnie J::>r.,y·
sta z kun:u: . 230 na I grupie ( pl·zerabbj ącej I i TI kl.
gir.rn.), 250 na II gi:upie (HI i IV kl. ghnn.} ora•1. % 1ia
III grnrie (przerabiającej program I kl. licealn€<j). Pi-::rw'
sze, 11ajb:Hrdziej dckU.cz!hve trndnofcI sr.t jttż i1oza J~aini
i jesteś.ny w trakcie wyrównania zaległo,;ici :•a bie;::1c~·- Do
t;·udności, których zwalczyć nie możemy, na.le.ży nicdokbdne ·
funkcjo.nowanie poczty, co powoduje rnaczne opófoienie r.ar-.Jwno w naszej pracy, jak i w wywiązywaniu si'.) ze :wrych
·f
obowiązków irnszych uczniów.
·w ostatnim- .okresie wspól!1ie z kol. IgaalElm pos-.-.1Qci Jiśmy dużo czasu dla zmonto\van:a i zatwicrdze11ia Studium
Spoieczno-Oświatowego WSG'\'\' w Łodzi; kt6n•go konc13pr.ja
natrafiała na ró:<:ne- przeszkody. Okcnie Studium to jeE'i juz
czy1rnym
czynne pod kierownictwem prof. Radlińskiej.
udziałem kol. Ignam i moim.
Wśród licznych potrzeb i aktualnych zag-ad•1i<o:.\ \:ynł
kających z cdoksztattu życia wsi, a leż~1cych Jotychr.7~~
od:ogiem, na pierwszy plan wysuwa się poLi'z'?ha stwm·;~er"a
instytucji naukowej, zajmującej się planowo t<i clzicd,·iną .
\V tyr<'l celu op1·acowałem statut i zmobilizowal <!m 1.11:Je;~11y
zastęp cz.łonków In~tytutu Kultury Wsi przy \V yt.~r.ej
Łedzi, którego cele są
Szkole Gospodarstwa Wiejskiego
prowadzlmie badań naukowych, ciotyczr;.cych
następujące:
całokształtu zagadnień kulturalnego życia wsi (kultury gospodarczej, społecznej, naukowej i artystycznej), popiHu.nie
pracy naukowej badaczy życia b.-ultur~JnegG '-'.'Gl, crganiwwanie badawczych prac zespołovrych w terenie, 'l.Yy<lawa11ie
czarnpism i prac naukowych z tego zak!.'esu, 7.'lkladanie clomów kultury ludowej i muzeów 1·egionalnych. Tak zakrnj„ny
program pracy wymagać będzie nie tylko wielkiC'go uaJ:i,-.du
sH, ale i dłużsiego okresu ozasu, przy czym !ealna pomoc
młodzie-ty wiciowej może się przyczynić w znac'lnyn1 2topni11
de ułatwienia i uskutecznienia tej pracy.
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Z głęboką troską l niepokojem zadajemy sobie pytadług pobieżnych obHczeń na wsi zbudo~l!Il_o do tej pory
nie: - dlaczego o zagadnieniu odbudowy wsi tak barokoło 15.000 budynków, przeważnie stodół.
, dzo mało w Polsce słychać? - Może jest to rzeczywiście
Już same te cyfry wystarczą, żeby- się zorientować,
zagadnienie mało ważne - niewielkiego dla państwa . że odbudowa wsi to zagadnienie olbrzymie. - ·A dlaczeznaczenia? -:- Może tak I jest, ale dllt osób nie zainterego - tragiczne? '- Tu należy spojrŹeć, jak żyją ludzie
sowanych; - dla ludzi zaś, którym gospodarstw& spali- • na zniszczonych gospodarstwach i jakie są możliwości,
ły się lub w inny sposób zniszczały w czasie działań wo- 1 l;>y to Ich życie się zmieniło. - Tu właśnie leży tragizm
jennych - sprawa odbudowy jest sprawą życia. Ludzie
zagadnienia.
'
dotknięci tym nieszczęściem odczuwają je bardzo dotkliOgromna większość chłopów na spalonych gospo,
wie, ale już nawet sąsiedzi nie doceniają tego. Ileż · to
darstwach żyje dotąd w piwnicach, ziemiankach lub
razy · widziałem, że- nawet ludzie na wsi nie zawsze mają
w skleconych szałasach wraz z rod:.7inaml, z dziećmi,
pełne zrozumienie dla faktu, że .:;palenie zagrody równa
a często też z żywym' inwentarzem. Ogromna wi~kszość
się zupełnemu
unicestwieniu wytwórczości · gospodartych ludzi odżywia się w sosób niegodny zwierzęcia dostwa. Wiele gospodarstw - nawet nie spalonych - utramowego - bez tłuszczu, bez mfeka. Bo z fednej strony
ciło dziś . czasowo pełną zdolność produkcyjną czy to
- gospodarstwa bez budynków nie są zdolne produwskutek braku inwentarza, lub nasion, -=- czy też sił rokować normalnie, z drugiej chłop, który musi się poboczych; - bo wielu· gospodarzy dopiero niedawno
budować , orłkłada kDżdy grosz na„ tll budowę.
wróci ło z tułaczki wojennej. Nię każdy odrazu spostrzeTo jedna strona tragizmu. A teraz: - jak wygląda
ga że te wszystkie wypadki utraty cusowej zd.olności
ją
możliwości
odbudowy, choćby od :;trony materiałów?
produkcyjnej - fo nie to samo, co w gospodarstwie spaNa odbudowę wsi, ·gdyby pracę tą rozłożyć na 5 lat
lonym. Bo co Innego jest nawet dorobić się na nowo
(bo na dłuższy okres w takich warunkach Już chyba nie
krowy czy konia, a co innego odbudować wszystko od
można) _ · po1rzebne było by rocznie 3,4 miliardów cegołej ziemi, bez kołka i gwożdzia,
które przecież też
gieł rocznie, l miliony 200 tysięcy metrów sześciennych
przepadły w pożarze . Dopiero ten, kto każdy drob~azg
drzewa, nie licząc szkła, żelaza, wapna, cementu, papy,
mu~i kupow<1ć na nowo - rozumie, ile takie drobiazgi
blachy l całej masy innych materiałów. Sprawa dostawy
w go~p !')darst-włe zrwczą. A pożar - to właściwie zaczytych materiałów przedstawia się wręcz traf,licznie. Wynanie życia od no~~a, bez rzeczy ważnych ' I bez drobiazstarczy stwierdzić, że przed woJną wszystkie cegielnie
gów. I to przez długie, d!ug!e lata.
p<rodukowały rocznie 2,5 miliarda s?.tuk cegły. Dziś wię
Pewni ludt:Le - zapewne nie przez złość, lecz z braksza część ' tych cegielni leży w gruzach. A drzewo? ku ilśwladomiet\ia (a może przez lekkomyślność) głoDrzewa
już dziś z polskich lasów - bez straszliwej szko. szą , że w!_e~ odbudowuje się „jak grzyby do deszczu"
dy dla gospodarki leśnej - zupełnie ciąć nie wolno,
i że nawet j :.:ż jest odbudowana. Można by ich podejrzea nawet właściwie nie ma i gdzie ciąć. '·
wać n · ;;bś 1 iwość w stosunku do wsi. Dlaczego? Bo to
A przecież - oprócz wsi sn zniszczone miasta i PTzeodwraca u •vcfię od 7.agadnienia Odbudowy Wsi, pozwamysł, których potrzeby na odbudowę dają cyfry roczne
la o nim ;.:ipo "·mieć, .- jest więc szkodliwe. No - bo
conajmniej tnkle same i t-0 tylka dlat~go, że ich odbujeśli to tak idiie, jak grzyby po deszczu, - .to nie ma
się o co martwić.
dowę rozkładało by się na cz?-5 znacznie
dłuższy w przeciwnym razie dałyby roczne c~fry potrzeb jeszcze
A tymczasem Odbudowa Wsi - to jest zagadnienie
większe. Jedy1.ym z tych podstawowych materiałów, któołbrz:rmie, a równocześnie - tragiczne. Zagadnienie to
reg:.> nie powjnno w Pols!:e zabraknąć, bo produkcj" jepowinno krzyczeć tak głośno, jak sprawa odbudowy
go muże nawet pr.zewyżJ7yi:: zapotrzebowanie - fest· cestolicy, o której wie pr7ecleż każde dziecko w Polsce.
mem. - Ale to przecież nie~starczy.
· Bo to nieprawda, że wieś się odbudowuje - i niePodobni~ jak" z materiałami wygląda sprawa z fa.
prawdn, 7.e może się szybko odburlować - sama.
chowcami budowlanym. A już najgorzej jest z transporTQ. że tu i owdzie chłQp, któremu udało slę złapać
tem materiałów. Cóż dopiero mówić o ,pieniądzach? drzewo zaraz po okresie działań wojennych - zresztą
Sk!'ld je wziąć na to wszystko?
'
ni~ zawsze w legalny sposób - pobudował sobie stodo· To właśnie wszystko razem stwarza tragiczność załę i budę do mieszkania - to są wypadki pojedyńcze
gadnienia 'Qdbudowy wsi.
I dotyczą najczęściej niewielkiej liczby chłopów - prze· /
- Czy jednak mamy załamać ręce i powiedzieć soważPJe nMzamożniejszych.
bie: nic nie posi8.d<1my, wobec tego nie będzlemv nic
robić?
Normalnie - zwłaszcza w pasach przyfrontowych,
w pasacl-> zniszczeń - place po· zagrodach zarosły chwaNie! - Pr .i.vniel - Ogroni zagadnienia i straszlistem i nic się na nich nie buduje. Spróbujmy na tą sprawe .trudności jego rozwiązania zmuszają nas do tym
wę spojrzeć z bliska.
pilniejszego szulfonia dróg dla tego rozwiązania.
- Ta trudność to d1<1 nas, wiciarzy, rzecz nie nowa .
. Na wsi polskiej uległo całkowitemu zniszczeniu podNigdy nie chodziliśmy łatwymi d utartymi drogami i pocza.. działai1 wojennych 380.000 zagród. Do tego dochorywaliśmy się na zagadnienia i zadania trudniejsze, a co
dzi l50.000 gospodarstw bez budynków, t. zn. tych gosważniejsze rozwiązywaliśmy je.
podarstw. które pows-tały z parcelacji. G_ospodarstwa te
muszą uzyskać budynki. ;iby normalnie pracować. WeDlatego i teraz musimy sobie postanowić, że znajdziemy sposób na rozwiązanie · zagadnienia odbudowy
wsi. - Oczywiście nie sami. Ale z całą polską wsią .t...
ale z całym polskim pań~twem - ale z całą polską de- .
ODBUDUJEMY POLSKt: LUDOWĄ
mokracją,
kióra wzi~ła odpowiedzialność .za państwo.
Z Pomocą wreszcie wszystkich sprz.yw.·lerzeńców, którz.y

/'

lub barwników) otrzymujemy barwę nową o słabszym
poszczególnatężeniu jaskrawośści od tych dwóch
nych barw składowych, czyli barwę ciemniejszą.
Dzieje się to skutkiem tego, że cząsteczki dwóch
substancji o różnych barwach nie łączą się na substancję barwną jednorodną, lecz tworzą mieszaninę
luźnych cząsteczek dwóch substancji barwnych,
z których każda cząsteczka pochłania wszystkie barwy widma słonecznego (światła dziennego) z wyjąt
kiem jednej tylko barwy sobie właściwej, którą odbija. Te odbite barwy poszczególnych cząsteczek
dwóch różnych farb filtruje się wzajemnie i tworzą
nową barwę o słabszym natężeniu jaskrawości od
poszczególnych barw zmieszanych farb. Czyli, że nowopowstała barwa substancji barwnych jest cfomniej.
sza od barw składowych, zbliżona do barwy czarnej.
Jeżeli zamiast dwóch barw tęczowych substani::ji
barwnych zmięszamy trzy lub więcej barw w odpowiednich stosunkach, to otrzymamy mieszaninę tych
substancji barwnych o barwie odpowiednio ciemnk~j
szej, jeszcze bardziej zbliżonej dq barwy czarnej.
Z tego wynika, że przez z~ieszanie razem w odpowiednich stosunkach siedmiu barw tęczowych w postaci farb, barwników itp., otrzymujemy zawsze barwę czarną.
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Np. ~ tzez oświetl enie żółtego -papieru prorme:n~em
niebieskim w- ciemnym pomieszczeniu,. barwa żółta papieru zmieni się na zieloną.
Dzieje się to wskutek tego, że promień barwy
niebieskiej zostaje pochłonięty przez żółtą barwę papieru, a następnie przefiltrowany przez ·cząsteczki
farby żółtej zostaje odbity, jako barwa zielona.
. Omawiając barwy i ich własności celowym jest
poruszenie kwestii o pojęciu bezbarvmości.
Często jako przykład bezbarwn~ci chętnie wymienia się powietrze, wodę, szkło itP. Tak pojęta
bezbarwność nie odpowiada rzeczywistosci, ponieważ
światło dzienne wypełniające te stany materii zawiera w sobie ·wszystkie barwy widma słonecznego. Te
stany materii należy uważać nie jako bezbarwność,
lecz jako pewną formę materii, która stwarza specjalne warunki dla przepuszczania większości pro·
mieni światła dziennego .. Wystarczy tylko zmienić
formę danej materii, a zafaz dostrzeżemy wyraźną
Np. skroplić powietrze i daną ciecz wstrz.ą·
barwę.
snąć w naczyniu, a wtedy zau~ażymy białą pianę na
powierzchni cieczy. Przez ogrzewanie lub zamraża
nie wo<tr spostrzegamy wyraźną barwę białą, tworzą
cej się pary, śniegu, lodu. Jeżeli zaś płytkę rozetrze·
my w. moździerzu, to otrzymamy proszek biały. Te
. stany materii możemy z powrotem· zamienić na pier_
wotne.
. Powstawanie barwy białej w tych wypadkach wywołane jest wskutek zakłócenia jednolitości pewnego
stanu mate!ii, przy czym powstaje międzycząst!:owe
załamanie. i odbicie promieni śv,riatła dziennc~o, które dla naszego oka przedstawia się jako barwa biamaterii
ła. Im zakłócenie jednolitości stanu danej
będzie silniejsze, czyli rozbicie materii na poszczególne czą:>teczki będzie dokładniejsze, tym odbicie pro·
mieni światła dziennego- będzie pełniejsże , przez co
banva biała będzie przybierała na intentywności i ja-

Przy mieszaniu farb zachodzi zjawisko zupełnie
przeciwne niż przy łączeniu barw promieni świetl
nych. Bar\v.y świetlne cechuje niezmienność i widoczne są .nawet w ciemni optycznej, gdyż posiadają wła
sną zdolność promieniowania. „Barwy zaś substancji
barwnych są zależne od materii, która fe wypełnia.
i od światła z zewnątrz. Jeżli pomalowany na fioletowo papier biały po wyschnięciu farby pomalujemy go
odpowiednim roztworem farby żółtej, to powstanie
nam barwa czarna. Gdy po w..yschnięciu farby poponownie
ciągniemy papier w tym samem miejscu
farbą żółta,, to zauważymy, że barwa czarna traci na
głębokości, na jej miejsce występuje barwa ciemnobnmatha Ó żółtawym odcieniu. Jeżeli po wyschnięciu
papieru czynność tę będziemy powtarzać kilkakrotnie, "to zauważymy, że barwa czarna będzie się jakby
oddalać, a na jej miejsce pocznie występować coraz
wyraźniej barwa żółta. W końcu dojdziemy do takiego momentu, od którego intensywność barwy żółtej
nie będzie się W:?magać.
Podczas wykonywania tego ·doświadczenia zauważymy, że nałożenie pierwszej warstwy cienkiej, far by żółtej" na farbę fioletową, stwarza dobre warunki
filtracji barwy fioletowe j przeż barwę żółtą, skutkiem
czego powstaje bB\{wa czarna. Podczas dalszego nakładania farby żółtej warstwa wierzchnia (materia )
grubieje, wskutek tego zdolność filtrcji, czyli przebijania barwy fioletowej .przez warstwę farby żółtej
zmniejsza się. W końcu warstewka farby żółtej (ma-··
teria) tak grubieje, że staje się wystarczającą prze-'
szkodą do P!:Zebijania (filtracji) barw.y fioletowej.
Jest to pewna zależność filtracji barw i przez to zależnoś~ mieszania-- się barw od materii.
Taka zależność od materii nie istnieje przy łącze
niu· się ba1·w świetlnych, ponieważ jedna barwa
świetlna nie jest przeszkodą .do przebijania się przez
nią drµgiej barwy świetlnej, lecz owszem, mięszają
się razem, tworząc nową barwę świetlną, bardziej jaskrawą, która jesf sumą poszczególnych barw skła·
dowych.
Barwy s~bstancji barwnych są zależne od wpływu
światła z zewnątrz, ponieważ światło z zewnątrz warunkuj e ich widoczność, a często zmianę farby.

skrawości.

Również i barwa biała bywa stawiana za przykład
bezbarwności. Jest to określenie tak samo nieścisłe

jak poprzednie. Barwa biała wywołana zostaje przez
substancję posiadającą własność odbijania wszyst-

kich promieni widma słonecznego. Dlatego określenie
bezbarwności ?rzez barwę białą posiada charakter
względny w st~sunku do innych substancii barwnych,
w tym znaczeniu, że barwa bia!a nie zawiera w sobie
'
żadnych innych substancji barwnych.
Prawdziwie bezbarwną jest tylko ciemnia op·
tyczna.
Barwy nienasycone i nasycone.
Barwa biała jest. bardzo wrażliwa na obecność innych barw substancji barwnych. Nawet najmniejsze
ślady obecności' innych substa!lcji barwnych dają się
zauważyć przez porównanie dwóch · barw białych.
Przy rozeieńczaniu barw substancji barwnych pierw·
szorzędne znaczenie posiada barwa biała, dając tak
zwane barwy nienasycone. Jeżeli pociągniemmy bia·
ły papier bardzo rozcieńczonym roztworem np. farłiy
żółtej~ to otrzymujemy kolor zbliżony do kości słonio
wej. J.eżeli po wyschnięciu farby c~ynność tą- powtarzać będziemy w dalszym ciągu, to zauważymy, że
barwa żółta · będzie się wzmagać. Dzieje się to dlatego, że papier biały odbija wszystkie promienie widma słonecznego (białego) i przebija je przez począt
kowo cienką warstewkę żółtej, która jest filtrem dla
barwy biał~j. Wskutek tego otrzymujemy barwę żół
tą' bardzo jasną rozcieńczoną przez pn.ebijającą bar·
wę papieru hiał•g<>, czyli barwę żółtą nienasycona.

1

•

4Dalsze kolejne nakładanie farby żółtej zmn1e1sza
siłę przebijania barwy białej, przez co \Vzmaga się
natężenie barwy żółtej. W końcu dojdziemy do ta·
kiego punktu, od którego dalsz:e kolęjne nakładanie

Rzul

ok ~ -na

rozwój

farby żółtej nie będzie się wzmagać, gdyż otrzymali·
śmy pełną barwę, czyli barwę żółtą nasyconą.
Czesław

śr rłkó \iv

(Dokońe,

„

W 1704 roku został odkryty błękit berliński {Di~rbach
i Dieppel) a w 1800 roku. dołączają się niebieskie far-by miedzane. Wprowadzenie gazu świetlneg'? z wę
gla do oświetlenia w 1814 roku, tworzy nową erę dla
przemysłu chemicznego. Z destylatów smoły pogazowej . wytworzono szereg związków 'c hemicznych,
które w drugiej połowie 19 wieku zapoczątkowały
produkcję sztucznych barwników smołowych~ Równo- ·
legie z rozwojem przemysłu barwnikarskiego rozwija
się wytwórczość farb organicznych w malarstwie i
zawodach pokrewnych. Szybki -wzrost przemysłu, spowodowany epokowymi wynalazkami (maszyna parowa, elektryczność, silniki spalinowe itp.), stwarzają
możliwości .zbytu między innymi i dla farb malarskich. Powstają liczne fabryki pokostów, lakierów i
farb, które często odgrywają poważną rolę w gospodarce narodowej niektórych krajów (Niemcy, ,Anglia). Jak wielkie jest stałe zapotrzebowanie na
wszelkiego · rodzaju farby i środki wiążące i jak wielkie korzyści dać może państwu odpowiednio rozbudowany przemysł chemiczny, produkujący środki wią
żące i farby i barwniki, zilustruje nam najwyraźniej
szereg danych w przemyśle niemieckim. W ostatnich
latach przed drugą wojną światową zużywało się w
Niemczech rocznie farb drukarskich za 25 milionów
RM, przemysł linoleumowy · za 8 mil. RM, stocznie
okrętowe 4 mil. RM, a koleje żelazne za 8 - 9 mil.
RM. W tym samym czasie produkcja lakierów i p okostu dla pokrycia zapotrzebowania_ wewnętrznego
Niemiec wynosiła rocznie 100 mil. RM, zaś - przemysł

Garda i

Stanisław

Markiewicz,

barwiqcych

en ic)

farb dostarcc·ał na wewnętrzne potrzeby krajowe towaru za 21!0 n il: RM rocznie. Przy tym wypada nadmienić, że rcczna produkcja wszystkich sztucznych
barwników smołowych wynosiła w Niemczech ponad
400 mil. marek.
Po pierwszej wojnie światowej przemysł chemiczny w Polsce i ściśle związana z nim produkcja farb
i barwników dźwiga się powoli z upadku, napotykając na ogromne trudności rozwojowe. Wskutek wielkiej konkurencji zagranicznej i wadliwej polityki
przemysło~o-handlowej rządów Polski, przemysł chemiczny w Polsce nie odegrał poważniejszej roli w gospodarce narodowej. Wskutek wzrastającej chłonno
ści wewnętrznego rynku polskiego, nie był w stanie
pokryć całkowitego zapotrzebowania. Sumy, jakie
płaciliśmy zagranicy za dostarczone farby, barwniki
i inne produkty chemiczne, stanowiły zawsze poważ
ną pozycję w bilansie płatniczym Polski. Również mało pocieszającym był i{ ten fakt, że przytłaczającą
większość firm krajowych, produkujących lub przerabiających farby i barwniki znajdowała $ię w rękach
nie-polskich.
Po skończonej ostatniej wojnie przemysł chemiczny w Pofsce znalazł się w trudnym położeniu, co stanowić winno troskę całego narodu. Niewątpliwill wielkie trudności związane z podniesieniem przemysłu
chemicznego w Polsce muszą być pokonane, aby zapewnić mu takie miejsce w gospodarce narodowej, na
jakie zasługuje przemysł chemiczny w państwie nowoStanisław Markiewicz
czesnym.

Czy wschodnia grunien Eurouv
Nawiązując do pop1-zednicgo zagadnienia (tj . do artykułu
„.Jak Europa osiągnęła czołowe stanowisko na ziemi" - „Wici" nr 27 - przyp. Red.) - wypada się zastanowić gdzie
biegnie gra.nica dzieląca Europę i Azję. że istnieje wiele faktów różniących Europę od Azji, to wiemy z rozważań poprzednich. Wiemy też, że odgraniczenie to nie jest łatwe z tego _
choćby względu, że Europa i Azja tworzą jeden_ kontynent.
Siłą tego faktu mm.foli się geografowie umówić, gdzie jeszcze jest terytorium Europy, a gdzie już - Azji.
Za taką umowną granicę, rozdzielającą. Europę od Azji
Są nimi: pasmo
przyjęto ' kilka elementów geograficznych.
gór Uralskich, rzeka Ural, zachodni brzeg morza Kaspijskiego (od ujścia rzeki Ural poczynąją c aż do gór Kaukaz.kich)
a wreszcie pasmo gór Kaukazkich.
Rozpatrując tę wschodnią granicę Europy dochodzimy
do wniosku, że brak jej jakiegokolwiek uzasadnienia geograficznego.
Granica ta dzieli grzbiety gó~skie Uralu i Kaukazu na
dwie CZ'ęśc:i przydziel'a,iąc zachodnią stronę· Uralu Europie,
Azji. Podobnie ma się
::aś wschodnie stoki iego pamna rzecz z g·órami Kaukazu, gdzie północny stok należy do Eu- ·
ropy, zaś południowy do Azji. Dalej przyjmując jako granicę rzekg Ural dzielimy dorzecze tej rzeki między Europę
i A~ję. Linia graniczna, biegnąca zachodnim brzegiem morza Kaspijskiego dzieli zlewisko tego morza również na dwie
części.

A nawet jeżeli uw zględnimy granic:e między Europą a A·
w miejscu największego zwężenia się lądu między morzem.
Azowskim a Kaspijskim, jak to czynią niektórzy geografowie,
to i ta granica przebiega przez dorzecza rzek i zlewiska mórz
rozdzielając je na dwie części.
Wytyczając taką granicę między Europą a Azją nadajemy je.i charakter granicy polityc:znej a nie geograficznej.
Grani.:a ta nie nrn również uzasadnienia i jako granica polityczna, gdyż obŁ'7al'Y z obu jej stron naleźą oo jednego pań·
stwa, którym jest· ZSRR.
Granica mi~ ~zy Europą a Azją nie posiada cech granicy
natm·alnej, na kt óra muszą..Jlię składać elementy przyrodniczogeograficme.
Jeżeli przyjrnuj cmy za granicę geograficzną linię prostą,
do których
łączącą dwa najodleglejsze miejsca w Eul'Opie,
wciskają się odncgi oceanu Atlantyckiego, to granica ta bę
dzie łąc~yć Archangielsk z Rostowem t. j. sięgać będzie poza
40° długości geograficznej wiichodniej. I ta granica nie ,;.a
uzasadnienia geograficznego choć geomet1:ycznie oddziela p01
wysep europejski na kontynencie Eur;iz.ii.
Pozostaje więc nam zagadnienie ustalenia naturalnego
zasięgu Europy przy pomocy elementów geograficznych, którymi są: wody oceaniczne, sieć wód lądowy(,'h, ukształtowa 
nie poziome i p ionowe, bn-dowa geolo~it:rna, klimat, fl on
I
i fauna, oraii człowiek.
zją

Emil Jwrmulski.
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nami walczyli - a teraz wspólnie z nami muszą
nad zlikwidowaniem zniszczeń wojennych.
Co należy robić, żeby zagadnienie odbudowy wsi
nie dreptało w miejscu, aleJeby poszło w.ielkimi lcrokami naprzód, do zwycięstwa, - to będziemy wiedzieli,
gdy się nad tym naradzimy pospólnie z tymi, którym ta
sprawa mocno le::.y na sercu; a zwłaszcza z tymi, którzy
się na tych sprawGch znają.
razem
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Kole IY\łodzieźy Wiejslriej

Zaintei·esowania eLłonków Koła Młodzieży są rozno.
rodne tak, jak rótnorodne jest ich życie na wsi. Bo prz e cież
n iepodobna sobie wyobrazić, by można było żyć i być z t.ycia zadowolonym. gdyby poza zajęciem zawodowym nic wię.
~ej człowieka nie intere!.'owało. R~la człowieka sprowadziłaby
się do roli stworzenia potrzebującego ruchu i odżywiania.
Młodzież wiejska, z.organizowana w Kołach Młodzieżowych
jest świadoma celów i zadań zarówno z punktu widzenia
potrzeb własnych, jak i całej zbiorowości. To też poprzez
TÓ:Żne formy pracy analizuje pot1-zeby, szuka środków i me- .
tod, by otaczające życie uleps.zać, uczymc znośniejS:Zlilu
i wygodniejsz;ym frz,yc:mie · oraz doskonalsz;ym moralnie.
Popatrzmy, jakie bogactwo form pracy znamionują zainteresowania i prace kół. Znajdziemy tam grupkę ludzi o zainteresowaniach i uzdolnieniach teatralnych"" w sekcji tea.
tralnej, 1\J'lajdziemy ;,oekcję oświatowo-kulturadną, samorzą
d-Ową, spółdzielczą, rolniczą, gospodarczą ,itp. Wszystko to
obejmuje całość życia wiejskiego, w którym tkwimy, które
chcemy zgłębić i przetworzyć. Podział na sekcje - to orga..
' nizowanie pracy w Kole według zainteresowań. Danie moż
ności do wyżywa:rii~ się ludzi, sprawniejszej i gruntowniejszej pracy. W tej myśli musimy w naszych Kołach zorganizować sekcję go9!Jodarczą, o ile dotąd jeszcze nie została
A trzeba
powołana, wybrać jej władze t rozpocząć pracę.
przyznać, że prace te są ogromne i bardzo wielorakie, gdyż
jak sama nazwa wskaz.uje, dotyczyć mają całości gospodar·
stwa. Wieś polska, gospodarstwa nasze ucierpiały śtrasznie
podczas wojny, wskutek czego zuWM!liśmy, zubożały też
n ame miasta i miasteczka. Czeka nas wielka praca odbudci·
wania zniszczeń i sięgania po poziom nie tylko przedwojenny. Musimy znacznie nadrobić jeszcze nasze straty i z.a_niedbania. Stąd też i zadania Koła wzrastaj~ Koło i jego
sekcje to właśnie prace nad przygotowaniem nas do należy
~ego spełnienia czekających nas ob~wią7lków. Właśnie w
J\ole Młodzieży, każdy sam i wszyscy razem - jak to Orkan
mówi, - „poEJpólnie a sami" mamy poznać nasze gospodarstwo, nasze potrzeby i nasze zadania, by niezwłocznie przy~
s . „. pi ć do ich realizacji. W sekcji gospodarozej będziemy
o uiwiać wszystko to, ·co nas in:teresuje jako rolników,
n 1atym przysposobienie rolnicze · - czego wyrazem winien
I ' oorganizowany ~pół p. r., dla nauki rolnictwa, prace
' t ządkowe w gospodamtwie: podwórze, które jakże często
111·7ypomina małe bagienko, za.prowadzenie właśc;iwego prze-

Zdaliśmy

i:.~> p ~ dJtt: l !1;cj óły~„„ę '~".Voł(.iir„ia sit~ ~-~ ej --r<cfi 1c-

rencj ;.n .(;tistawicleii org _y,i.,;<:.cjl spo.ecznych, instytuc;i
zwią:;1.nych z odbudową oraz fachowców w sprawie •:.dbud·-:;,-„1 w~i.
- ;\cnierencja ta odlJ~dzie się w połow.ie sty· ~"i&
1946 roku.
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chowania obornika i zal:ożenie kupy kompostowej, których
Lrak n:v·nża na obrzymie st1·aty, a tego zwłaszcza dziś robić
' nam nie wolno i C'ały szereg innych czynności w gospodarstw ie. Oczywiście są to _prace praktyczne. Sekcja nie może
się do nich ograniczyć. Nadchodzący czas późnej jesieni i zImy muszą być wykorzystane na samokvztałcenie. Zebrania
z referatami i dyskusje, czytanie zbiorowe i indywidualne
książek, winny stać się dla na.s najczęściej spożywaną strawą: Obok tego oczywiście pewne prace zbiorowe we 'wsi, r e·
mont drogi, domu ludowego, obmyślenie wspólnych prac po·
fowych wiosennych przy takim braku 9Jlrzężaju i wiele in.
nych. PO'al przysposobieniem rolniczym interesować nas bę
dzie w sekcji gospodarczej spółdzielczość, tak piękna idea
i prosta droga dla naszego gospodarczego życia. I tu tr.reba
z treścią: spółdzielczości, przyglądać się
się zapo~nawać
fa:tniejącyrn spółdzielniom, podpatrywać ich pracę, wyfawiać
ich braki, by omawiać to na zebmniach swoich i z przedsta.
wicielarni spółdzielni. Tyle przecież spółdzielni istnieje wok6ł
nas. Ni;.jpopularniejiµ.e z ·nich - mleczarskie d ostarczą nam
niewątpliwie dużo, dużo materiału do przemyślenia, a powiatowe spółdzielnie rolnicze, ·kasy Stefczyka, spółdzielnie
pracy, rzemieślnicze, wydawnicze, bardw popularn~ i liczne
na wsi, spółdzielnie kon.rnnnentów t. 'ZiW. „Społem" - to olbrzymie dzieła, które musimy przyswajać sobie, by móc bardzo nieciługo przecież w nich uczestniczyć, tworzyć, ulepszać
i radować się ich wynikami. Trzeba pomyś1eć, co można we
wsi organizować na drodze spółd.7,ielczej w dziedzinie wytwórczości. Czy może spółdzielcza 9tacja mas7.yn i nar~dzi
rolniczych, czy może Organizowanie pracy polowej' We Wfli
znajdzie rozwiązanie na tej drodze, usprawni i ułatwi nam
życie,

oszczędzając

wysiłku

fizyc~nego

„

\

Roległe

człowieka.

morze zadań i możliwości I Interesować nas będzie również
· w tej sekcji samorząd nam, zarówno terytorialny jak i gospodarczy. Iz.by Rolnicze, Rady Narodowe Gminne i Powia.
t.owe, prace Związku G1m1opomocy Chłopskiej w dziedzinie- - gospodaxczej 1:0 cala gama spraw, ~ które musimy eię wgłębić i poznać. Od pojedynczego gospodarstwa poprzez wieś,
gminę i kraj cały dojść musimy w naszych pracach do pełnego uświadoi:nienia sobie naszych cel6w i zadań i zastosowania odpowiednfoh środków i metod działania. Ale przede
wszy;stlan myfil wprzęgnąć ti-zeba, by wypracowała co i jak
czynić należy.

•
egzamin
w wa lce - ·

W. Pawlikowski.
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I'rzyszłowie

Judowc mow1, że „biednemu zawsze wiatr
Jil zaś słys_załern inną, bardziej bolącą formę
tego przysłowia, mianowicie, że „chłopskiemu
dziecku
zawt ·~c wiatr w oczy".
Pytacie mnie. C~ytclnicy. czy godz~ się z powiedzeniem
tego przv;:lowia? '.
Tak i nie!
Tak! ho i1iby tak układają się wszystkie dowody z tego
zakresu, zaczerp11ięte z obserwacji życia ...
Nie! bo przecież człowiek może i powinien kształtować
życie, nie może bezwolnie z tym życiem płynąć!!! Nie
może zwłaszcza Le:zwolnie płynąć .z tym życiem tak wielka
i aktywna grupa, jaką jest w Polsce młodzież wiejska,
ksr.tałec1ca się w szkołach średnich i akademickich.
Ale kto i kiedy przekonał mnie na krótko, że „chłop
skiemu dzicckt1 - jednak - zawsze wiatr w oczy". '
, Przekonał mnie chłop, który ze mną rozmawiał w 1932
roku - na Wileńszczyźnie. - Dzisiaj Leż pełno podobnych
doworlów w naszym życiu społecznym.
Wtedy. w ] 932 roku było to na zehraniu Kola Młodej
Wsi. ho tam 11iP było wolno organizować Kół Wiciowych.
Na ;,:elmmiu. którego podniosła atmosfera wiejska
nastrniła innie ideowo zabrałem głos i mówiłem o wspól-.
nym. ~'p o : : r·.'11ym życia r cła. - że Koło ..,... to taka ruc.ła
grupa "liolcczna, stwarzająca sprzyjające warunki roz,\lbju
poszczególnych jednostek - członków tej grupy. Jednostki
le, rozwij1jącc s'ę w czynnej, twórczej pracy w grupie,
stwarzajr! nws7e sprzyjające warunki do rozwoju tej grupy
w tym wypa<lkn Koła. Dałem na to przykład jednego ..
z chłopców lej wsi, który naprawdę imponował mi swoją
wiedzą i wyrobieniem społecznym, tak, jak imponowało
mi swoim 11spolecznit>niem. kulturą i sprawnością organizacyjną całe Kolo„. To Koło. to był
oczywisty dorobek
'owego chłopca. ale ten chłopiec urósł na sprzyjającej
almosfer:ze właśnie owego Koła.
Oczywiście; najwi~1.-szą grupą
najdoskonalszą jc~t
1\1f1st\rn i właśnie Państwo wmno stworzyć każdemu
sprzyjające warunki rozwoju.
-- lUój chłopak - przerwał mi nagle głośno z k(!ta
stary człowiek, ojciec owego chłopca
cokolwiek zdobył.
to zdobył to tylko własnymi siłami„. nikt mu nie dał
pomocy!!!
- Zdobył sam dużo, ale zginął - dodał cicho po
przerwie i urwał smutno. Próbowałem z nim dyskutować,
ho czułem, że niby mówił o ohecnym na zebraniu synu,
ale skończył, mając na myśli kogoś innego. Gdy nie usta- ·
watem w usiłowaniach, powiedział l]li kilka bolących
słów, które zakończył właśnie powiedzeniem: .,Panoczku,
~!dopskiemu dziecku zawsze wiatr w oczy".
Badałem później przyczyny tego beznadziejnego pesy1,: ::!rnu„. usprawiedliwiały' one w zupełności jego ogrom
~ it go beznadziejność u owego chłopaka. Syn jego najstar~•~;y uciekł wprost od ojca z domu do miasta oddalonego
o 145 km, żeby się tylko uczyć. Uciekł, bo doświadczony
:;':: ['' ,1wo ojciec nie chciał mu pozwolić na to, nte chciał,
1 • jego dziecko szło na miejski bruk na taką tułaczkę. na
ltiL! :•oni.ewierkę„. a pomóc mu nie był w stanie z,3 ha
µo ;. no Jarstwa.
Był to syn, z którego wkrótce mogła być dumna cała
wic8, ... nie tylko jego ojciec. Skończył gimnazjum, skończył
•

w ocr~y" -

-

medycynę i„. okropne : zmarł - ii.a gruźlicę w tym okresie
swojego życia, gdy wszyscy mó1vili, że na odcinku leczenia
gruźlicy ón; jego SJ1n, jako młody lekarz właśnie leczenia
gruźlicy, nie bę 1 lzie miał niedługo równego sobie.„ Zmarł
na gruźlicę, l:tórej się nabawił· w czasie chłodnych i głod

nych oraz nad u·yraz pracowitych
i na uniwersytecie.

dni

studiów w szkole

średniej

1 Ale w powodzi pesymizmu nie wszyscy
w to, że lepsze od nas samych zależy„.

stracili wiarę

„

Nie stracił tej wiary jego drugi syn, właśnie ohccny
na '''E'pomnianym zebraniu Koła Młodej Wsi, którego
przezwano dlatego Dąbkiem - taki był silny„. taką miał
wielki! wiarę w to, że pracą o&wiatową · i organizacją
wreszcie wieś dojdzie do lepszej przyi'złości. Nic bał się
on pójśc w ślady swojego stąr5zego brata, mimo płaczu
mat!-::i. mim 0 męskich przestróg ojca!!!
Poszedł i zrobił swoje.„
zrobił bardzo dużo! ! !
Był
jednym z tych, którzy, by ulżyć nędzy mlodz1eży wiejskiej,
kształcącej się w mieście, założyli Towarzystwo Opieki nad
Zdolną
l\1łodzieżą
Szkolną „TOM''.
Nie tylko on sam
-skoi1czył E'zkołę
spółdzir1czą z pomocą tej
organizac11
i dalej uczył się na uniwersytecie, ale dziesiąLki, setki mło
dzieży wiejskiej, kształcącej się w szkołach średnich i na
uniwen-ytecie nie poniewierało się już po wilgotnych
suterenach mia~ta. Młodz!eż wiejska miała już teraz
w mieście ::;1• oje „chl}ty TOM-u".
Już pn:ed 1939 rokieJ:t!, gdy naogół w Polsce nie sprzyjały warunki dla tej akcji
(choć nikt jej zorganizowanie
nie przeciwdziała!) było podobnych burs wiele. Zakładało
je TOM, zakładał je Związek Inteligencji Ludowej„ .
Wojna przerwa1n tę piękną pracę. Ale niech ów Dąbek
z TOM-u. co do którego nie wiadomo, gdzie, na jakim polu
zginął w walce o Polskę Lu<lmv11, będzie nam symbolicznym przykładem.

Z gruzów i popielisk pożogi wojennej powstaje Polska.
Ludowej nie można zapomJuec o owej
. młodzieży
wiej:>kiej na miejsl<im bruku, nie można nie
widz;cć t; ~Jl!CCj nadal jej nędzy „. gehenny jej rnło- •
dego życia „ ;
. Pośluchaj iny, co pisze ona o sobie:
Ucze(i li klasy gimnazjum ui Łodzi; Mieszka na „stancji", z czego bardzo s-ię cieszy, gdyż ni~ groż~ mu. juk
jego kolegom w bursie, każdodniowo wyrzuceniem za
nieuiszczenie opłat. W pokoju jego 2 na 5 metrów poza
nim mieszka 3 osoby. W pokoju jest kuchenka, na której
gotują stale strawę, w pokoju tym przyjmują
gospodarze
mnóslwo gości, którzy. nie doceniając nauki, rzucają pod
jego adresem .. niemiłe uwagi". Jednym s~owem przes1k:idzają mu w pracy, jak tylko mogą.
Ale nie to jest najgorsze! Najgorsze jest to niedostate<,zne od.;.ywi;injc. Składa się ono: z czarnej kaw:·
i chleba karlkowego, bardzo rzadko czymś posmarowanego.
• Co myśli ów uczeń o swojej pracy w szkole, o swojej
nauce?!
Odc~ajmy jemu samemu na chwilę głos, niech wypow:c
sam swo je myśli: ,,Czuję, że dłużej w takich warunkach ·
nie b~dę mógł się uczyl:! V.-ilfać, że syn robotaika rolnego
(w paf15'-tWo\1ym majQ1b1) za krótko czekał na to, ahy
mógł sk\?ii.czyf wyższl! szkołę''.

W Polsce tej -

~O-p(,u..1„•,.»o S hek!arowc ojca, o<ldalone 80 km od Kra· ·
kowa i 20 km od st. koleJowej nic mu pomóc nie może.
nic;clzy, które zaoszczędziłem przed tym prawie połowę
Leży przede mną listów 'viele, ale za dużo w nich
wydalem !Ja bilet kolejowy, część na rozne potrzeby.
tragi:m1u, żebym mógl tak w jednym artykule przytoczyć
W kieszeni nie mam obecnie nawet tyle, by mi wystarczyło zawartą w nich treść.
na powrót do rodziny.
Tak żyje kształcąca się młodzież wiejska w demokra- ·
Ale i wracać_ nie ma sensu! ! !
tycz111>j, nowej Polsce, ho .. chłopskiemu dziecku zawsze
wiatr w oczy" -· powtarza znowu to przysłowie wśród
Pomagać starym ojcom i trzem siostrom ciąg11ąć dalej
gimnazjum z Chełma
ucze11
wirj skiej
młodzieży
biedę na kilku morgach piasku,! ! Do~ć się ze mną namę
czyli, gdy chodziłem do gimnazjum. Dziś musz~ już sobie Lubelskicgo.
sam radzić.
Al> ja się z tym przysłowiem nie g°7idz~! ! !
Aie jak?! Szukać pracy?! Nie łatwa to rzcct w
Mamy (fomokratyczną Polsk ę i!! Nie!.„ mamy dopiero
obcym mieście dla studenta!" „.
miej-sce na demokratyczną Polskę, na którym wróg
Wogóle długi ten list jest okropnie pesymistyczny
Demokratyczną
niszczył 1~a8z dorobek p rzez t;yle lat!!!
i kończy się wykrzyknikiem: „Chcl:!c studiować, jak wy- Polskę musimy dopiero zbudować!!! Zbudować od podchodzi, trzeba mieć nie :;Jo/naści, ale pie11iądze i jeszcze walin, od fundamentów„.
n1:; ;;·ieniqdze".
Bnao,rnć tę Polsl ę każdy ma prawo i obowiązek. To
odcinka, odcinka organizacji pomQ,Qy
się tyczy i tcg9
A teraz zajrzyjmy do burs.
ks°l.lałcącej się młodzieży wiejskiej.
St1tdent niwe1 sytetu kralwws!ciego: Mieszka w bursi~.
P1:zeil wojną było TOM, był Z\'łiątek Inteligencji Luktórą. oczywiście bez życia, płaci 35 złotych miesięcznie.
dowej. · Dziś jest Towarzystwo Opieki nad Młodzieżą
Jego. jak i wielu innych jego kolegów ze wsi, popchnął do
Chłopską , a będzie Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczy
szkół głód wiedzy, potęgowany przez szeroką propagandę
poopolitej Polskiej. Należy się spodziewać, że TBS -- RP
i. wiara gł~boka, że przecież czynniki zachęcające do nauki,
głoszę,ce, że szkoła średnia i uniwcrnytet dostępne ~ą dla
zm'jdzie dziś "ięcej zrozumienia w społeczeństwie, znajwszys1kich;' pragnących siQ kształcić, zatem i dla mło dzie więcej óły ! zrealizuje szybko szerszy program na
tym ot:cinku.
zainteresują się tą młodzieżą wiejską
dzieży. wiejskiej.
Jeśli w 1!ie~pr zyj ając,ych waruubch do 1939 roku w
i zrozumieją, że młodz.ieży wiejskiej potrzebna jest nie
okresie braku zainteresowania młodzieżą wiejską TOM
ty1ko bursa ale i stypedium na utrzymanie w mieście.
1lopr0w::i.<lz~ć do tego, że miało 4 bursy dla mło·
m o ~f 0
Cóż z tego, że nawet ów stu_dent i inni jego koledzy
dzieży szkół średnich i akademickich i 120 tys:ęcy rocznego
ma zimny pokój za .35 złotych, gdy całe jego odżywianie
codóet1'1ic. Io chleb przydziałowy i ,.czarna kawa. słod70IHl · ;·;, ,, -„ -1 ~v; {k:!J~r,-:;o i,„Jko w jednym O'.uęgu Szkolcukier''. Zniszczone nym, p. Zw;;;izek Inteligencji Ludo\'.'ej organizował szereg
nadzieją, że będzie kiedyś w Polsce

.'iw1.lenl U11iv:c rsJletu Lódzkicgo pi:,ze: „Prz) jccbal(;l:l
r. miejscowości cdlcgłci . ponad 250 Jon od Łodzi. Z pie-

(

ła ta podróż w licznym towe>.~zysbvie różnych hdzi,

(Z

przeżył

wiciami w ohozaci1 kom:snirucyjnych)
Transport:

„

Płynęły dni monotonnie jeden za drugim, a ·kat.
dy coś przynosił; - raz, mówią, jest "rozwałka", a
drugi znów - do gazu. Dzień za dniem lała się
krew, dzień za dniem pł9nęły ciała ludzkie w kre1nan
toriach, a popiołem spalonych wysypywano chodniki
w obrębie koszar SS-mn1'iskich, by mogli z pogardą
deptać te popioły naszych najdroższych. Aż wreszcie pewnego wieczoru zjawił się „Schreiber" (pisarz)

na naszym bloku i począł wyczytywać numerami tak
· długo, aż pewną potrzebną ilość wyczytał. Między
wyczytanymi znalazłem się i ja; byliśmy przeznaczeni
... na transport. Była to i uciecha, ponieważ opuszczaliśmy straszny Oświęcim, aż z drugiej strony znów
w nieznane pędziła nas wola losu. 10·go marca 1943
roku - dzień był nadzwyczajnie ciepły i słoneczny,
ustawiono nas w piątki, a potem wywoływani kolejno
stawaliśmy przed lekarzami nago, Oglądali nas jak
konie na komisji poborowej, lub jak gdzieś na targo~~

.

-

W parę godzin później maszerowaliąmy na stację,
by zająć .miejsca w wagonach. Załadowano nas po
S'\..ci u do wagonu i dano po dwóch „Postów" (ss-ma·
;- .> <'' ) dla konwoju. Wieczorem wyruszył 'nasz tran: .. O(t w drogę. Był to dla nas moment najbardziej
· · · 1nający, bo wkrótce przejechaliśmy naszą starą
.· 'icę między Niemcami a naszą drogą 9jc;::yzną.
: :)i.ychczas ginęliśmy na rodzinnej ziemi, a odtąd
b;;dziemy na wrogiej nam od wieków. Parę dni trwa·

którzy dużo opowiadali - ale nic uczciwego, tylko
jak się lepiej morduje \udzi. Byli to ci, którzy zajmowali v.; Oświecimiu ~tanowiska Caoów i Vorarbeiterów. Miałem clość tych ludzi, z którymi jechałem;
- rozmyślałem, że jeszcze daiej będę od swoich, że .
może już nigdy nie będę mógł pomóc im w walce z odwiecznvn1 wrotsiem niemieckim. \Y/iedziałem, że czło·
wiek _.;-~bozie koncentracyjnym był zdany na powolne konanie, które snuło się jak nić babiego lata dłu
gie, długie dni, tygodnie - a nawet i lata. Prócz
ńiilczenia nic innego nie można było stosować, tylko
milczeć, słuchać; - ·a mimo to trzeba bY.ło pozostać ·
'
' ..ł omnym.
mez
0

Nowy obóz:
Po trzech dniach podróży wyładowano nas na małej !ltacji, która nazywała się Neuenngam~e k/Ha~
burga. J}yła to niby duża osada a obok zna1dował s1~
obóz koncentracyjny liczący około 10 tysięcy ludzi.
Nowy obóz zrobił na nas (w. porównaniu z Oświę
cimem) wrażenie małego kurnika, składającego się
z kojcy (baraków) budowanych w równym rzędzie.
- I znów monotonnie płynął czas, przynoszący
różne wieści o wydarzeniach w mieście, łudzących
nierao/ ludzi, którzy przywiązywali wielką wagę do
bardzo błahych rzeczy. Muszę zaznaczyć, że mnie
osobiście było trochę lżej w nowym obozie, bo mo·
głem nareszcie pisać do rodziny, co dotąd miałem.
zakazane. Do tego spotkałem swoich ludzi, z którymi
czułem się jak z braćmi: byli to: pierwszy z nich - działacz ludowy z powiatu Stopnickiego ob. Pod"SI<>Jasio z okoF··,clło, dr1i3i "Wiciarz", „Gacak" Tarnowa.

' '
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to tym bardziej trzeba

wierzyć, że wlcrótce miną ciężl~ic dni organizująoego się
~ycia u;spółcze.rnej, demokratycznej Polski, a wtedy akcja
burs i stypendiów każdemu zdolnemu dziecku wiejskiemu

w sdwk

Śrt?dn.1ej i

·Po

akademickiej zapewni byt materialny

i o rodzimej atmosferze wychowawczej, kulturalne mie_sz·.
kanie w bursie.
Ale tego musi .dokonać sama wieć! "'i wtedy nie będzie
„chłopskiemu dziecku zawsze wiatr w oczy".
WIKTOR MIRUś

swiatowym Zieździe studentów

Wypadło mi być na ' światowym kongresie studen·
'1ów w Pradze Czeskiej. Kongres odbył się w dniach
od 17 do 25 listopada. Kongres studentów poprzedzo·
ny był światowym Zjazdem Młodzieży Demokraty.
cznej w Londynie. Na Zjeździe w Londynie delegacja
czeska wystąpiła z projektem urządzenia Zjazdu
S tudentów w Pradze czeskiej w wymienionym termi·
ni~ Projekt został przyjęty na konferencji stuaen·
tów i powstał Komitet Organizacyjny, do którego we·
szli przedstawiciele 12 państw. Jak zwykle wielka
piątka i jeszcze inne państwa. Przedstawicieli Polski nie ma _w Komitecie Organizacyjnym.
Dlaczego miejscem zjazdu stała się Praga .J: dla·
czego terminem 17 listopad?
Przed sześciu laty w listopadzie Niemcy dokonali
aresztowania 2500 studentów czeskich, podczas ma·
nifestacyj antyfaszystowskich, a .9·iiiu z nich zostało
rozstrzelanych w dniu 17 listopada, reszta przewiezio!'la została do obozów koncentracyjnych.
Stąd 17. listopada został ogłoszony mię dzyn rodowym świętem studentów, a Praga miejscem Swiatowego Kongresu Młodzieży Wyższych Uczelni.
Ku uczczeniu pamięci poległych studentow cze·
skich, ku złożeniu hołdu studentom całego świata,
poległym w walce z faszyzmem ku zamanifestowaniu

„W I Cl''
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Pradze

swoi.ej silnej woli w walce z faszyzmem, Wl}ii budowani-a międzynarodowej współpracy i pokoju, ce·
lem wymiany myśli, złożenia sprawozdanh za sze·
ścioletni okres wojny, zebrania się mbdzieży całego
świata, bo 51 państw.
Zjazd nosił charakter informacyjny i sprawozdawczy. Zja1,d miał też charakter op: 10Jawczy i przygotowawcL f w st~suni<u do nao.;t„pne~o l'( mgrcsu
Studentów, który odbędzie się też w Pradze w roku 1946 w lipcu. Opinią W'frażoną przez Zjazd w
Pradze kierować się winien Komibt organizacyjny,
który zajmie się ułożeni€m statut•1 ~wiatowej orga·
nizacji studentów. Statut pn:edyskutuje i przyjmie
Kongres w r „:6.
Obradowały rcżne Korrih;e, '~h:c pa&zczególne
delegacje w hótkich pięcibmim:.t.'1wych referatach
dawały sprawozdania ·z tajnego nauczania, zestawie·
nia strat kulturalnych z okresu .voiny, rzucały pro~
jekty międzynarodowej współpracy studentów, zor.
ganizowania akcji pomocy dla stu.d entów - tych
państw, które szczególnie zostały zniswzone w Ji ną.
Poszczególne narody wyrażały swoje, d ·1łenią do u·
trzymania pokoju, projekty wychowywania młodzie·
ży w. duchu współpracy międzynarodowej;
Poszczególne delegacje ustaliły zasa-dy współpracy

•,

Ci ludzie nie poszli na: złą drogę, jak inni, .to też

wielu z tego komanda nie żyje. Wylecieli w powietrze '
wraz z bombą zegarową, którą wykopywali.
Nikło ży_cie ludzkie od bomb. Krematorium miej.
scowe był.o za małe, by palić na wzór Oświęcimia;
Bombardowanie Hamburga:
tamto przynajmniej znikło z oczu.
Była to pamiętna noc z 23-go na 24-go lipca 1943
Ginęli ludzie brani do tak strasznej roboty, jak
r. Obudziło nas w nocy jakieś niezwykłe dudnienie;- szukanie bomb, - ale z drugiej strony pocieszaliśmy
wkrótce przekonaliśmy ,§ię, że to bombardowanie się w duchu ; ~ giniemy my, giniecie i wy!
Hamburga, położonego od nas o 25 km. -Burza
Bo mówiono, że w Hamburgu zginęło około mibombardowania rozszalała się, przez parę godzin wi,
dać było żywy ogień (jak to powtarzano) w niebie .liona· Niemców, których później wyciągali nasi chłop·
i 1.1a. ziemi, baraki nasze kołysa ły się i trz~sły jak cy z piwnic i bunkrów - uwędzonych fosforem. Nie
os1k1, a my - nie wiedząc co czynić, zdani na łaskę brak ło wtedy chłop om - rożnych dowcipów; mieli
humor, wyciągając ·u suszone trupy niemieckie; podlosu - czekaliśmy końca.
·jadłszy
do syta i popiwszy - żartowali na różne spoCzuc było wszędzie dymiąc~ w koło miasto. Rano
soby. Był to złoty czas dla naszych chłopców, kiedyś
wschodzące słońce zaćmiło się i cały tydzień nie mogłodujących i marzących, kiedy będą mogli wreszcie
gło przedrzeć się przez chmury_ dymu. Hamburg był
najeść się dosyta. W tym czasie był.o w gruzach Hambombardowany przez cztery dni i tyleż nocy. ·
· Była to dla nas ogromna radość. Mówiono cicha· burga wszystko czego dusza ludzka zapragnęła. Znam
czem: „Bombardują Alianci, a po zbombardowańiu ja-to nie tylko od innych; sam znalazłem w Hambur·
gu 1-g:o września 1943 r. Powtarzaliśmy wciąż wśród
będzie desant; - wtedy i my jesteśmy wolni.
siebie:
a mają szwaby, szkobry i t. d. - chcieli woj·
. - Hurra! Hurra! - vrołały serca. Ale twarze
mtmo to zachowywały ponury wyraz, tak były prze- n)'.' i krzywdy innych, mają własną.
orane już różnymi wstrz ąsami i· przeżyciami.
Odtąd byłem już poza drutami dużego obozu i na. P o rannym apelu następnego dnia padł rozkaz, leżałem do tak zwanej „II-SS Baubrigade" (brygada
dany przez „Lageraltestera" (kierownika obozu) „do budowlana). Qdtąd nie czułem już dymu z kremato·
bloku marsz, marsz!". Dał się odczuć brak „Postów",· rium, chociaż -od czasu do czasu . ktoś z naszego ty- i do pracy nas nie wysyłają; tylko komando siąca zginął pod zwalającymi się gruzami lub też wy„Kiinkenwerk" (cegielnia) odmaszerowało. Około leciał w powietrze wraz z bombą zegarową. Hamburg
po'rudnia ogłoszono w obozie: - kto chce ochotniczo był jeszcze nieraz bombardowany, ale już nie tak, a
i ~ chać z komandem „Bombensuchen"
(szukania my drwili, że ładnie szwabom smrodzą. Osiedleni w
bomb?}-. Niewielu, ale się .zgłaszali - licząc na• dobre domu, w okolicy już zbombardowanej P.o przednio, byo d żywienie. Po dwóch dniach przyszła wiadomość, że
liśmy od bomb bezpieczni.
miło było wspominać p cięzkich,
ale przyjemnych
czasach, o różnych wypadkach przedwojennych. Był
to dla mnie najmilsży okres w życiu obozowym.
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między młodzieżą swoich krajów,
ła delegaci a 'polska.
Z dumą musimy zaznaczyć, że

wnienia cz łowieko\\-i wol noś ci myśli i swobodne j wy.
miany jej z innymi.
tak .dobrze i tak
P o pierwsze: Wza jemne zap9znanie się młodzieży
masowo zorganizowanym tajnym nauczaniem nie mo· stępia różnice i antagonizmy nacjonalistyczne, a prze·
cież te ·słusznie należy uważać za jedną z głównych ·
gła się prócz nas pochwali~ żadna delegacja.
Z żalem, przykrością, trzeba stwierdzić, że tak przyczyn· wojen.
wielkich strat w dziełach kultury i w ludziach nie
Po- drugie: Zapoznanie się młodzieży i to bezpośrednie z U!>t ~olegów, ile to zniszczenia i dzikiego
poniósł oprócz nas żaden naród. W stosunku do te·
ge,.__s_o posiadaliśmy, straty nasze są procentowo naj-· okrucieństwa przyniosła, zwykle tak pięknie opisy""i.ększe. Nienawiść bowiem okupanta w stosunku do
wana wojna - stępia zapewne u samej młodzieży
nas, jako do tych, którzy pierwsi na agresfę od.Po· instynkt walki, który można uważać za ostateczną
wedzieliśmy czynem zbrojnym, była teź największą.
przyczynę, za ogólne podłoże umożliwiające wybuch
·
Z radością i pewną nadzieją w lepsz,ą przyszłość i trwanie wojny.
Wiem, że przyczyny wojny są różne, gospodarcze,
świata wsłuchiwałem się w przemówienia Murzynów, przedstawicieli Meksyku, Brazylii czy Indii,_ p~lityczne, ideowe, ambicje wodzów itp., ale tym, co
gdy wypowiadali te same myśli, z którymi i myśmy umożliwia propagandzie i wywołanie i długoletnie
trwanie wojny, jest natura człowieka, a w tej_naturze
przyjechali, gdy ze .słów płynęły te same życzenia,
instynkt walki, jako jej część składowa.
te same troski, które i nas przenikają.
Przy czym propaganda ma m_ożność wszystkie 'inne
Jednolite oblicz·e ideowe młodzięży różnych stron
świata słusznie może wzmacniać nadzieję na lepszą, _ instynkty skierowywać ku wojnie, pr?'.ekuwać niejako
pługi na miecze.
·
pokojową przyszłość.
Po trzecie: Młodzież kiedyś wejdzie na stanowiska
Nie należę ani do optymistów, ani do pesymistów.
Nie mogę entuzjastycznie tY'ierdzić, że tą drogą -po- dyplomatów, ministrów, czy wyższych wojskowych
kój światowy j uż jest zapewniony. Życie nie zawsze różnych państw i może choć w części nie zapomni postanowień kongresów i będzie w polityce światowej
układa się "!',myśl życzeń młodzieży i młOdzież sa·
ma, gdy się starzeje nie zawsze pozostaje wierną po- dążyć do utrzymania pokoju a nie wywoływania ·
wo'jny.
wziętym w młodości celom, jednak objektywnie mo·
Młodzież ta będzie reprezentować naukę. sztukę, ,
gę zaznaczyć: Bez względu na wynik , obrad, bez
prowadzić wychowanie społeczeństw, i może p1;opa·
względu na to, że uchwały i postanowienia młodzie
gandzie wojennej przeciwstawić propagandę pokoju.
ży to przecież nie wypowiedzi dyplomatów, mini·
strów, czy wodzów, za którymi stoją państwa i ich , Skąd trz!łba zacząć tworzenie lepszego ładu w
świecie, jak ten, który jest. I dobrze jest zacząć od
siły zbrojne, gotowe poprzeć zdania ministrów i wodzów, ,Zjazd ten jest bezsprzecznie krokiem naprzód stworzenia nowego lepszego człowieka, by ten lepszy
Dziaduś Stanisław.
porządek ustanowił.
w dziele budowania trwałego pokoju, w dziele zape·
To samo uczyni•

Transport do Berlina
W kwietniu 1944 r. ·po załadówan~u na wagony
całej masy rzeczy, zrabowanych przez dowództwo.SS;
naszej brygady, załadowani również sami - tylko w
trochę dogodniejszych warunkach, niż w poprze,dnim
roku - wyruszyliśmy do Berlina.
Berlin i Geburstag Hitlera:
Jak gdyby ktoś chciał umyślnie, wyładowaliśmy
- .się w Berlinie na stacji towarowej i przeprowadzeni
przez łi S-manów na ul. tzw. Krause·Ufer, zaj~liśmy
jeden z dornów już zreperowanych po bombardowaniu. Był to akurat dzień 20-go kwietnia, dzień uro·
dzin Hitlera. Lamentowali niektórzy, że przyjechaliśmy „na wesele" do Berlina, bo było głoszone głośno
przez Aliantów, że przywiozą „podarki" dla Hitle·
ra - w postaci bomb.
I nie inaczej też było, bo około półnoćy zbudziła
nas wyjąca syrena, a SS-mani spędzali nas do piwnic.
Było wcale nieźle, hucznie i z przytupem. W Berlinie
byłem około miesiąca, 16-go maja 1944 r. przewi.eziono nas (16-tu cieśli i stolarzy, i to prawie samych
Polaków) do Mugelcheim. (podmiejska osada koło
Berlina). na budowę nowej kolonii dla poszkodcvanych w bombardowaniu Berlina. Miejscowość ta była
.dla nas uzdrowiskiem„ Położona wśród lasów~ pól.Pobudowaliśmy baraki dla: naszych przybyszów
kolegów, a później małe domki zaczęły wyrastać pod okiem SS-manów -:- niby grzyby po deszczu, ale
takie silne, że za silniejszym podmuchem wiatru wa·'
liły. się; - była to zasługa naszych cieśli i murarzy.
SS-mani wściekali się ale po wielu przekleństwach
pozostawało po .staremu. Płynęło życie nasze,- jak na
obóz, nieźle. W wolnych chwilach popołudnia każdej

niedzieli, zbierając się w grupę, śp-iewaliśmy rozne
piosenki ludowe i narodowe. \V tym czasie mot.fia to
było robić ponieważ wróg - wi.dząc bliskie -niebez·
pieczeństwo - był łagodniejszy.
Bauzug
·
\V pierwszych miesiącach 1945 roku wywieziono
nas do Berlina. Po przyłączeniu do II~giej ·grupy naszej 11:te SS. Baubri&ade, załadowali nas do tak zwanego „bauzugti"'; - w każdym wagonie mieszk~~o
nas po 24-ch.
Wędrowaliśmy !ym pociągi.em parę dni i nocy
(\v drodze uciekł nam z wagonu, w którym jechałem,
jeden Rosjanin. Mieliśmy nie mało kłopotu z te~o po·
wodu) . Aż pewnego dnia popołudnhi pocio,g zepchnię·
to na bocznicę stacji, zatrzymał się nasz p0ciąg, ka·
zano nam wyciąść. Było to obok Nurnberg. Widzi· ,._
śmy ślady i skutki bombardowania w tej okolicy: wszędzie pełno dołów po bombach, a ludność tego
miasta nawpół zwariowana wyglądała z nor - pe o·
bionych w ziemi - nadsłuchując warkotu samolo·
Łów.

Miasto Niimberg w Bawarii ·
Miasto Nftrnberg (Norymbei:ga ) zabytek kupców
niemieckiej Bawarii, obecnie prawie nie istniejące, , ,
zrobiło na nas wrażenie cmentarzyska podobnego do
Hamburga. Zostaliśmy przydzieleni do pracy na
zbombardowanej stacji· kolejowej (towarowej)· Nie
należała ta praca do przyjemnych. Ciężko niewolni·
kowi pracować na drodze żelaznej; -:-_każdy sobie
) zdaje _z tego sprawę.
SJ'. MACHAlA
(Ciąg dalszy nastąpi)
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PIESN MARYNARZA

BAJKI KULAWE

-

Dziewczyno!
Trudno śpiewać, gdy pi•ana mię ślepi,
gdy krwawi wzrok i wargi i gdy mdleją dloni'e.
Więc zaśpi-ewrun ci sercem: ono wie najlepiej,
że śpiewam dla dziiiewczyny j że śpiewam o niej„.

Kiwitną pierwsze krokusy ria Maćkowej łące,
chociaż tańczy wiochura śniegowa po skałach;
- gdy wiersz ten piszę - burza - z.da się, niie ma końca,
jęczy pUszicza fOdlowa, a tyś tCJJk-0 mala:
- . pi•erwfoślbkm żyoi-0 drżą listki twych ust.

- Ja bym cię chciał, dziewczyno, otuli'ć gwiazdami,
- przypływ i odpływ morza pod twe stopy rziucić„.
I chciałbym · zbierać demie przed twymi stopami
i za ci'ebie ]Jól z11os1'ć, - za cioebj:e się smucić.

Grażynkp!

Kiedy będziesz już t-0tka duża,
że wymówisz „Bolek" i „boli"
usiądziesz przy mnie z grnecznq milnką
i pow~esz: „no, bajki, b'ajki".„
Wtedy zegar godzinę wydzwolli powoli.„

.

•.. Czasem wi·osłem odwalam skiby siWej wody
się: zaglądam w przepaść twokh źrenic - Wlhem, że ty z morzem jednej jesteścf.e urody
- Że wschód na wzdętej fali je.st jak twój rumieme?c„.

i zda mi

Zanilm ZGJCznę opowieść z kąta się wynurzą
w karmazynach, fiioletaich i kontusziacl1 strachy.
Ten pierwszy wśród widl!iadeł najwspaJntalszy tuz
- Wiesz - dziewczyno, - że tobiie byro by do twOJizy · idziie wolno„. król Itla!Wet, będąc cichym grnjk1iem.
gd'ł8yś ten śJ.ad za łodzią wplotła do warkoczy„.
pokorni'e mu się kł.an~a z korO\Ilą pop p()Jchą„.
- L> t·akich bym warlwczach dniem i nocą marzył
Te.n drugi ćmy wypędzia i ręce l'Oz.kłG!da,
i chłodzP.ł w ni·ch, jCJJk w pio<iniie, wzpalone oczy.
krzycząc głośno, aż t,r ony chwieją si'ę w posadlach:
„Tej gospody Rzym godłem, na duszę w.aszeei
- Hej! - zawrę cię w ramionaich, skoro tylko wrócę!
kładę areszt!"„. A o.to wchodzi i ów trneci:
(Chyba, że wprzód .gdzieś w morzu młode życie złożę.„)
biiały kontusz, pa~ lity, za pasem prawka„.
- I nie rzucę oię nigdy: - chyba - że.„ dla molZ'a „Veto"! - wola, „Mospanie!!.„ lepszy miód w szklan·icV
ruilż res publica Bo - wybaC'z, droga - ponad ciebie bcnrdzi1ej ·k0teham .,
morze!„.
Co t o ? - Z. BARCHANOWSKA
Gl'om uderzył, zachwiały się ściany,
wychodzą cileroe blade, kulawe, w łachmanach.„
'
ZACHOD SJ?;ONCA
Skrzypią osie„. wiwtr c~cho gra w przydrożny-<:h świerkach.
a przodem l'dzie chochoł i t<tńczy oberka!.„
Słońce okrągłe, jaJf. wielk-0 w czerwonych łuska.eh cebula
Po wypłowi1alym błęki'ci'e szybko,' z rozpędem się toczy,
zaróżowione obłoki, jak
mrlękki szal się otula
I purpur-0wą zwzą niiebo ze ziiemią jednoczy.

w

.w

'

Grnżynko!

Kiedy będzi•esz już taka duża,
taka duża sztubaczka z jedwabnym warkoozem,
lubiąca blękit marzeń i ogrody myśli,
Ginie· za la.sem, za lasem - już nie do.sięgną go oczy:
wtedy swojej młodości legendę opowiem„.
Spadło, jO'..k gdyby zrzucona z wysoka ogromna kula!
·
Kiedy
będziesz już taka duża,
Ze wschodu noc leciuteńko, na palcach na ziiemię kra<::zy,
Ścicl1J nawet wiiartr, co przez ca·ły dz.i•eń przemźlirwie hulał. - że zaczniesz tęc::zę haftować
niech w ogroda.ch twych myśli kwi• tną bzy i róże!„.
Grażynko mała, bądź zdrowa!„.
Płynie skądś ctsza ni Io ni•ebioaftska muzyka,
Ni to wiecZ9'rllia rosa z szeles.tem kroplaJmi pad-0 A może ziemita się ni'ebu z grzechów codzien111ych
spowiada?.„
••. Minął wiek gnuśności -

...

JCJJk zimno„. Otwarte okno ktoś hałaśliwie zamyka.
Zagasł·a łuna ZJachodu na śniegu różowym od sł011ca.

-

Cfr

to biały śnieg pada -

czy może Bóg gwiazdy
strąca?.„

·

nasłał świt rumiany.
- Rozstawione wokół Wtd
wołać na Odmianę ! ..•

„

WJ Cl"-------------------.-..---·
o

opiekę' ·nad

Niektórzy socjologowie są zdania, że kultura ludowa ginie, jako nie przystosowa11a do dzisiejszych czasów. l rzeozywiście, na oży)vienie.. kultllry tej wpłynąć wydatnie nie_
możemy. -Tworzą się jednak z przeszłych form i treści zespoły nowe. Jest przeto pewien moment; kiedy stajemy mię·
dzy przeszłoi'cią i przyszłością. „Dziś" wtaje się _pewną konkretną wa.1·tością i nie jest chyb"il. obojętne, kto w tym momencie niejako gospodarzy zasobami i nadaje kierunek.
fiękna i bogata nasza sztuka ludowa p1·zeiywa pod
wpływem urbanizacji okres upadku, jakie przeżY'Vała sztu·
ka warstw oświeconych w wieku XIX. O ile wtedy ęzukanie
nowych dióg było trudne, o tyle dziś w· odniesieniu do sztuki
ludowej posiadamy pewne doświadczenia i mamy je&Zcze
żywe, pełne bezpośredniości ośrodki sztuki ludowej. Dopomaga nam fakt, . że wytwory sztuki ludowej (drewniana architektura, rzeźba, haft, krój ubrań, ceramika i inne) po·
dlegają ty'lr\ samym prawom i zasadom, na podstllwie których artysta tworzy przyszły gmach sztuki naszych cz.asów.
Różnica jest tylko ta, że sztuka ludowa jem ja.mia, zrozu·
miała i nie jest obciążona masą balastu teoretycznego. Artygta jednak pracuje z myślą o przyszłości, natomiast ludowi w ch\Yilach przełomów usuwają się spod nóg pod.stawy. Lud nie zawsze mnie wła&nymj siłami powiązać nowych
form myślenia :re starą s?Jtuką)udową . Czy jednak wobee
zmian socjalnych i ekonom icznych ma wszystko to, co stwo·
rzyly p<·kolenia ru11ąć? Zdaje' się, że nie.
Chociaż cenne są etnie"Lne od~bności naszej sztuki ludowej, to właściwym powodem, dla którego należałoby ją
ochronić są jej w11sokie wartości artystyczne. Stot'Ullek nasz

Sztuka
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do sztuki ludowej sięgać pow1ruen głębiej : do wanmków
i metod twór~ych, praktyk przekazujących tradycją nie-·
przebrnne bogactwa. Rzecza jest niezmiernie trudną ·:onalezienie stycznego_ kontaktu i dojrzenia potencjalnych danych,
tkwiących w oś1·odkach sztuki ludowej. Niemniej jednak, ·
jeżeli chodzi
o uchwycenie funkcjonowania tych ŻY'\ych
prnc twórczych ludu, jeżeli chodzi o - pokiercwa.nie ośrc.d
kami i o. przetłumac.~enie niejako na język dzisiejszy tego,
co lud wie' i umie i do czego wobec zewnęt.1tmyc11 okoliczności
zaczyna tracić pl'Zekonanie, będą to rzeczy niezmiernie wuine. Znalezienie tego punktu stycmośc.i będzie możliwe tylko
dla tych, co zgłębtli zagadnienie formy pod kątem widzenia
two1·zywa, co dotknęli twórczości ludu. Oni też są w moż
ności pomóc ludowi zachowania tych metod,
którymi lud
posługuje się jakby językiem, nie znając przecież gramatyki.
Oni też powinni, wykazując właściwą wartość' w.tuki ludowej pomagać przemóc zwątpienie i niewiarę w celowość i w sens rozwoju wyjątkowych plastycznych umiejętności na·
szego ludu. Niezalefillie od tego cz~to płytki „postęp" nie
uwzględnia wszystkich władz umysłowych czło<vieka i działa
destrukcyjnie na ośrocjki wiejskie, które w powolnym pocho·
dzie kulturalnym tworzą rzeczy piękne, dają!!e radość two
rzenia. Zachov:anie i rozwinięcie tych. właśnie innych wład7
umysłowych człowieka będzie t~ż zależało od po_dejścia naszych placówek oświatowo-społecznych . One wpłyną prawdopodobnie na to, że albo obedrzemy chłopa ze wmystkiego
pięknego, co dusza jego zdolna wydać, albo do nowej rzeczywistości chłop wniesie tei swe wa1·tosci -estetyczne.
P;f_gr. K. Pietkiewicz..

KOMUNIKATY
LICEUM ,ROBOTNICZE W CZARNOCINIE
Dnia 8 styeznia 1946 ro-ku rozpoczyna naukę Państwo·
we Liceum Roli:icze Męskie w Czarnocinie (p&w. Łód ź) .
Nauka trwać będzie trzy lata.
Do Liceum pnyjmu je się młodzież, mającą ukończone
cztery klasy gimnazjum, lub te ż posiadającą świade~two
szkoły hmej , które zosta nie uznane za równoważne ze świa• dectwem małej m atury. Kapdydaci nie mający takiego przygotowania mogą być przyj ęci na ku rs przygotowawczy dla
przerobienia w tempie przyśpieszonym nauki gimnazjalnej
do wymaganego poziomu -czterech klas _ Absolwenci po
ukonczeniu Liceum p rzewidywani są na stanowwka nauczy.
cieli w · Szkołach Rolniczych.
Nauka w Liceum jest bezpłatna.
P r zy Liceum jest dla uczącej się młodzieży internat
z całkowitym utrzymaniem. Opłata za internat wynosi 60 kg
pszenicy miesięcznie i może być wnoszona gotówką lub róż.
11ymi natur aliami. Dla młodzieży niezam ożnej są państwowe
stypendia.
Zjazd uczniów do Liceum jest wyznaczony na dzień
7 &tycznia.
/Jyrekeja Liceum.

UNIWERSYTET LUDOWY ' W LIPIENKU
Pta Kornatowo, pow. Chełm~o rozpoczął pracę z.dn.
1.XII.1945 r. - Warunkiem przyjęcia do Uniwersytetu Ludowego rest ukończony 18 rok _życia, ukończe
nie szkoły powszechnej, złożenie podania wraz z wła
snoręcznie n'apisanym życiorysem. · Uniwersytet Ludo·
wy w Lipienku jest koedukacyjny (wspólny - męski
i .żeński). Zapisy trwają do 10 grudnia 1945 r.

_/

UNIWERSYTET LUDOWY

NAD

BAŁTYiKTEM

Towarzystwo im. Piotra Borowego przy po·
mocy ·Wydziału Oświaty Rolniczej Wo jewództwa
Gdańskiego
projekt.uje
uruchomienie
z dnjem 6 stycznia 1946 r. Uniwersytetu Ludowego dla młodzieży wiejskief"w Orzechowie.
Morskim (powiat Słupski, woj. Gdańskie) tuż
przy brzegu morza. Kurs będzie koedukacyjny
i p otrwa do końca marea, Zgłoszenia kandyda·
tów należy nadsyłać pod adresem sekretariatu:
Słupsk, Województwo Gdańskie, ul. Kościel
na 3.
· Do zgłoszenia należy załączyć życiorys i opinię organizacji lub instytucji pol ecającej. ·
~

,Wykłady w Akademii Komunikacji w Krakowie
rozpoczęły się w dn. 6. 1~. 1945 r.
Przyj ęci na kurs kandydaci, którzy nie stawili się

tam dotychczas, muszą uczynić to natychmiast.
P rzed wyjazdem ' do Krakowa należy zgłosić się
w Biurz~ Personalnym Ministerstwa Komunikacji w
Warszawie, ul. Chałubińskiego 4, pokój 81 po odbiór
instrukcji i dowodów prze jazdowych.
' Kandydaci muszą zabrać z sobą -koc, poduszkę
i prześcieradła.

•

W dniu 9 grudnia br. został otwarty w Chocimiu
pow. Turek Uniwersytet Ludowy, stworzony przez
woj. Związek Młodzieży Wiejskiej.
·
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Dnia 6 grudnia rozpoc;r,al się w Warszawi·e Kong res
śći serbska. clwi.rwacka, sloweńska i macedof1ska, z.a~pra
P o·lsk 'ej Partii Robotniczej . Ziazd zagaja! ~ekreforz ge11. PPR
wio11e w dnż.0niac·h do wolności zn wszelką cenc stwi.erdza!ą
ob. Gomt!lka - Wiesł:iw, którv podkreślił, że PPR jest partią
swą wo lę do opa<i·cia w.spó!życia ną. zdrowych i sprawiedłimlod11. ale reprczenitu.iaca kilkadz:iesiat lat walk~ klasy rnbC>t- , wych podsta wa.cł1.
,
niczej. Jaiko mto~la partia, PPR odrwcila blęcly przesz!o.ści
W dalszym ciągu i;rocesu nory1mber:;ldc srn ujal\.vn io.no
i potraf!ia ze wszystkich ruchów wo1nQśc iow ych prz eia ć to,
całych szereg zamiarów hitlerowskich odnośnie narodu pQllco stanowi treść walki mas i;raicujących oraz ode,~ra la przoskiego. Z zeznai1 gen. Lechusena dowiadujemy się, że Niemcy
duhica rolę w d ążeniach niapodle.:;;tościowych. „Partia nasza
planowa·li systematyczne wynisz.czenie narodu polskiego
- powledzial ob. Gomułka - dz ięki swojej walce i dz ię ki
począwszy
od tntelłgiencii i cluchowi·eństwa. W przebiegu
stuszn emu jej stari1owisku zajęła przod11jące miejsce w 1iaprocesL1 wyświetlono na sa•li sadowej film o okropności.a<:'h
rodz!e".
w l1iemieaki•ch obozad1, komorach gazowych i kr.ema.toria·ch. „
W ciągu godz innego seansu zbrodniarze hi.tlerows·cy ohserMinisterstwo Bezpieczef1shva wydało komuniilrnt, w którym zapowiada wzmożen~e wailkl z bandami i orzestępc:uni,
wow~·!i swoje „dzieło" przy czym Goering „p!aikal", a
którzy dokonali w ostatni·ch czas.a,ch s.ze1„e•.1tu 01apa<lów I mor„nasz
f'ra!ll'k był b. zden·e rwowany. Trzeba oanniętać że
pami.ętniki Fra•n ka, Mórych fra:.g-me.nty sa odczv•tywa.ne 'staderstw. W związku z za·bójstwem Ś'IJ • •B. Schbiorka, posła
now1a doskonały akt oskarż.en.i.a.
KRN, wyznacz,ona zostaita nagroda z!. 50.000 za przyczynie.nie
się do wybycia sprawców t·ego ohydm>go mordu.
Ujawniono równiież kulisy zaję.cia Czechoslowaic.jl przez
W ramach repatriacji oddz.ia-lów oolskoic11 z ter·em1 Wło·ch
Niemcy. Bogaty materia! dowodowy za·dziwia caily świrut
przybyt już do Polski pierwszy transport żotnierzv z Il kor~!'fidią germańska i deptanrem elementar.nyoh praw. Na
pusu. Odbyio się uroczyste powhta.nie na otmkcie etapowym
Jed•nym z ostaitnic.h w okresie sprawozdal\v<::zym dni rozw Koźlu, przyczem na uroc zystości powitaJnei wręczono żof·
prawy prokura.tor brytyjski Jones vrzeidstawH sądo\vi doku·
ni·erzom bro(1, gdyż przybyli oni bez uzbro.Lenia. W 1119waoeh
me.nty i s·pra wozda11ia z rozmpw Ribentrwpa z amb. pols<kiim
powitalnych podkr:eśla110 bohaterstwo żo!J1ierzy polskich,
w Niemczech, Lipskim oraz między Beckiem i Hiitlerem.
którzy prze•byli kampanię afrykańska i przyczynili siQ wal- - Stwi•erdzrnno, że mężowie stanu niemieccy ' zaipewniali
illie do zwyciQstwa na froncie włoskim, a specj alnie do
na.szych ministrów o ,.pokojowych" zamiaTaich, a w między
zdoby-Oia twierdzy Mont·e Cass1no.
czasie Kei·teil szykował annię do uderzenia. Naipaść na
P01!skę z.na1na byfa pod nazwą „bl.cdej s;praw:v". Hitler naka. Na arenie międzyuarodowe.i zelektrvzowafa wszystkich
w qh. tygc•d,n~u sensacyj.na wfadorrność o is;nienbu miJlionmveii
z~! armii, alby była .gotow·a do aitaJku na Polske we wrześn.iiu.
P11erwszv. oiknes , przy.goito·wa~1 Slkończył sic w maiju, przy
aTmii niemieckiej w brytyjski·ej strefi1e ()lkupacyjnei. Żródtem
czym Hitler oswiadczyt, ze cho<lzi I1'ie o ,Gdańsk, lecz
wiaid omości jest a.ge:ucja TASS. która doiniosła. że do Rady
Kont roH w Niemczech wpłynęło memorandum zawierające
o l.ebensraum ~·Przest_rzeń zyciową). Początkowe p\a1!y
.womy z wy:p·ow1edzen1em us.tąp 1ty decyzii m11Pa1ści. Trybunruł'
uwagę o nieprzestrzeganiu
oostanowi·eń konferencji poczJ'e st w posiadaniu ta•inyl!łt ro-zikazów, z Móryoh wyi11ika jak
damskie j. W my5l tY'Ch nos:tanowień na tererri·e Niemi-ce nie
mog<J is.tn:.eć ied11os1tki ani organizacje wojskowe. Okazuje
do~łrudne były. 1Jlla.ny operaicyj wojskowych. Ostafaie tygos·ię, że postanowi•e nia tego nie wvkona·no i na terenach andn~e Przed wo1ną pełne byty ostrzeżeń dla Niemców i prób
gielski-eh strefy okupacyjnej znajdują, się foP111acje wojsko·we
posrednictwa w sporze o „Gdańsk". Jiitler jednak o.drzu~ił
niem:eckie po•d dowództwem gen. Miillera. Obe jmuią ane
wszelkie pr-0tpozycje ug-0-dowe., mimo zapewnień Pl'etnierów
wszystkie rodzaje broini z Iotnicitwem i marvna·rką. Wiado-· An,glii i Fraincji, że kraje te wypefnia swoje g'Wa•rancje
wzgl~clem Pdlski.
h. j,
JTI{)Ść ta wzburzyła -cały świa•t i sia-la s·ię przedmiotem koment a~zy i pmtestów. Memornmodum radzieckie otworzyto
oczy cal·emu światu na nie.poszanowanie miedzvnarodowych
umów i wytworzyło rozgorycze.nie w .państwach. kitóre prze„
szły okupacie r 'cmiecka i ]}Otępiają ,,13.1.g-odne", metody a.ngloWyszła
z ·druilm brosr.oura pt.: „Hej, kolęda,
saski·e.
W zwiazku z ujawnieniem falvtu istni•eniia mihono.wej ar- kolęda", opracowiana przez Piotra Greni'u'ka i Mariana Turi.kut~. eiawierająca inscen'izaje. kolędy
mii ni·emiecki1ej Potskie Raidio podato, że naczelny dowódca
sowieckiej armii okupar.;yjnei marsz. ż~ow zwrócił się do
i wiersie na ob<e:hody bożenarodzeniowe. Broszurę
dowódcy okupacyjnej arinii wg. mansz. Montgomerrego
tę można nabywać w Wydziale
Oświaty · Woj ew.
~ propozycją utworzenia komisji, która izarjęla by s·ię wyjaUrzędu Ziemskiego w Łodzi, ul. Traugutta 14, smemem tego faktu. Marsz. M-0·rutg0<mer'ry zgodził się .na
propozycję z tym, że komisja taka działać będzre równi·eż
w cenie 35 zł za egz.empJ..arz · (z przesyłiką 40 zł). •
na terenie innyoh str.eif okupa.cyjnyc11.
Należność przesyłać przekazem pocztowym. Przy
W spraw-ie noty rządu St. Zied.n. do Zw. Radzieckiego zakupie większej i.J.ości egzemplarzy udzielana jest
t W. Brytanii, pmponującej WYCC>fani•e wojsk oojusz.niczych zniżka.
z kra.jó\V Bliski·ego Wscl!wdu a ma.jąice;i zwiazeik z noitą kanu,
·--o-anrbasa da radzieicka w .t ym kraju mizielilfa odpowiedzi na
niiesłuszne zarzuty rządu iraf1sJd-eig·o. P-01Wstanie w kraju KurNakładem
„Bi'b!Lioteki Wici" ukaZJały się do
dów nie z.ostało wywołame przez Zw. Raid-ziecki, przedstania,bycia w Adim~nJistracji „Wi'ci", Łódź, M. Kowici·eile radzieccy nie miesza1Ji sie do <lziatailnOOc:i żaińdaMnePi~
ściu·s~i 45, następujące bros~u,ry:
irańs.kiei ani do gO'SIPoda·rk•i w PrO<Win~jaeh półn-O'Cllych.
Wszelka i1ngerencia wojskowa dotyczy.fa jedy.nle oU:Jrony inCena zł
teresów obywat.eli dns·tytucii radzbokidh.
Chłopi poeci zlbiór
wierszy
20
We Wtoszech po kilku krYZYS11Ch gabinetowy.ob„ wywoPiotr Greniuar - Plon niesiemy plon
25
la.n ych przez czyoo ~ki ka,pitalistvcz11e i konsenvaitywne, powołano nowy rząd z de Gasperi na czele. Rzaid oparty jes·f
Ma·r ia Konopnicka - Nowele i wiersze
25
na koa'li1cji 6 stronnictw i u1t-rzymuie zasade jedtl'Ości narodn'Maria Konopnicllm - Pan Bailcer w Bra~ii
\vej .
W Jugos!a wji zgr-0ma:d:t1enie usfa.woda wcze ogfos.Uo, :re
J1!goslawia staje się,repu'b.liką foder.aicyj11ą, Tym samym kró'l
Piotr n zostaJ pra'\VICTil ludu pozbawiony itroo'l.t. iBurz.liwy
w lafach mię.dzywojeruny>ch proces wallki o spraiwiedltWY
i fe·deralny sammząxl - skończy<f s!fę IPO nisrezac.el! w-01j;n.~e
pelnym -SU!k·oesem. Jugo'S<ławfa w okresdie 111ien.tSitall1'11vcill wrulk
z 0hipaatem zrozumiała znalczeni:e :lmmlpr-01tniSJU: ;narodowo-

(wyją.1jki i streSZC1Zeniia)
30
Piotr Cren1i'Uk - W naszej świe1Jlicy
(materiały dto iniscenizacj'i i rooytacji)
35
.{an Kasprowiicz - Wybór poezji
30
Pieśni (na·tod-owe, .artyistyiczne, partyzanckie,
ludnwe) wydał Ludowy Instytut Muzycznv f.!

f'rdaktor: Michał Jagła.
Wydawca: Zw. Młod.z.ieży Wiej:skiej R. P. „\·,,
.
Łódź, Al. Kościuszki 45. Tel. 151-18, Skr. poczt. Nr. 30. Konto czekowe Nr. 126. Bank Społem w Łodzi
D---02749

'

Odbito w druk:arni Nr 4 Spółdzielni Wydawniczej ;.<Zytelnik!'• Lódź, Żwirki 2.

•

