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JOZEF ANDRZEJ FR.ASIK

U ŻŁÓBKA
Uśnijie mi w dłoniach, Maleństwo,
a uśnij, Synku, moja pociecho, na ri;kach jak świtem rozwU!nia si~ dziwnie bia/,e pani.eństwo
uśnij Maleńki..
lulajże, fezu, -

Już pola

·.

w wietrze

płynq;

-

_
jui pola zmierzchem i mrozem siwym b~kiui.ią a ufoiji• mi, złota, a uśnij Dziecin.o
uchucha~a, ułożona w stajence, w pachnqcq mie~ni.'ł-

Przyjdą do Ciebie w z/,Qcie lcrólowie
prą idą do Ciebie ze złotem, co płon.U,
i mirę Ci wonnq rozścielą ani-Ołowie,

....

a Józef, zgarbiony eieśla, na.!ypie Ci jak gwiazd

po_cabllr

k6ww~

A prz·yjdą do Ciebie past.erze a ufni a polwrni.
grający na piszczałkach 1 wierzb uliti.ionych,
a 1'y im uczęście nnclłyliu, jak gałąź jabłoni
i w nich si~ rozpieśnisz, rozcudnin, nocą srebrzyslq SUOIMllll

na sianku
'A śpiewa Tobis, 11r<>skana dobra Mateńka,
r.awija Cie • białe luli, w ciepłrch z dłoni ko!,yslrach,
a ro.hiiess w Madci mlde~hach Maleń.ki.
iak dafvlłf! ~ hQl~ i bli-s~

ułożo,.,..
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Ostatnia Wigilia z s. p.
W

grudnia 1944 r. zo;;tałem przydzielony do
ochrony. opieki i należytego zakonspirowania Prezesa
W. Witosa. którego w tym czasie poszukiwało skwapliwie
gestapo.; Od chwili wywiezienia Prezesa s okolic Kielc na
teren woj. łódzkiego nie opuszczałem go ani na chwilę
przeg: okres trzech i pół miesiąca. Spędziłem w jednym
pokoju s tym Największym 01łopem Polskim, jakiego hilltOria na.sza wydała, - najbardziej niebezpieczne chwile, aide zarazem chwile dla mnie radosne n\ezapomniane. pełne
upięcia i wzruszenia. Chodziło o przestrzeganie najściślej
szej ~jemnicy - uratowanie życia c-tlowiekowi, którego
nazwisko znane było całemu światu, a najdroższe było
Poza mną,
1e:rcu chłopa polskiego i ruchowi ludowemu.
leka.nem i domownikami itikt nie był dopuszcza.ny do pokoju Prezesa podc:zas ostatnich dni okupacji niemieckiej.
Domownicy nie wiedzieli właściwego nazwisk.a Prezesa,
nazywano go ogólnie „dziadkiem", ale d<>rnyślano &ię, że
ehodzi o ukrycie osoby o wielkim znaczeniu politycznym.
Od rana do późnego wieczora poiostawałem pny łóżku
Prezesa. Dzień ecl}odził bardzo szybko. Godzinami słucha
łem opowiadań o Jego przeżyciach, o ruchu ludowym, którego był założyc!clem i bu<lo,'(niczym.
połowie

Gdy kończyły· siQ op<>wiadania - czytałem Prezesowi
Jcsiążki z dziedziny historii. które bardzo lubił, - czytałem
tajne pisma i komunikaty prasowe, a później szły zabiegi
lekRrslcie, masaże. nacierania itd.

- Tak

upfvwały

dni przed zbliżającą się wigilię.

Dnia. 22 grudnia 1944 r. zaprosrono mnie na wigilię
do lasu, którą miałem !>pędzić z żołnierzami oddziałów
partyzanckich. Wigilia miała nos;ć uroczysty charakter,
a miały w niej wz1ąc udział wszystkie oddz;ały partyzancJcie, znajdujące się w lasach niedaleko majątku Rożenek.
Niedaleko tych larów były skoncentro~vane silne oddziały
rejonie Pilicy.
niemieckie, -

w

ryzykowna, ale też i przezyc1a piękne.
Zdecydowalem się na wyjazd. Przyszedłem zakomunikować
to Prezesowi. Otrzymałem porządną burę .za nieporozumienie się s Nim o wyjeździe, a następnie upomnienie ojcowskie, bym nfo ważył 'l'ię na wyjazd, gdyż wigilię m&my spę
razem. „Ni~ mogę panu pozwolić na tę wycieczkę
tlzić - powiedział - choć wiem, że wy młodzi lubicie być ro~tyk.ami. Potrzebny jest mi pan tutaj~ chcę zresztCl mieć
Podróż była

w.· Witosem

koło siebie kogoś bliskiego, s kim chciałbym spi;,<lzić \d·
gil:ę i nie mieć ani pa chwilę niepe1•mości, że coś się p.anu

w drodze stanie". Naturalnie, tyczenia Prezc:.;a były dla
mnie wszystkim. Chciałem przygotować Prezesowi na .Dzień
Wigilijny jakiś skromny pre.trent. Wiedziałem, że tego nie
lubił, a to - czym mogłem wywołać zadowolenie u Niego

i ujrzeć choć na chwilę uśmiechnięte <>hlicze, to było lekar·
stwo, które z• trudnością można było dostać, - a nast~pnie
owoce. Starania moje w tym kierunku były bardzo duże _
i przy pome>cy miejscowych lekarzy otrzymałem w dniu
24 grudnia małą butele<;.zk.ę lekarstwa Hombourg (nazywaną przez P1ezesa krzywą flaszką), a z okol~cy. od znaj<>·
mych otrzymałem kilogram wyborowych jabłek.
W dniu wigilijnym z samego rana przyniosłem Prezesowi tajny komunikat prasowy. - To było drugie lekarstwo dla Niego: - prasa tajna, pisane sło:wo, wiadomości
prawdziwe z~ świata. Na te l'v-iadomoścj OC7,ekiwał hezes
codziennie i ile się czuł, o ilt> przynajmniej dwa razy na
dzień komunikatów prasowych nie -0.rzymał Zaraz ·po przeczytaniu prasy i przyjęciu lekarstw wziąłem się do golenia.
Naturalnie, moje zdolności fryzjerskie były min :malne.
Zadrasn11łem Prezesa ·żyletką i już od tego . czasu nic 11ozwolił si~ {?olić, - zapuścił brodę. Pófuiej kąpiel, śniadanie
i pogawędki o niedalekiej przeszłośc.. o przeżyciach Prezesa w więzieniu niemieckim i o wspólnych znajomych:
Z wiadomości. jakie posiadal;śmy wyniknło, że ofeń
zywa · rwyjska rozpocznie się lada dzień, to też Prezes
będzie jed.n<>W. Witos wierzył niezbicie, że ofe:nzywa
C'"M!ŚUie decydującą, która zmieni zasadniczo sytuację · wojenną i politycz.tlą w Europie. Na każdym kroku Prezes
podkreślał swą niezłomną wiarę w n·edaleką klęskę Niemiec i <>stateczne rozgromienie faszyzmu w świecie. Umiał
oceniać rzeczywistość pol~tyczną i przewidywać następstwa
·
polityczne odnośnie Polski.

ta

Tegc· dnia czuł się bardzo dobrze. Wstał z łóżka i dłu- ·
~o spacerował po pokoju, wpatrując się przez okno na
przypruszone śniegien1, ulice. W pewnym momencie zawołał
mnie do okna j pokazuj1c 1pacerujących na ulicy żołnierzy
Widzi pan, jacy to już staniemieckich powiedział: -

„

ruszkowie wymarznięci, trzymajQcy się za aszy? Tą już nie
ten żołnierz, 1..-tórego wi&iałem w pierwszych latach wojny
- Bóg da, że po ras ostatni tej zimy patrzeć na ni-eh bę
dziemy. Widzi pan, gdy patnę na ludzi apacerujęcych -
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Z oka.z;z Świąt Bożego Narodzenia wszystkim członkom i sympatykom ZMWRP oraz wszystkim prenumeratorom i czytelnilłom
naszego pisma „ Wtci" na;serdeczniejsze życzenia składają
Zarząd Główny

Z.MWRP t Redakcja

„WICI~'
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jestem już
tak pragnąłbym choć na
- Gdy w sąsieduim pokoju dll'ł si~ słyszeć śpiew kowiecznego lcd, zauważyłem wzruszenie na twarzy PrezeM, które n io
atmosfer7.e
w
się
duszę
wyczerpany,
fizycznie
ukrywania i braku wolności. Chciałbym być jak najpręd?.Cj
czę.eto można było zauważyć, a p:rzyna~iej w czaaie mona swoim gospodarstwie i uraczyć się widokiem pól mojej
jego pobytu. Pieśń wigilijna, melodyjne kolędy pols~
okolicy i atmosferą rodzinną. Nie sądziłem, że tak daleko
śpiewane przyciszonym głosem dzieci polskich w obawie,
.
od domu będę spędzał " ·g ilię".
by Niemcy nie sły11zeli - to niezaponmiane chwiłe tydl
Wspomnienia Prezesa biegły do córki. którą tak b!U"- przeżyć z W. Witosem. Kolędy podobały Mu si~, prosił.i
dzo kochał, o której los troszczył się w obawie, by nie zo- by je śpiewano dłużej, a w międzyczasie wypytywał mniil!
Wiedziałem już wówstała przez gestapo aresztowana. • zwyczaje wigilijne w moich rodzinnych stronach. Opocórki Prezesa, lecz przy
czas o losach pani Masiowej wiadał -mi o swoich dniach wigilijnych w latach ubiegły~
ogólnym osłabieniu nie mogłem Mu tego powiedzieć. Nie - W pewnym momencie, kiedy · Prezes wypytywał mn~
chciałem sprawić Prezesowi tym przykrości w dniu wigio tradycje wigilijne w moich okolicach, wtrąciłem, że jelll:
lijnym.
u naa zwyczaj obdarzania podarunkami, które Sw. ,Mikołai
pnynosi dzieciom, - i wręczyłem Prezesowi pa.cd:~ z J„
..Nadszedł wieczór wigilijny. Nasi .gospodarze z zach<r
kanitwami i owocami. „No tak, ale ja nie jestem dzieewaniem wszystkich tradycj~ przygotowali tę uroczystość.
Sądzili, że „Dziadek'' spożyje posiłek razem z ~imi. I znów kiem - odpowiedzial Prezes - i podarków prsyjmow8'
ze względów wszelkiej ostrożności zadecydowaliśmy, że wi- nie będę". Gdy zaznaczyłem, że jest to lekarstwo i owoce uśmiechnął sit, uścisnął mi serdecz~ie rękt i · dorsucił: jedynie w moim towarzystwie.
gilię spędzi Prezes sam ;.To rzeczywiście piękny podarek i trudno odmówić j~ ·
Przestrzeganie ścisłej diety nie pozwoliło Prezesowi spożyć
pnyj~a. Ja panu za to ni<: nie mog4' dać, ale p~gotu~
wszystkich p06iłków wigilijnych. Jedynie barszcz, ryba,
kluski, owoce i herbata stanowiły wieC?.erzł wigilijnlł ś. p. Jak.a prerent na przyszłą wigiliv, na którt. upniejmie pa:Da
.
Prezesa Witosa. Przed posiłkiem uroczyste łamanie si~ _ zapra.szam do Wierzchosławic".
op-łatkiem. Ze wzruszeniem łamałem siię opłatkiem z Pr&Niestety - wigilii tej nie doczeka.ł; - a podanmki•
zesem: '-- z jednej strony radość z zaszczytnej służby pr2y
wigilijnym dla mnie mało być udostępnienie mi. prz:ee~
chorym włod :nzu dusz chłopskich, z drugiej smutek i tęs-
tania jego pamiętników, o czym zakomunikował nó później.
knota za rodziną. z którą już sześć lat nie zasiadałem przy
Ostatnia wigilia Prezesa na zienń łódzkiej upłyn.oła w rnł
stole wigilijnym. Serdeczne słowa Prezesa, pełnego wiary
łym nastroju i pogawędce, która przeci.ągn~a lit do pó:ij..
w lepsze jutro Polski, - ojcowskie ucałowanie i najlepsze
nego wieczoru. Przed zaśnięciem - jak zwykle - csytalera
życzenia owocnej pracy na odcinku moich T.ainteresowań,
tego wieczoru na głos Prezesowj powieść „BłopławionY,
- a z mojej strony życzenia zdrowia, rodzinnego domu.,chleb ziemi czarnej" Jana :Wiktora i 09t8tnie kOIJll'OJlikatJl
Wolnej. Demokratycznej Polski. sterowania Ruchem Ludc>.
pr880we.
wym i polityką pa11slwową w jak najkrótszym czasie .
Długe jeszcze ro~rzmiewały w sąsiednich domach kn·
w Wolnej Ojcr.yźnie - były ,;,,spólnymi życuniami w tym
19CiJ, które tuliły do snu Najwyższego Syna Wsi, Bojown "1~
dniu .gstatnie·j wigilii ś. p. W. Witosa na ziemj pol~kiej~
krusząca opłatek _oddawała mi z nim
Trzęsąca się ręka.
o prawa dla ludu w tą oetatn~ą noc wigili)D4serdeczne- szc7ere życzenia, - życzenia, hóre utkwiły mi
J. GóJSKI
na zawsze w pami~ci.
chwilę pospacerować,

i

•

•

Trzy· gwiazdki w obozach

Pierwsza gwiazdka w obozie, jaką pneiywałem, to
była gwiaLdka w obozie oświęcimskim w r. 1942.
W wl9ilię fiożego Narodzenia proc~ Mkończyllśmy
wcześniej, niż w katdy inny dzień, bo o godz. tl-ef; do
godz. 15-ej kończyliśmy czyszczenie w~rsłałów stolarskfch z kurzu I układanie narzędz.I. Wcześniej te! byllł
rny w obozie I na bloku, jako.ł ws!.ystko szło gładko
1 apel nie trwał długo . .tycie w obozie wyglądało jakoś
·Ina.czet ł jakgdyby milej; na środku obozu. stał duży
oświetlony, oznajmiając wszystkim łwJerk, silnie
gwiazdkę ...
Na „5tuhie" (sall) recler.ajqc: ręce, wspominr.lt!my Jak ten dziel\ wyglądeł w domu. Wieczorem którył
z kolegów otrzymał w peczce opłatek; był te! moim są
.siadem starszy fili bl14<h., mający około 60 lat, % GLV"batkt koło Radomla. Rozaulał 51~ teJ biedny ks!ęimvł
.ne Nld tyrn opłafiklem. - łamiąc So .z m.1rn8l5zczenlem
cktełft mlędey na.s, iyatte k&!demu .z MS doczekania
następnej gwlazdk1 na w.ołnośol. Nie obeszło sfę tcl prZ1
lna,femnych życ:&eruad& be& płaczu. ~ ot lud7Jo

t•

.,...
w pasiakach, ktrzy wtedy nie byli nawet 'fudłnd.
czenk>m brak było końai I to tek wśród Polaków,
I wkód więźniów innych narodQWości.
Nie mogę' we wspomnieniu pomin4t spotkanlli
s chłopami z lubelszczyzny, z którym! esu.le wspoml~
lJ!ony zwyczafe n.a wsi w dniu wl@lllfn;ym. Nie tnebli
nam było duio czasu, byśmy d<>gadall tlę kim festeśuft
ł dlaczego .małdl!!.Iny się w obozde; - wdłnlęd w k2lf
dolnego piętra łói.ek snuliśmy długo WSJ>?lDlllenla
z - czasów przeułych, .z dawnyeh prac społeczno· po\ł•
tyc!llych.
Wieczór był !nny od w.szystldch, ale . głód był %aws.d
ten sem. Była tet ~elka uciecha, gdy 1atądz. któr1
ołnymywał dość sute I dużo pa.o%ek, obdanył każdega
posrn&rowanego mMga'fyną.
k~kJem białego chleba
Itałdy oglądał ten kawałek chleba, takgdyby chciał z nłm:
rozmawtać, wspomłnafąc wieczór wigilijny w pr%eszłośct •
Mawiano teł przy tym, że chleb ten nle dlatego ma dla
nas wartość, że fest pożywieniem, ale dlatego, łe przy...
szedł od swoich i przyn0:5i .ze sobą kawałek domu l Pol"'
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5k1. - Ja osobiśde też miałem wielki ł>ał, bo otrzymałem od ksl.ędza,łdóry był moim sąsiadem (~adowaU!
my łótkami), - pełną miskę .&lemnłaków w skórkach.
które pospolide nazywano „łupy". D:.leląc lłę W'5póln1e
CZyln kto miał spożyllśmy tą niby wtglli}ną wleaeuę.
~ parę ~Inut pó.źnlet -nasza sala rozwesełlro się, zapomtnaJąc

o wszystkim co

niemiłe;

kolęd. Splewallśm,y kolędy
Io n6111 sil. -Pófuo Już w

:mutent -

położyllimy się

cały

Przez

zecz,ęllimy śpiewanie

tak długo„ lak długo s1arcz;y_
wlieaór, póinleJ niż zawsze,

do mu.

dzlefl &tego Narodzenia kaidy, poza

tą

chwilą jplewanla kolęd I' wspólnef wtec.r.erzy, chodzłł Jak
!Obłąkany. Niedługo też cieszyliśmy się pr~yfemną ahnołferą wśród nas, bo przy wydawaniu obiadu. niby lepcego Jak zawsze, doszło do kłótnt a nlc obeszło się też
bez bicia przez; „stubowych". Minęła łet I gwlar.dka, bo
.łat w dniu łw. Sz.czepana zaczęła lłę praca normalna
I znów płynęły dni ,,normalnym" trybem tyda obo~

:Wego.
Następna ~.zdka,

którą przeżywałem w oboz;le,
Inna; byłem wtedy w Hamburgu. Nasza
czwórka
którą wszyscy Polacy, a rurwet l l1ml
snMI, mieszkała na ,,słubie" Nr 1. Nie było n&m tem
ile, - Jak na obóz. W parę dni pnied. gwlarokit 14
s Józklem z ntmeJ mwórlcl, który td był .1 olrollc Kielc,
Wyładowując chleb :z auta mimo ptlnowanla prze.r.
~&l6w i właścicleła eywNa - .zdołałUmy skombinować 17 bochenków chleba. Była tel nic mała uciecha
wleczarem pr.ey kołtK:jl, 8<fy 11a5za czwórka 51edzlała Ml
stołem, opowiad8}ąc, te teraz na gwtazdkę głodu nie bę
dziesny mieć, swłaucza te prócz tego DMz Zygmunt dobry organizator - .zdążył ,.z;organd.wwać" trochę miodu I Jeszcze coś więcej, a Michałek z Radoms'ka otrzymał
a domu paczkę do$yć ładną; - to tet VI wieczór wlglllJay było hucz.nie w naszym kącie. laprosfllśmy do siebie
łlc:me towarzystwo kotęgów Polaków, łam.ląc tię z nimi
opłaitklem
tkiada:llśmy .obie nawzajem iycz;enia.
Po
była

tut

trochę
cieśli,

lWl>ółneJ wieczerzy łplewallśmy d05yt długo kolędy

.fu!

eilruejuyml głosami, ńi.t rok wcześnfef w OśwdęclmJu.
.,_ Na gruzach Hamburga r.ozlegały się lłosy śpiewające

kolędy. -

pobklc

Nie brakło też I tułaj

różnego r-O<U&Ju, nJe minęła też 'tęsknota
ł krajem; - tym
kę w Hamburgu,

bardziej przykro

W.5pomnleń

za obyczajem

było spędzać gwiazdminęło I to

.te to na obcej ziemi. Lea

wszysłko wraz .i: gw!azdlią. Znów zaczęły się dni monotonne, a każdy wmawiał w siebie, że to była Już ostatnia
gwiazdka w obozie. Niestety, była Jeszcze Jedna: w roku 1944. Tylko Już znowu gdzie Indziej; - tym razem.
koło Berldna. Teraz Lnów -parę dni przed świętami Bożego Narodzenia oszczętlzallśmy dawane nam porcje
margaryny, a w ostatnim dniu przywieźliśmy z t. zw.
„auMenkommanda'' (grupy rewnętrznet) Gosen pół metra .&temnlaków. Była stąd obfita wjeczerza dla wszystkich PolakóW', i.gromadzonych w Mcr.bie ~ w jednym
końcu naszej fedaini. Sypały się wzajemne tyczenia PNY
łamaniu opłatkiem,
bo Jakoś na katde śwJęta każdy
otrzymał łub skombinował opłatek, by .uoblt swolrń kolegom nlespodzilnnkę. Ta gwiazdka była fu! ostałnl!l
w obozie; to można było już przeczuć, mimo pesymlstyc.zn.yc;h s.ap&trywać niektórych więźniów. St>lew&f ąc
kolędy, tegn&łlśmy Mrazem obóz~ przewkływaliśmy bft.
ską wolnośt, d-Oderały bo'Wiem t do oais dobre wieści
s frontów. - To też ta rwtazdka była najhuczniejsza

I najweselu.&.

Nie

brakło

przyg.rywa.Jących

muzykó~,

a nawet i ,,bimbru".
Obecn'ą gwiazdkę będziemy wszyscy obchodzić fnftezej. WłMcłwłe nie wM.jKy, pon.lewat włelu nle wrócl-ło; - soste_łt .aa granlcit. Wielu nie wróci fuł nl~dy_.

C.i:y Bóg WfÓd Im kh łzy I niezawinione cierpienia.
Am.lc.rt .1 rąk nlcmJcddch oprawców?

nleunłużoną okrutną

"'1łlll1Jną

dz.ielimy się radośclit - }?lk
rodzinamJ tych więtnów, którzy .
fuż do ofezywy wródlt. - Tym, ldórsy: )e&ZCZC wróclt
. nle mogli, - .tyczymy powrotu.

-

W noc

łwlętym OJ)ł&tklcm

-

.i:

- Oby na pnysz.łą fWla%dkę i:nzy11cy Polacy, roz..
proszeni dotąd po łwłede., mogl1 tut wttat rodzącego
się Boga
w Polsce, w wolnej Ojczyźnie.·

st.

Mjchała •

,.

Odbudowa
•

~moralria

I

e

•

sw1ata

referat wygłoszony na światowej Konferencji Młodzieży w Londynie w listopadzie 1945 r.

Młodzież

demokratyczna całego lwia.ta przyczyniła
•wym bohaterskim udziałem w bojach na wszyst.
kich frontach 'wiata do złamania potęgi materialnej
faszyzmu i tym otworzyła drzwi do nowej epoki w
' tyciu narodów, która winna stać się epoką pokoju
i -i>rawiedliw~ci na świecie.
Wojna totalna, jaką narzuciły #Wiatu demokratycznemu państwa faszystowskie, wyrządziła wielką krzywdę młodzieży demokratycznej świata, a przede
wszystkim młodzieży narodów słowiańskich. Jednym
ze sposobów n'lszczenia młodzieży i narodów było
szerzenie demoralizacji wśród młodzieży i stworzenie
warunków powodujących demoralizację.
Państwa faszystowskie, zanim przystąpiły do podbojów świata przez szereg lat Wychowywały swoją
mło<Jzież w zbrodniczych zasadach bezlitosnego tępie
nia ~siadów i innych demokratycznych przeciwnilię

•

·ków i tym trybem zdemoralizowały do gruntu własną
młodzież.

Odbudowa moralna świata musi się opierać na specjalnych metodach, któreby skutecznie i ~ybko prze-·
ciwdziałały dotychczasowej demoralizacji mJodzieży
państw. faszysto-Jskich i zaszczepiły tej młodzieży
zasady sprawiedliwości i wiarę w słuszność ideałów
demokratycznych. Drugim naczelt!.ym .zadaniem w tej
dziedzinie będzie realizowanie powszechnego programu wychowania demokratycznego na całym świecie,
zawierającym w sobie główne wytyczne miłości blit-·
niego i braterstwa narodów. Jeżeli chodzi o wychowanie młodzieży państw faszystowskich, to nie można pozostawić wy~owania
moralnego ich własnym siłom i koncepcjom, gdyż może to doprowadzić do odbudowy faszyzmu, który zno.wu zagrozi pokojowi Świata.
·

'.wlcl"

=. 2& AA ewww SC
·---------~-----!111111!...,..,l!el!l

Dla celów odbudowy moralnej świata winna być
przez młodzież wszystkich narodów demokratycznych światowa organizacja młodzieży. 01ganizacja ta winna wypracować ogólne zasady odbudowy moralnej i realizować je w wychowaniu młodzieży
·
wszystkich narodów.
Główne zasady wychowania demokratycznego mlo. dzieży wszystkich narodów świata winny obejmować
powołana

______

llll_lllllll<_
-·---
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ny, miłujący bliźniego i zdolny do zrozumienia
i odczuwania drugiego człowieka bez względu
na granice państwa, płeć, narodowość i leligiQ.
Naród ~mający tak wychowaną młodziet będzie
zdolny do współdziałania w utrwalaniu pokoju i b~
dowy sprawiedliwego współżycia i ustroju w swoim
·
haj u i w świecie.

treść następującą:

/

~~aż dy człowiek

jest . równy drugiemu człowie

kowi.
2. Wszyscy lu~lzie mają jednakowe prawa do ży
cia i rozwoju swych wartośfi wewnętrznych.
3. Nie powinno być na świecie · panowania czło
wieka nad człowiekiem.
4. Każdy naród ma prawo istnieć i rozwijać się w
rodzinie innych · narodów niezależnie od siwej
liczebności.

5. Nie powinno być panowania jednego narodu
nad drugim.
6. Narody winny współdziałać z sobą w zakresie
rozwoju ogólnoludzkiej kultury i utrwalania pokoju światowego.
7. Różnice rasowe, narodowe, religijne i inne, powstałe na ;kutek rozwoju dziejowego, nie powinny był przyczynl\ nieporozumienia między
ludźmi i narodami.

Dla osiągni~cia wyżej wymienionych celów należy
?.:walczać wszelką nietolerancję religijną. narodową
::isową,

a programy wychow·ania we wszystkich
i u wszystkich narodów przepoić wymieymi zasadami demokratycznymi.
r rzyjąwszy _ sfonnułowane wyżej zasadv wychowania morą.lnego, należy stosować właś?we metody wychowawcze, a mianowicie:
ństwach·

1.

~lycho-.,vywać młod ~jeł we współtyciu z
dą i budzić miłość przyrody, która jest
wą ·"\drodzenia moralnego r1łowieka.

przyropodsta-

2. Wpajać w młodzież umiłowanie prawdy, dobra
i pię-kr:a. ·
3. Stosować szeroką autonomię młodzieży i wprowadzać w jak najszerszym zakresie samowychowanie jednostkowe i zespołowe.
4. Zarzucić odi!órny system wychowania, polega ją
cy na ślepym posłuszeństwie.

5. Umożliwiać jak najczęstsze obcowanie i bezpo·
średnią współpracę z -sobą młodzieży różnych
narodów przez organizowanie licznych 1" długo
trwałych wycieczek, przez urządzanie wspólnych
zjazdów, przez naukę w szkołach zagranicznych, wspólne przedsięwzięcia sportowe, obszer
ne i stałe informowanie o życiu młodzieży in·
nych narodów w prasie; literaturze, podręczni-·
kach, w szkołach i poprzez odczyty. Inicj a ty~ wa w t ym zakresie będzie należała do świato·
wej orgaz:izacji młodzieży. \Vynikiem takiego
wycho~a~ia będzie człowiek dobry, uspołecznio

m.

Aby nie dopuścić w przyszłości do powtórzenia
katastrofy wojennej, należy wykryć, gdzie tkwią Pl'ZJ'"
czyny złego. Ostatnia wojna wykazała, że motliwoi§c:I
techniczne_ w zakresie niszczenia nie mają granio.
Stwierdziliśmy także brak hamulców moralnych u naoc
rodów faszystowskich, któreby ograniczyły zastosowanie techniki w mordowaniu ludzi. Naro~ te narzuciły światu wojnę totalną, mordując miliony kobiet
i -dzieci. Pokój świata może na trwałe zaistnieć, je-śli ohok nieograniczonych możliwości technicznych
niszczenia wejdą w życie całej ludzkości niezłomne
i ~epodważalne zasady moralne. Miłość czlowieka
musi wziąć górę nad pokusą władania. Jeśli ludzkoU
zdoła się wznieść do tego poziomu moralnego, wtedy
udoskonalona technika będzie użyta dla szczęścia
człowieka. Dostarczy wszystkim chleba, odziefy i d11r
chu nad ~łową, skróci czas pracy, pracę uczyni ltej•
szą i udostępni masom życie kulturalne.
Odbudowa- moralna świata jest naszym najw.ię~
szym obowiązkiem i najważniejszym celem. Mot.a
ona dokonać się jedynie w sprzyjających· warunkach;
jakie stwarza ustrój demokratyczny, udostępniający
masom pracującym •·;pływ na kształtowanie się ży
cia narodów. Dlatego obecna doba powojenna, kiedy
wróg demokracji - faszyzm został powalony, sprzy„
ja wychowaniu moralr~emu lud zk ości. .
Młodzież

winna wybie!!ać w przyszłość.

Ideały

młodzieży muszą sięgać dale j, aniżeli programy rzą
dów. Młodzież wypracowuje plan przyszłego .tycia.
Ideałem polsld~j młodzieży jest zjedno'czenie i zgodna współpraca ws;i;ystkich narodów świata. Obce
duch-0wi polskiej młodzieży jest panowanie naroda

nad narodem i człowieka nad człowiekiem. Obce je.t
do zjednoczenia narodów drogą przemOCf
jednego narodu nad drugim. Naród polski przeszedł
wiek niewoli pod zaborami i okrutną okup.a cjt\ niemiecką w czasie ostatniej wojny. Dlatego dla mło-
dzieży polskiej ideał wolności j~st naczelnym dąże-'
niem. Za wolność miliony polskiej młodzieży poło
żyły swe życie, przenosząc śmierć nad niewolę_ i ucisk..
dążenie

Ofiara,
światowej

jaką poniosła ludzkość w ostatniej wojnie
domaga się zadośćuczynienia. Miliony po-

. ległych i pomordowanych i · spalonych mężczyzn, ko-biet i dzieci wołają do nas z zaświata wielkim głoo
sem, aby ich męczeństwo i śmierć nie poszły na marne. Z prochów krematoryjnych winien odrodz~ ~
m oralnie świat. Jeśli się na to -11ie zdobędzie, !o lucbtkoś ć i cywilizacja będą !;kazane na całkowitą za~ład„

St. Ignar,

„ _____
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STACH JANISZ
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.----BUG SIE RODZI ..•

• WIGILIA ·

'

Dz iś, 1w .świecie, Bóg się rodzi jak ongiś - u bram Betlejem
Nie wśród słów powodzi

Ale -

Zapadł już mrok, migocą gwiazdy;
Na niebo wjechał hen Wielki Wóz,
Nie wstrzymał swojej odwiecznej jazdy,
Chociaż na świecie śnieg jest i mróz.
Gdzie oczy zwrócić - bielutko wszędy
I •ople lodu wiszą u strzech;
Z chat ·się rozchodzą śliczne kolędy:
- Jak raz do stajni szlo królów trzech„„
- Swieczkami w oknach skrzą się choinki
I z nich to spływa coś niby czar„.
i placków berbecie dłubią rodzynki,
Z pieców chle7:towych zaś bucha żar.
' W jednej chałupie zeszli się młodzi
Wiążą się sianem, fruwają źdźbła;
Stary to zwyczaj i nic nie szkodzi,
te ta się dąsa, że tamta zl".
W innej -- za ::tolem siad/ wnuczek
Ojciec i matka, ciotka i wuj; [z dziadkiem

-

Gdzie pusty k ram Skąd

jeno szumnie pustka wieje ...

Ale 11 ie. fam -

\

Gdzif• pło ną światła i błyszczy złof,o,
Gdzie /,lysk brylantów i drogich pereł Gdzir szu m jBdtmbi - jest może po to
t eby Go ;; 1cabić ...
B óg się dziś rodzi, ale jak on ~iś 117 ty m sercu człowieczy m Co Prawdę kocha, uwielbia Milo$ć I Uo ń ro czp ii bez mieczy. „
Bńg się rodzi Ale nie f(lll ! - gdzie zima:
Ś11i<'ircą sypie po śukcie,
Mro:sem oddJ'Cha. wiatrem pędzi życie

•

Łamią się kołem białym opłatkiem;
Troski gdzieś znikły i zelżał znój.

człowie

cze Lodowatym uścis kie m go trzyma,
/.. . gwałtem! ...
Bóg się rodzi - ale jak ongiś Tam - grlzif' W iosna :
Słońce roz1wsz wśród ludzi
Radość zielonych pól,
Kwitnących drzew jabłoni;
Gdzie Miło ść: Serce do Serca tuli,
Dłoń podaje dłoni ;
Gdzie latem: n um.i dorodna 11i u;a,
Gdzie każdy czło wiek jest B ratem ./ nikt lit ości nie wzywa! ...

'IAN

BOLESŁAW

Tutaj - poclkręsa wąsy eh! /'lisko,
Wspomina Wilie minionych lat;
Zydel przysunął do pieca blisko,
A prawi o tym, jaki był chwat.
Tam gospodyni smaży racuchy,
A olej pryska, zbliżyć się strach;
Stroją się, stroją żwawo dziewuchy,
Boć chlopcy będą w kościołka drzwiach„.
Tu na podłodze dorodna panna
Wierci w glinianej donicy mak„.
- A tam na dworze śnieg jest i sanna,
- A tam za oknem cichutko tak.„
Dwadzieścia wieków prawie już mija,
Gdy Maly Chrystus przyszedł na świat; .
- Dziś wieczór cudny - święto- Wilijo. .
- Dziś jeden człowiek drugiemu braf. ..

OtóG

KOLENDA DLA SJOSTRY

Oj luli kolędzie, płacz nasz: liść, zloty liść Wiatr , wiatr - śnieg, śnieg,
żal, łza - mirtowa kiść.
W saneczkach maleńki
Jezusek woził sny,
na san·eczkach spodenki
rozerwał, - płacze, drży.

łab ędzie,

Zawala nas potem
na piórko gwiazdy śnieJI
Zielono-bladym zlotem
niech żegna nieba brzet-

U okien się wróci
i tę kolędę nam
sam święty Szczepan zrzuci
w różowość śnieżnych bram.
Na stole jak w półśnie
wełnianym kotek - dzień.
W kofędzie zachwyt uśnie,
jedliczko, modry leń.

I"------------------------"WIC
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HENRYK JAKó BCZYK

BRONEK !YAROK
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BOZE N ARODZENIE

KOLENDA 1945

W stajence Maika powiła Dzieci<:„.
Czemuż w stajence, a nie w pałacach?
Czemuż pasterzy tuliły go ręce?
Czemuż te ręce -- a nie bogacza? ...
A lciedy ujrzał, proch ziemi naszej ~
Czemuż nie straszył ludzi huk armat?
Ani nie głosił herold urodzin? Chrystus Dobrodziej! ...
Choć na świat przp::edł -

„

Nr 35 -

·~1Zory nóżqt odci.snęły

w bieli.
Napewno wiatr grudniowy tak samo wśpiewa
o lśnieniu Gwia>zdy w górze i skrzydłach anie/ich.
i ptaki

Set.chnie

Narodził się Cl~rystus -- jak miliony
nas się rodzi ludzi gnębionych - Których śtvia.t wita odwiecznym płaczem

św~at wśród opłotków

i

śnież"1ie odetchnte

Dziś

i nie bę<lzie już grozy łuny ni żałoby,

chrzest czyni i zwie - tułaczem;
A kiedy żywot człowiek zaczyna Pierwszym pokarmem - jest łza matczyna Może ta sama, ·co tam - w Betlejem
Zrosiła pierś Matki? (Jak m'Ówią dzieje} ...

i stół będme radosny i Dzień znowu dobry.

ar'b~ol

Życie

ze, szczytu choinki srebmie

"""' czyste
O, jak
Pod'lJielić

Spiewem

Pokój znowu tak doorze

światłem

PRAWDO!
już w ;ianie schnąć zaczyna.

hrólów złote
potem.
Trzech mędrców _wschodu wiodło
gwiazdy przejasrwj godło.
Na wszystkie strony świata
szl y widci pod tę datę.
S:;J.:atnły

złożone były

-

;ak cud.

ń

c a!

pieniędzy

Mu srebrny lcsi-ężyc.
Pierwsi - pastuchy n ieśli
dary Synowi Cieśli.
Ze szczerych serc - -- na wian.o
świecił

składano, do kładano.

Koszyczek jnj - Czubatki
dla Chrystusowe j Mat/ci.
Ktoś miodu dzban. Chcą gościć,
czym mogą ludzie prośc~.
I lniane płachty z łóżka
dzieciątku na pielusz„i.
Ktoś jakąś lepszą derk~

-

Kwieciście

byw

\

dokoła ,

niby na łąkach wios11ą ...
- Noc w rozśpicu 1aniu aniołów
pod rtie'bem w dźitiękach radosnych.

żłobie na sianie
posłanie -

dal. także na kołderkę.
Wół, osioł - jak towar zys~
po cichu sobie gwarzą ..•

Dzi'lecfę.

A wonna koniczyna

*"'*

bez

i

przywrócić radość, radośoiq kolendy

Wprzęgnięty w ludzkie bydlę
cierpiał wzgardzony lud,
i tylko ua marzeń slcrzydlach

a

opłatkiem,

Gwiazdkę

' 1 patrzeć jal< Bóg przyszedł d'lJisiJaj, tutaj, tędy -'przez drzwi odś więtnie białe spośród śnteżny.ch świ'er.ków.

•

Był długi szereg wieków ciemnił si~ Czas w rozpędzie
świat męką podlił wszędzie,
Nie doceniał człowiek - człowieka

W biednym
ubog;ie miał,

gł-ad.ki

J zjeść d zi ecinnie duilo prawdziwych cukierków

NARODZIŁAS SIĘ

1 na dwóch epok przełomie
pod koniec grudnia -- miesiąca,
nie mając własnego domu,
w szopie sźe urodził S y ri S ł o

obrus j<JJki

tak słodko witać W-0Jność,

12.1944 "'·

Sprawiedliwość _się lcryla -

arżq świ atła,

się uśmiechnie

i pieśń wolna jak niebo płynące po świecie/

Chrystus - narodził się slcromnie, ub~go Jednych - ucieszył, innych - przejął trwogą I począł swój żywot nie wśród bogaczy Choćby mógł przecież -powstać inacze; Choćby mógł nawet osiąść w komnatach
Pełnych przepychu - złota, jedwabi - Czemuż go zwabił domcie pasturzy Gdzieś, hen, za miastem - skromny, nieclidy? ...

SREDNICKA EUGENIA

1

Taki s-am śnieg spadł biały na _pola i drzewa

N:e, króleu;icz to się zrodził boga.ty
ku podniesieniu a./e Zew umęczonych ludzi - z chaty
na u:yzwolenie. ·

Nie

przemożny

pa.n i dobrodziej

w zwartych ogniwach,

lecz D o b r o, które chodzi
do Czynu wzywa!

•

Narodziłaś się, P r a
wymodlona tysiącami
Zjawił się I e z u s

codzień.

w d o P rz e cz
lat.
Chrrs t u s

nasz B r_a t!

Aby Sumienia przeorać,
aby zrównać nou1otwory klas,
aby - gdy nadejdzie pora.,
dać światu N o w r. C .i a a1,

r

1

t

a.
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Odnow«I zyc1a
\

,,oczys::czaj
:i:c

zły-:::h

d'1~zę

długo,

która daje

życie,

pleś~i

którzy zbierają się niby dla -0mow10nia spraw społecz
nych i politycznych, ·a właściwie załatwiają osobiste in!eresy. Czy doprawą.y jesteśmy takim złym społeczeń
stwem, ay nis mołemy rią odwd:dć?

aż

sią

dokopiesz d.o wvdy,

do zdrowej i czystej

chłop

Przypomnijmy aohi1'l in.ne fakty z: naszego iycia i t{)
nie takie odległe. W:róćmy bodaj na ch~ilę do obra.
tów z czasów okupacji niemieckiej. Wtedy lud:r.ie, nieznani sobie : rói>nych okolic, Zie Trsi czy s miasta, łą
czyli sią z 1tObl\, pomagali sobie i w pracy codziennej
i w powainych ałcjaoh niepodległościowych. Łączyła
nós wspólna idm\. Idea walki z potwomym najeźdźcą,
idea walk.i· o 'W'Olność. Idea ta sprawiała, ie czuliśmy

siły".

-

Jesteśmy

z ws7elkiej

wspomniei1 niewoli i upadku, ocz '{:

szczaj tak
skie·j

swoją

ST. Tlmgu.ll
z Lis!u d<> młodego przyjaciela

świadk:imi

doniosłych przemian społccznu
czy nie chcąc bierzemy w nich
ud'.Ział.
Młod'.Zież wyyosła w czasach okupacji niemieckiej, doświadczeniem starsza od równolatków swych
~ innych okres-ów czasu, wcześnie powoływana do peł
!Zlienia społecznych i gospoda.czych z:idań, do współ
iworze'nia życia w.1i i miast.

gos-podarczych i

chcąc

się

jedną

nierozerwalną

całością.

Przypomina mi tł"ł jedna mała instytucja 1półdziel
z czasów ło.nspiracyjnego życia, która pra-.,Vlilych
form sp~dzielni , nie doczekała się. Siły terrorystyczn&
okupanła r0%biły ję praedwcześnie.
Była to mała ka.
· wiarenka sorganhowana dln celów swobodniejszego
kontaktowania s:ią I ·pornóay bezdomnym ,.,tE!'!'enowcom" ·
_,emisariuszom podziemnej roboty. Związani jednym
pragnieniem walki s ,okupantem i wiarą w P-0lskę Ludową, akademicy, instruktorzy spółdzielczości, instruktony-oświatowcy, prcsła kobieta ze wsi po.szukuj4ca za.
zobku i uczenica sr.koły rolni~ej tworzyli jedną piękną
rodzinę. Be.z względu na wykształcenie, na s!anowiska
zajmowane w k0"n5?iracyjnej ·mg,mizacji _razem, pospołu
obierali kartofle, :nnyw.ali naczynia, &kupowali produk:y, spełniali r<>lę kelnerów, na własnych plecach przen:osząc olbrzymie wory i plecaki w ukryciu przed żan.
da:·mami. Za t-ę wacę n.ie było jakiejś określonej płacy,
była jedna n-0~ dla wszystkich - zaspokojenie najniezbędniejszyoh potrzeb. Przedsiębiorcami byli wszy.
~cy współpracujący, a nadwy:l:ką dzielono w stosunku do
doraźnych potrzeb członka tejże spółdzielni.
c1a

Zdajemy 1<>bie pokrótce ~rawę z tego, co najczttsiebie słyszymy, o czym sil:} mówi i z kon.ieczności myślL Z szerokiego świata dochodzą nas wieki o odkryciu bomhy alomowej. - Jedni twierdzą, że
ewa ' bomba atompwa :.araz, ale ro zaraz będzie użyta
<lla zagłady świata i snują najfantastyczniejsze pomyt1ły na ten temat, Drudzy mówią nie I Należy wie.rzyć, ie energia skupiona w bombie• ai-0mowej, bądzie
środkiem dla wielu słu~;mych ulepsz.eń,
dla poprawy
tycia. Młodzież, która n.ie umie • nie c::hoa poddać sią
• nastrojom pesymislycznym - mimowoli skłania się cl.o
tego drugiego poglądu. Ale to jest tylko jeden objaw.
Jest .ich macznie więcej i o wiele nam bliższych. Stra•:ne sht lki -0kupacji niemieckiej roz?ętały w ludziach
najgorsze instynkty, Odinosi się wrażen~e, iż szereg ludzi zapa~ętuje się złym. Pisze się i mówi o bratobójczych morderstwach, napadach bandyckich, o be'Lprzykładnym szabrownictwie, pijaństwie, łapownictwie.
Społeczn1stwo w masie swej popadło w ,,niż moralny",
łciej wokół

I

Częs-te były natomiast .spory i kłótni.a na!u.ry swia•
:l<>poglądowej, wynikające

z różnorodnO"ści sdań na nie.które sprawy. Niekiedy dochodziło ~o · b!ir<ho ostrych
6irofowań lll n.ipwłaściwe
załatwienie
powierzonej
funkcji, za złe sachowa.nie aię wobec innych. Sprawy
ie omawiano przeważnie wieczorami po samknięciu ka.wiarenki dla · gości, podczas przygotowywania posił.
ków na dzie11. jutrzejuy. Najburzliwsze marcia i najdraż
liwsze rozprawy łagodził śpiew wsp6lny w kuchni suteryny, recytacje wiarszy, odczytywanie wyjąt~6w s
wartościowych dzieł. W tym czasie pojawiła •ię mała
książeczka
wybranych pism E. Abramowskiego pt. „Od11111111,1111iI111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nowa życia", "'1a~.ało sią jakby dla tej mfodej spół•
dzielczej rodzmki napisana. Ludzie iej kawiarenki cz.:r
Cbwala
wysokości'!cb Bogu·
sto mówili o po:em.ianach, gorąco pl'B.gnąc llp<>łnienia
kh w nowej niepodległej Polsce. ~miano i cząsto
p-::dnoswn.o, ie przemiany te muszl\ się dokonać nie
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli
ly~ko od ltrony. łonn i urządzeń, lecz od strony same- g<> człowieka, jego obyczajów i zmiany dotychczaso11111111111111111111111ł11111111111111111111i11111111111111111111111111111111111 wego stylu iycia,
Czy my, młodzi mamy patrzeć na ten stan oboję1a;e '? Czy mamy przyklaskiwać faktom, w których pod..
kreśla się dodatnio ayjś spryt, graniczący z oszukań
•twem, szachTajstwem i nadużyciem'? Czy mamy patrzeć obojętnie na dzieci, które się nie uczą, bo nauczyciel n:a mógł wytrzymać w szkole, którą. „nikogo"
a.ie obchodziła'? Alho na kolegów na.szych, którzy scho.
cą się tylko dlatego, aby grać w karty. Albo na tych,
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Mam praed oczanu ~nny obrazek pracy i iycia zesp >I\ mianowicie ludzi prowadzących ukolę spółdziel
c-Lą w e&a.Sie wojny. Całe grono na.ucsyciel11kie w3pół
tyło 1 ml-Odzieżą na stopie pełnego bra.t&I'Sfwa i rownc.ści koleieńskiej. Razem sr.orowano podłogi, gdy była.
iego potrzeba, wspólnie urządzanó sypiahńe dl 1 mło.
dzieży - i pokoje mieszkalne dla nauczycieli, w j!ldalni
zr siadano razem do Wielkiego st-0łu spoiywając bard:zo
i.':.rcmn" posiłki w r.asiroju życzhwcści wsaj-mnej, C:zą
s!c zaczyr."n-0 eh 'eń życzeniami imieninowymi dle lctóregoś z solenizantów z tej lic;:nej sskoln~ rvdziny, me
wyróżniając jedynie nauczycieli jako ło w !:wycujoch
':zkolnych bywa. Wchodzących z sewnątrs_ do t~j szkoły uderzał jakby brak władzy i kier-ownictwa. Wystarczyło ied_nak trószkę dłużej się tam :nursymać, a auloryle1 kierowniczy stawał się widoc:my i zamaczał si-ą
uznaniem i głębokim szacunkiem młodzieży.
Wiedzieliśmy dlaczego nasze życie musi się t<>k wła'>Od kaidym
o to, abyśmy
Chcxhiło
11.e układać.
względem górowali nad okupnniem. Naszą siłę mo:nljego prześlado;vaniom, uc:sko,ną pneciwstawialiśmy
wi. granatom.. T-o nas podnosiło i łączyło.
A teraz, kiedy zmiażdiona siła niemiecka leży prz<.>d
·ridzimy już jej o<'C'Zyma całego świata, kiedy nie
knitnych wykonawców u w ót wsi '\aszej · czy teraz
111z nic nas ni- łączy. Pomyślmy - przecież tak ni-3
ja~! Wiemy, dobrze wie~y, co nas mocno w1ąze ze s1)bą. Ciujemy to. Jest to trud nad odbudową naszej ojczyzny. 3,"1-; ~, ·i trud dr>ia .:odziennego.
' .rokiem do pojęcia iego musi być rzelel''Vslą.?n'r
ne, dogłębn 1 poz.na.nie swoic-h wad bez cienia zakł a ma
nia i u:;.prawiedliwinni'l. się.
My młodzież chłopska, k1órą jad deprawacji mo ralnej mn:ej może od młodr.i~y rnie'josldej dcl'knąl i wir
!rucizr.y życia wdągffi\l, prędzej potrafimy sią otrzą
dla nu doiląpnymi.
złu sposobami
snąć i zarad:d ć
łu,

~
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jł>Dach

Smiało winniśmy wz1ąc ster życia srpołecz.eństwa
ręoe i p~owad.zić ku odnowie i odrodzeniu

Vliemy
,,Dach nnd głową'' musimy mieć wszyscy.
nad10 boleśnie, c<> ło jest wysiedlanie, jak nisz~zeje
i rozprzęga wszys!'ko, gdy dnohu zabraknie. RozumieMY inaczej,- niż niegdyś lcfiy wyrzucanych na bruk
<o·ksmUowanych_ Nie dopuścimy, żeby nassą przyszłość
zatn•vTałv baraki dla beuobo-łnych.
Nowy ,,da~h " nie może być bylejaki. O'k.rywa gniazda rodzinne - t~eba więc przygotować miejsce na
kolebką,.. na wprawę w pierwsze lcrold„ na zfil>aw~ i nauką. Trzeba umooliwić skupianie się prsy posiłku, dać
ką! spokojny na wytchnienie i pracę nad sobą, Tt7eba
prrewidz.ieć oparci-a w ciężkiej chwi.li, w chorobie i slaro~ci.

· Konieczne jest z.apewnienie każ.demu z nas nie, tylko bezpiecznego da-chu nad głowi, - 1eicz odbudoważeby były godne ~ycia
nie z.bunwnyoh domów tak,
luclikiego.
pochód
Słoneczne, przestronne osiedla wsinymają
niewid.ziaJ.nych wrogów, zapewi1ią zwycięstwo w walce
o przysdość: z gruźlicą i z reumatyzmem, ll pijaństwem
i chorobami wenerycznymi. Piękno pxzesłoni s!Tasz.li'!e
obrazy gruzów, wzmoże siły i r:idość przeżywania nowych ~sów.
. V.fszyscy powinni zrozumieć c\zym. jem sprawa miesi~rn ń w wielkim dziele przebudowy · Polski, wsz y~cy
powinni się puyczyniać do nowej tworczości.
Nie od dzisiaj wiadomo, jak hyó powinno. Na dłu-

w na..

szi;

Mam tu na myśli różnego rodzaju formy sp.Ółdziel
czi::go 01-ganizowania się. Około pnc i :zadafl bardzo
k<'nkre!.nych.. Spółdzielnia, wszystko jedno jakiego 1yp:1, zawsze jest warsztatem, przedsiębiorstwem goirpo.
d;;rczym, ~dzie zbliżenie ludzi nie dokonuje się tylko
w sfs„ze r ~ ~, lecz przy realn:ej pracy. Zetlt.nięc:a si~ '
k<"·goś z ·"t:ic..,_,.ami materialnymi, a więc z towarami, s
pieniędzmi, częs'fo jest dopiero okazją rozpoznania na..
tury człowieh, dobrych i złych stron jego charPkteru.
organizowania różnych prz~dsię
forma
Spółdzielcz.a
hiorstw na wsi uczy odpowiedzialnej pracy i trn : ki o
debro sp<>łeczne. Nie ma tam miejsca na władzę jedno.
stek, r.a rządy grup i klik, nie moie być protekcji ani
hpowniclwa. Jeżeli są dziś takie prz-ejawy w ruchu
spółdz;elczym, świadC.Zy to o rozkładzie IU:<>ralnym lu.J7,, kt~rzy tam pracują, ledz wcale nie pomniejsza wartości zasad spółdzielczego gospodarowania. Spółdzielnia,
budując na odpowiedzialności zbiorowej daje moi:liwo.ści prowadzenia samokoniroli, oo jest niezmiernie wychowawczym czynnikiem pozwalającym. tępi6 zlo w za„
rodku. Dobra kontrola społeczna mińe być d<Jskon-ałym
indywidualne wybujsłoscl
ś1c.dkiem poskramiającym
gromadzenia bodązące do władzy, do nadmierneg.o
1actw. Może wpłynąć również na po<llniesienie jc<l.noa wartościowych
sl&k dchych i skromnych z natury,
i cennych dla społeezności,
młodzi~
się na.sza
pokusić
O pracę taką może
\Vf.ród niej b-Owiem :.najdziemy . najwięcaj takich, k!6iezakłamane umiłowanie ideałÓ\T,
!ZY mają ' w sobie
O;ganizując placówki gospodarcze na zasadach współ
realnych środ
dz .•ałania zdobędziemy siłę w postaci
kóvr do walki Że wszystlcimi pr:rej.awaani zła i spowodi.:.jemy odnowę życia społeczności naszych_
HELENA BRODOWSKA
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rozważano i przygotowyvt'ano
~i> przed zniszc:r.eniem
plany jak uzupełnić sieć dr6<r, rozmieści6 wsie, miagt&
i uzdrowiska.
Na ..,vy'konanie tych ,>Ianów brakło śroc:L'ków i barMimo to zrobiono nia..
dziej jeszcze - mocnej w'-Oli.
jedno, rozpoczą!o elektryfikację, wypr6bowimo różne
~posoby budownictw.a i typy osiedla.
Trzeba sięgnąć po dor-0bek przemyśl6ń i p rzygotowań. Mus od·b udowy przysporzy nam ml P agn; enia.
żeby było lepi€i wzmoże rozmach wyzwolonych ramion. Tyleśmy przeci~rpieli, że w pełni ·odczU'.'V a:my, co
!r::eba :z.mienić.
Polska jest w .nększ o!ic1 swej - chlopsb. Prz:eb'-ldowa wiosek sltmowi troskę największą, mus i być do.
konava iak, żeby wieś $&la si~ naprawę mi e;1cem '·ni&
tyllcc;> p:i~ cy r-Olniczej, lecz pełnego życia lu<lzki&Go.
Nie dobrze jest ro:obi~ać · wieś na kolonie, ~ klórych
dnleko do szkoły, do kośbioła, do spółdzielni. Spć!życie
sązitdzki ), łączność ze światem i · eletkryfikacja wymagają odbudowy wiosek bez dawnego zgęszcz e:~i a i ni~
lad•.i, każdej nieco in:iczaj - z przysiółkami i naw sian,i. wśród sadów, z: n~ jko-nieozniejszymi u r2-1.di e1~i ami
kulturalnymi. - Pola, w miarq moiności, sca lone, bądl\
:ioz a wsią z łanvym dojazdem, bez przeszkód w użyci11
~·.-spólnych żniwiarek-wiązałek czy innych narzq-Jzi, po.żytecznv-;h ty1.ko na. wię!csz..zj przestrzeni.
W n,las!nch nie odbudujemy ciasnych, cie nmycli
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ulic.zek, siedzib nędzy. TTaw•n iki i krzewy porosną
mietsca niedawnej grozy - słońce wypali zie wspomnienia.
Nowe bloki domów spożytkują wszystko, oo się okazało
dobrym w d-0tychczaSGwych z.apoczą.t'kowaniadh
spółdzielni mieszkaniowych,
Towarzystwa Osiedli Robotniczych, domów Ubezpieczalni. Ale unikać będziemy
jakiegokolwiek <>d<lzielania grup ludności : wszyscy ma.ją prawo mieszkać gdzie :z edhcą .
Dzielnicom miasta
nadawać będziemy , 'wyraźniej niż doty.ohczas, charakter mies2.kalny, hand:lowy, przemysłowy, · uniwersytedki
·- a.Je nie: robotniczy czy elitowy.
Pomyślmy r.a to o potrzebach najmłodszych obywateli, dla kiórych dawniej tak · mało mieliśmy ogrodów,
boisk i bezpiecznych przejść - do .prredszk<>la i s1ikoły.
R&:mice pomiędzy wsią i miast·e m zmniejszą się z.naCfinie d-iięki temu, że wieś zyska niejedno z tego, .eo
stanowiło wygodę miasta i · S!karbiec kultury. Miasto zazieleni się i rozsfoneczni, rozbuduje przedmieścia
domkami rodzinnymi wśród ogrodów.
Jak przeprowadzić odbudową'? To należy
sobie
u~wiadomić.
.
Swiad<>mość pomnaża siły i środki. Tak np, ogromną
oszczędność daje dobra organizacja.. Po!rzebne są plany
w wrelu odmianach, opracowane przez najlepszych budowniczych, dostosowane d-0 potrzeb i możliwości róż
nyoh okolic.
Gotowe plany ułatwią zatwiel'dzanie
i wz.n<>szenie budynków. W ed~.e nich nale:ży 9porządzać
w 1artakach bel.ki i deski, okna i drzwi, przygot<>wywać
o1mc:in. Wiele zyskamy przez ·wyrób oegły w pobliżu
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budowy, puez odnajdywanie innych malsriałów budowlanych w okolicy. Mamy nie wyzyskane pokłady gliny, iońu, piasku. Przewiduje się ooraz wieykue użycie
piasku, wyrabianego z piasku cementu i szkła. „Szklane
domy", wymaraone przez S1efana że rGinskiego wydają
sif! dziś najz.upełnieł moZliwe, Gdy myślimy o .tym przypomina ją się słowa innego pisarza, Cypri ana Norwida: „z-e zbudowania w duchu się buduje". Taki Z
ducha spółdz,iałania wykwitną te spółdzielcze cegielnie,
huty i warsztaty._ Z poczucia równości społecznej wyniknie zaopatrywanie ohałup w piece .kaflowe i ściany
WO'kołó nich wyłożone płytkami, chodniki z betonu lub
klinkien1 przebiegające przez wieś. Bez niepotrzebnego
przewożenia ~go, co można mieć w pobliżu będzie
my roopows.z echni.a li i wymieniali to, co jest szczególnie cen~ w jednym punkcie, czego brak gdzieindziej.
Wszędzie jednak główne - zadanie polega na wyzwalaniu sił ludzkich, na ośmielaniu ich i pomocy wzajemnej.
Brak ~ajsłrów? Tak. Więkwość robót na wsi i przedm i eściach wykoinywać będą nie fachowcy,
lecz sami
wla ściciele. Jest to u-nieuniknione i ma wiele, stron d-ob1ych: zmniejsz.a koszt, skłania do zużycia każdego drobiazgu, spożytkowuje pomysłowość. Nie wolno jednak
zamykać <>CZU na strony złe: budownictwo, żwane dzikim, psuje ogólny plan i ład osiedli, bywa nietrwałe,
wadliwe, Zło dzikieg-0 budownictwa można rw.alczyć
nie za.kaząmi, lecz pomocą, poradą, dostarczaniem p<>d.
staw<>wych materiałów, organizowaniem budujących w
spółdzielnie budowlane. Wielką pr,zyslugę mogą oddać
spólnoly pracy r7iemieślników bud<>wlanycll, podejmu-
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Przez obozy

~

do Polski

(Z przeżyć w1cmrza w obozach koncentracyjnych}

NALOT W NOCY
Już późno w nocy obudziły nas syreny, zapowiadające
llalot na miasto. Wkrótce dał się słyszeć warlwt samolotów
i dudnienie artylerii przeciwlotniczej; - · zaczęło 3ię--7.l!Ów

piekło. Około dwóch godzin tańczyliśmy wraz z wagonami,
podrzucanymi podmuchem bomb. Wielu z innych wagonów
u.ciekło, by szukać na · stacji i w wagonach pożywienia. Znaleźli śmierć od bomb lub kul ss-manów.

Po nalocie zaś wracający

Z<>Stali złapani z paczkami
trzech powieszono,

i kilku z nich przypłaciło to życiem; a trzydziestu ukarano ciężką pracą.

też

wspólnie z mm1 kilka okwpnych nalotów i bombardc.wań.
Lotnictwo myśliwskie Aliantów zestrzeliło nam też niejedną
lokomotywę z tych, które nas przewoziły z miejsca postoju
naszego, położonego o 12 km od owej stacji.
Tam też przeżyliśmy ostatnie chwile przed przyjściem
Aliantów. Ostatnie dnie i noce przeżyliśmy w polu. nikt z nas
nic uciekał, r><>nieważ groziło większe niebezpi eczeń s lwo, niż
w obozie koncentracyjnym.

EWAKUACJA
Pod koniec kwietnia, dokładnie nie pamiętam którego
dnia, wymaszerowaliśmy nar><>jeni wódką przez dowództwo
SS. „Nasi" SS..man~, nieźle pijani, dostali rozkaz, by do nas
strzelać w razie ucieczki. Jednak nie JUczynili 1ego, mówiąc
„jeśli będziemy strzelać, to do naszych panów z dowództwa, a nie do was". Takie było ich zdani.e, r><>nieważ byli lo
ludzie starsi, żołnierze z wojny światowej, przymusowo wcieleni do oddziałów SS.

Dzień następny był dniem żałoby w naszych sercach.
Wzdłuż pocią81U widać było wiszących na sznurkach obok
Maszerowaliśmy wciąż w stronę gór Alp, a za każdym
wagonów. Innych męczono w niemiłos ierny sposób. - Jesz- '
dniem było nas coraz to mniej - ze stanu 460 osób zostało
cze tego wieczoru wywieziono nas dalej, do miasta Rcg'!nw końcu niepełne 300. Było różnie, ale my dobrze poinfo~
burg; tam byliśmy tylko pół dnia naslepncgo. Wieczorem
mowani przez aliantów, jak należy zachowywać się podczas
pojech a liśmy znów dalej; rano na drugi dzień znaleźliśmy
nalotów lotnictwa myśliwskiego, - machając czapkami, wysię na torze przed małym miasteczkiem Lanzhut. I tu zaraz
chodziliśmy zawsze na cało.
z miejsca zapędzono nas do pracy na stację, położoną obok
mal et10 miasteczka wcale nie naruszonego. Natomiast sta ~: a
2 maja 1945 r. znaleźliśmy się w odległości 70 km. od
była tak zbombardowana, jak jeszcze nigdy tego nie wiMonachium a 12 km. od mniejszego miasteczka Wasserburg.
dzieli śmy, choć byliśmy w miejscach najbardziej zbombarGłodni i zmęczeni, podnieceni bliskością frontu, zacz1;li'i iy
dowanych. Stacja, która kiedyś lit:zyła ponad 45 torów,
się oburzać. Dowództwo SS naszej brygady radziło nad tym,
dziś była przeorana bombami wzdłuż i wszerz {kanałami
co z nami zrobić: - czy rozstnelać, czy też wysłać na front.·
głębokości nieraz około 20 metrów). Tam pracowało ~7 1 ro.
Wybrali to ostatnie. Podzieleni na 2 grupy, wymaszerowaliwic ludzi, by przeprowadzić chociaż dwa lory; tam też pierśmy w stronę autostrady na Monachium,
po czym jedna
W6Zy raz ujrzeliśmy amerykańskich i angielskich 1encow z grup odłączyła się w inną stronę i po tym mało kto z nich.
wojennych, z którymi podczas alarmów i nalotów spędzaliś
uszedł z życiem; opuszczeni przez „postów" zostali rozstrzemY. na ~gawędkach \v polu dużo czasu. Przeżyliśmy lam
lani przez frontowe SS. My w grupie, która poszła w kie--
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PRZYRODA
Zlistoso"'anie

elektryczn.ośsJ w przesyłaniu

Za pom~cą lamp elektronowych otrzymuje się i wzmac_nia elektryczr1e prądy w aparatach radiowych.
Drgania fal radiow~ch, dostrojone do drgań fal głoso
wych, odtwarzają nam głosy i dźwięki nadawane do mikrofonu na stacji nadawczej ra<liowej, naprzykład odczyty,
koncerty itd.
Podobnie za pomocą lampy aibo b.omórki fotoelektry. cznej przenosimy obrazy na odległości. równe przenoszonym dźwiękom przez radlo.
Przenos:tenie ohrazów odbywa się za pośrednictwem
pnez
zmiennych pnidów ełektrycmych, wywołanvch
światło odbite od obrazów nadawanych.

obrazów na odłeqlość

Jak mikrofon w radiowej stacji

nadawC2ej

zamienia

dźwięki na drgania elektryczne, tak lampa fotoelektryczna
zamienia promienie 'Świetlne odbite na takież drgania
elektryczne. Najmniejsza zmiana natężenia światła · WY"
wołuje natychmiast wzrost lub osłahienie natę7.enia prącha

w obwodzie lampy fotoelektrycznej. Lampa ta wyczuwa
zmiany oświetlenia, choćby ich było S<"tki
bezwłocznie
tysi-ęcy w kaidej sekundzie.
Urządzenie nadawcze służące do przenoszenia e>brazów
i bezpośredniego widzenla za pośrednictwem fal elektrycŻ
nych na wielkie odległości, przedstawione jest na rys. 2.
Jest to wałek .OT), obracający si~ dokoła osi (XxJ;
zsuwającej się ooraz niżaj ruchem ~owym.
Na walku tym nawini~ty jest ohras., mający być przeniesiony na setlci kilometrów.
Na obraz ten padaj4 promienie świetlne skupione za
• pomocą soczewki wypukłej {S).
Żródło światła (O) wyayła promienie świetlne, sku pione za pomocą 'soczewki wypukłej (S), w jeden pu11kt.
obrazu.
Rys 1
Komórka fotoeleldryczna
Skupione światlo pada na cienuue1sze i jaśoiejszt~
S - metalown !<iatka, I' - warstwa pota.c;n, R - hateria
punkty obrazu, skutkiem teg-0 nail.ęŻenie światła odbitc~o
od obrazu rrnienia si~ bezustannie.
Do W\' \\Ołania tych prądów służy komórka fotoelektryczna (Rys. l).
W hańce szklanej. opróżnionej z powietrza, znajduj4
si_, warstwa potasu (P ). połl!czona z ujemnym biegunem
.rn"irm iem
baterii oraz metalowa siatka (S), połączona z 1.
dodatnim tejże baterii ( B).
Jeżeli przyrząd taki znaj du je się w ciemności. w obwodzie komórki fotoelektryczllej nie ma pn;du z powodu
w
przerwy między warstwą pota,;u a metalową siatką S.
Jeżeli pofas zo,c;tanie naśw'.etlony, w obwodzie komórki
fotoelektrycznej pojawi się prąd clektrycmy, który trwa
tak długo, jak .długo bańka jc!"t naświetlana.
Potas - r;erwiastek chemiczny, pod wpływem promiet1i 5w;etlnych wyrrnca elektrony ( elektrycznofĆ ujemną), które przelatują przez próżnię do anody (5). sia.tki
metalowej. W t_e n sposób, jakby po pomoście elt>ktronów
ujemnych. odh' wa s'.ę krążenie prądu w obwodzi!' komórki
Rys. 2
fotoelektrycznej.
wałek; XX - oś; S - soczewka; O - źrt)<l!o Ś\\ ·a· .
IP
światła, naświe
Natężenie prądu zależy od natężenia
metalowa siatka; P - warstwa potasu R bal» a
tła; M naśw'etlona je!lt ta
tlającego wnr~twę potasu. Im silniej
warstwa ( btoda P\, tym. silniejsze jest nati;'l.enie prądu .
O<lbite od obrazu promienie padają przez otwory siatki
Przedmioty i obrazy wysyłają do naszych oczu pro(M) na warstwę potasu (P) komórki fotoelekLryc:wej
1
mienie świr.t ne własne, na przykład . płomień świery i odi wywbłujl} w obwodzie lampki zmiany natężenia prądu.
h:te. nnprzykład .osoby, pne1lmioty i obrazy nie i'w i ecąre.
W zalcfoości od barwy tych przedmiotów osób i obrnzów Jaśniejszemu punktowi obrazu oclpowiada wzrost natę i.e
nia. ricmniej~zemu - osłabienie prądu.
jedne odbijają więcej światła, inne mn:ej i dla tego jedne
TJ zmiany prądu, powstałe w komórce fotoelektryc111f·j
przedmioty wydają się nam jaśn\ejs1.c. a inne cic•nn; ,»„ze.
prze<lostnją -s=-ę za pom0C4 sprz!łŻenia -na siatkę lampy
Czytarr>v pismo <łzi"fki ternu. że h;cr łe miejsca papieru
eJ.ektrycwej (rys. 3)..
odbijają więcej światła Biż ciemne litery.

/

2
~dy pr7ebiegajllce w obwydcie łliatki
chwilę

inne

posiadają eo

napięcie.

Każdej zmianie napi~cia liatkl
odpowiada
Mteżenia prądu w lampie elektron°"'9

zmiana

V

płytkę przechodzi

raz -'- mIUeJ promieni
prrez socwwkę (Si)
punkcie (F) na pogo co chwilę z inną •
siłą. Walec ten porusza się ruchem śrubowym 11 prędkością
walca 1tacji nadawcŻej. Wymiary wałków stacji nadawczej
i odbiorczej są jednakowe, a ruchy je.dnoczesne. Wałek
stacji c.dbiorcrej owinięty jest błoną fotograficzną. Na
znak !tllcJi nadawczej wałki zaczynają 1iię oLra.cać i zniżać.
Na hłc,njc fotograficznej wałka stai::1i odb;orcwj odpowiednie iri.ejsca zostają kolejno ns.hv!ctlone. PoJczna
naświetlania hłony fotograficznej odbywa się na 11iłj rl'aks:ia chcmkn1a .. bowiem błbna fotogrJ.ficxna pokryta jw
brew.ki.em 11ebrnym (Ag Br), zwt~kiem ebemiczn ym
uułvm

Rys. 3
lp~ prądów komórki fotoelekttycmej 11 lampą elek-

. nonową i lampy elektrycznej 11 mleft"ł nadawczą:
baterie: P - wars.twa potasu;· S - r.iatka anodowa;
W- anoda; K - katoda; S1 - ·.bdb. iłelctronowa, An-antena; L b La ~ - _,,ki
• -

Silnie wzmocnione zmiany nati;:knb p.11da, podobnie
pręd~· mikrofonowe, 1nakrywaj11 9" s hganiami anteny
aadawezej.
Zmodulowane odpowiedni~ fale ~cz:ne wyplldają
w praestrzeń z anteny nadawciej w po11taci fal radiowych.
Urządzenie odbiorcze przenoszenia obrazów na odległość jest podobne
do lampowego mipa.ratu radiowego.
Składa .się z anteny odbiorczej
i aparatu odbiorczego
;(rp;. •).
Prędy elektryczne wzbudzone w antenie odbiorczej,
:wzmocnione za pomocą lampy elełctronowej i wprnwadzone
łlo cewki O.), poruszają ruchomy magnes (M). do klurego
te& przymocowane malutkie lusterb. (Z)
Promienie świetlne padają ukośnie Że źródła światła
'fO ), pnechodzą one przez socuw~ wypukłą zbierającą
fwiatło i zebrane w kształcie stołna, eatrym jego końcem
padają na "lui;terko. Magnes (M) wru 11 lusterkiem (Z}
pod wpływem pr4du elektrycznego odchyla 1ię ala.ł,>iej lub
lliłniej w prawo i w lewo zależnie od ohWI1owego kierunku
I aa~ia tego prądu w cewce (L).
Promienie świetlne odbite od lustsb padają na cora:ł
to inne miejsca płytki (P }. Płytka ta w jednym końcu
pnezroczyl!ta. w mia~i;; posuwania alt od jednej krawę<hi
'tło drugiej jest stopniowo zaczerniona. Wakutek tego przez

raz · więcej,

świetlnyeh. Promienie te przechodzą
i skupiają się amze w tym samym
wierzchni walca (W); naświetlając

na

•wiatło.

Bromek m:bra w miejSĆU naśw1etic·riym rozkh;da si~
i wy1?1id,1 arehro metaliczne (Ag), tworząc ry&unek. 'la
k órvm 11EZ)~tkie miejsca jasne w natl!rze lfł ciemne na
kliszy i naodwrót. Otrzymamy tak zwany negatyw czyli
rysunek ujemny, w którym cienie i światło rozłożone są .
wprost przeciwnie piż w rzeczywistości.
Jeżeli pod negatyw podłożymy papier do kopiowania.
powleczony wantewkq chlorku srebra (Ag Cl związek
chemiczny czuły DB. światło), to pod.aas naświetlania
światło przechodzi przez june miejsca negatyYU i two-rZ}'
na papieru do kopiowania obraz pozytywny. dodi.tni.,
w którym cienie i światła rozłożone 1l'l tak llllD-0 jak w
rzeczywil!tości.
•

Jak

Rys. 4
Urządzenie odbioru przenoszenia obrazów na odległość
L - 1 zwój drutu cewki; Z - lusterko; ~ - n:agnes; _
O - iródło lw-iatła; SS1 - soczewki; P - szklana płytka;

F -

punkt skupienia promieni na powierzchhl walca;

W-

wałek.

Otrzymany obraz jest fotografi'ł obrazu nadanego na
stacii nadawuq. oddalrmej o kilkaset kilomel.rów.
Zadanie. Opisać stacj~ nadawczą . i odbior~ urządzeń
pnesyłania obrazów na odległość.

FR. JEZIERSKI

Telewizja
Szybko mknąea iskra wydaje się nam w poataci dluższej :hub krótszej smugi łwietlanej. Pocho-

dsi to z Wlłaśeiwości naszego WtW>ku.
Obrazy powstałe w naszym obi nie 7mikają
!Wtyehmi~st po usunięciu pnedmiotów świecących,
~ wrażenie jasności trwa jeszcze 1/10 część se~. Je871Cze wrażenie obram jest w naszym
o1ru., a jturż iskra pok.a.Ziuje się w Innym m1eJscu.
81rutikfem tego obrazy zlewają się w smugę świetl
ną. Dl'Ugość rej smugi zależy od prędkości iskry.

Gdy iskra biegnie niez.miernie ezybko
kini torze spiralnym niętej

sprężyny,

świe1llny.

po krawędlzi

po pła.!

ciasno zwi-

widzimy wów.czas j88Ily

krążek

'
Gdy natężenie siły 8wiatła jest w peWiilych
miejscach tortt silniejsze, w innych flłabsT.e, to na
krążku ujrzymy
obrazek Ś'"'lietlny, jak w kinie
na ekranie.
N a tych wł~snościach fiziologicz.nych naszego
oka są Wtidowa.ne aparaty telewizyjne,

3 Bllidowa · nadawczego , a.paratu tefoweyjnego - ~· . S~n!ejsze ~ub słabsze !krążenie prądu powodujest taka sama ja:k nadawczego aparatu przenosze- Je .s1lmeJ sz.e rui> słabsze Mbarwienia w poszozegól~ych '?unktach ipapieru.. W sumie punlkty te dają
nią obrazów na odległoać., opisanego w artykule
~nohty ®raz osoby nadawanej.
·
'
ipoprzednim.
.
.
Wielkość obrazu zależy od ilości drgań elekOsoba staje pned aparaturą. nadawczą w t.aki
1
gposób, _by :promienie, wy.sył.ane z jakiegokolwiek trycznych w ciągu /10 ~i .sekundy, Każde drgaiskrą elektryczną, spowodojest
pow-0d-0wane
nie
źródła światła, -Odbite od 01<>by, 11aświet!łły komórelektrycmiych, które
wyładowań
szeregiem
.
waną
kę fotoelektry~ą.
następują po sobie w niezmiernie krótkich odstę
Do ikomórki ~ po kolet li kałideg-0 .punik- pa.ah a.a.su. Każckl wyładowanie elektryCZ111e jest
rbu naświetlonego promienie świetlne odbi!;.e. Zmia- niezmiernie krótlko trwają~ym prą.dem ele'ktryc~:
na 111atężenia światła odbitego powoduje mrlanę na- nym. o zmiennym na~niu.
tężenia prądlll, wypływającego z łromórki f-0toelek- -W aparacie odbiorczym może pow.stać co najtrycmiej. Prą-dy el~eme, -wm>.<>euione w lampie mniej 10 obrazów na seku111dę.
_,
ele~on-0wej <>1·az s.harm.oniZ-Owa.ne 11 !Prądami ant.eJeżeli przyjmiemy, że zabarwiona plamlka, spo~-0wymi stacji nadawczej, rouyłane są za pośred
wod-Owana drgnieniem prądu, nakrywa 1 mm2 ponictwem arut.ety w prze.vtrzen.
wiernchni obraziu, to na wytworzenie obra~u osoby
Widzimy więc, te na stacji nada~j odbywa !łub przedmiotu o powierzchni 1 decymetra kwadratowego, równego <tziesięciu tysiącom millimetrów
się :niezmiernie szybko rodda.<l.anie. obrlL7Al na punkty świetlne ora2J zamiana ieh na drganta elek- kw.a.drarowych „trzieba rzucić na papier w ciągu
1/ • ezęści se'klundy dziesięć tysięcy barwnycli- pff.am
tryczne.
Stacje odbforeze, odll~ o łdfltuet kiWmetrqw o różnym ·natężeniu. W ciągu sekundy w aparaeie
od stacji nadaweuj, chwytają za pośredniebwem odbioroeym otrzymamy 10 obrazów po 10.000 punk~nteny OObiorczej słabe drgania el~. La.m- tów barwnycll każdy,
JeżeH tlOOć wyładowań elektrycznych w ciągu
;py elektronowe, rulajdnj,.ee &ię w a,parataeh odbior•/„ c11ęŚCi ' selmndy będzie większa niż 10.000, to
czych, W1Zmacniają te prądy.
Uość obrazów w ciągl\l sekundy zwiększy się lutb
Stacje odbim':CtLe składają •ił ze zwykłego apawie}jkość obraz.u się powiększy.
ratu Tadiowego, używa.nego w radfofonii oraz
Wysoka ~rość drgań wynosi mfilion razy na
urzą~nia, na kt.órym 6' odtwarzane obrazy osób
A .więc przy tej ilości drgań w ciągu sesekundę.
stacji nadawa.ej. .
nadawanych
knmcy może pow\stać 100 obraww o powierzchni
Unądizenia te akładaj4 aię s metałowego wał 1 dcm' 1uh 10 obra:Ww o powierzchni 1 /10 m'.
ka, owiniętego papierem., ·przesiąkniętym płynem
Dzięki czuł-Ości komórki fotoelektrycwej może
chemimnym, lcl:ózytt po.D Wtpływem prądu elektryczprodwkować q,ow-01ną liczbę obrazów osólb lJUb
my
nego barwi się, wytwarzając obrazy os6b nadawa- przedmiotów w ciągu sekundy z <>dlległości ki1kuset
nyc~ na stacji nada\W:Zej.
kilometrów.
Wyrazist-Ość obrallll otrzymamy priuiz iz.mniejiry.sunek podamy w następnym n'IJ!lD.ene P<r
BZenie powierzehni jednej plamki barwnej do dzieradu. SIWllGk&1'.
l!iąt.ej części milimetra ikwadratowego, CZY'li przy
W aparatach iradiowych zamiut ogQ.ośnika włą dziesięciu milionaeh drgań na sekullldę atNymamy
czoi'le są za pomocą drotów rygłk (lł.) i metalowy 100 · obraww µrz.ejrzystych o ipowierzchq.i jednej
Qesiątej metra kwad'l'atowego.
wałek (W).
Ulepszenia w zakresie telewizji 7JJilierzają do
· Nastawia się odbiornik na odbiór etacji, kt:óra
aby ruchy ciał materialnyoh, naprzy!Gad ruch
tego,
przed
st.ojąeych
oeób,
w tej chwili -nada.Je obrazy
metalowego wałlka, zastąpić ruchami wiązek proaparatem nadawczym.
mieni świet.ilnych, pói magnetoel.?.ktryc.znych itp.
. Obrót wałlka następuje po otrzymaniu sygnału
.
- .
.
z~.
ze stacji nadawczej.
Narysować edłlemat stacji nadaweze ji stacJi
- Podczas Obrotu wałka 't przesuwaniu eię g-0
wraz z papierem iruehem api:mlnym w dó'ł, j)łynie odbiorcizej apara~.-teilewizyjnych.
przez ;rysik do metalowego waFka prQd elektryczny,
FR. JEZIERSKl
pod wpływem ilctl>rEg-0 barwłą. 1ię puDkty na papie-

.

na
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_Kościec zwierzęcy

!'OCZiliki pism. poświęco
Przeglądając stare
przyrody, spotkałem pewien
'llY~h idei . ochrony
dwuwiersz. !który dziwnie utkwił mi w pamięci, a
lktóry moglibyśmy preyją.ć za jeden z drogowska71ÓW w nas:z.ej pracy i dążeniu do podniesienia kultury wsi.
Niewygl'jukany ten dwuwiersz bt'21mi:
„Bacz, by tuxńm było ~.
być i zWierzq.t vrz11fa.cieUnn.".

By

kogoś

móc

nazwać

swym :przyjacielem, na.o

1eey go naprzód poooać. Przysłowie nasze mówi,
te by !kogoś móc po~ać, trzeba WiPierw zjeść 21 . nim beezkę soli. Nie zna~ to bynajmniej, iż do

poznania kogoś nieiibędna jest sól, ale ma świad
o d!hugości czasu potrzebnego do wzajemnego
poznania ~ię.
Niejeden z czytelników może sobie powiedz,ieć,
te- od diz.iecka styka si~ ze zwierzętami, obserwuje
czyć

„

„

•

I

-4je w tyciu codziennym, a za tym posiada ich cał
znajomość . . Mniemanie takie będ~ie słusz
ne tyllko częściowo, fłidyż mwierać ono będzie tylko zewnętrzną znajomość z.wierzęcia; natomiast
nie każdy może poszczycić się zMjomością budowy
zwierzęcia i działania jego narządów. Znajomość
ta.ka jest niezmiernie ważna, gdyż ona wyjaśnia
nam dopiero szereg przyzwyczajeń naszych czwo:ronożnych przyjaicióŁ
·

kowitą

Gdy obserwujemy jakikolwiek nowowznoszony
budynek, to w pierwszym rzędzie zauważymy zakładanie fundamentów, potem filarów itp .itp. Podobniie ma &ię sprawa z budową organ.izmu zwierzęcego.
I tutaj, jeśli przyjmiemy wyżej przytoc~one porównanie, widzimy ten fundament na którym się wspiera cała budowa ciała. Fundamentem
tym jest sZlkielet kostny. Znaczenie jego jest
ogromne ,gdyż nie tylko wspiera się na nim budowa całego organizmu, a:le ponadto chroni on przed
umkodzeniami pewne narządy, kt.óre mają istotne
znaczenie dla życia ustroju zwierzęcego,
Gdy

popatrzymy na szkielet jakiegokolwiek
na pierwszy -nut oka możemy
podstawowe części: gł~wę, tu-

~ierzęcia,
to jiuż
odróżnić jego trzy,
łów i konicz.yny.

.

Ponieważ

tyllko „stare kurny" omawiają swych
m.ajomych „od stóp do g.łów", dla odmiany zaeranę robić to w odwrotnym porządik1u, tj. od głów.
Szkielet głowy, czyli tak zwana czaszka u wszystikich zwierząt domowych posiada dwie zasadni. cze części, a mianowicie część mózgową i część
~arzową.
~ć mózgowa przedstawia się jako
twarda puszka kostna, służąca za siedzibę mózgowi - centrali wszystkich zimysłów zwierzęcia.
Część

twarzowa u

różnych zwierząt

wyrasta w

pootaci dzioba, u świń' w postaci ryja itp.

Z tuiłowiem łączy się głowa przy pomocy t'Zw.
!kiręgosrupatt Jak sama nazwa wskB.Z1uje jest to s~u
ipek ułożony z szeregu krótJkreh kości zwanych krę-·
gami. Wprawdzie u · zwierząt należało by mówić
nie <> słupie, a o wałiku, gdyż kości te ułożone są
nie tak, jak u cz.łowieka, joone nad drugą - pionowo ,lecz jedna obok drugiej - poziomo. Każdy
poszczególny kręg posiada duży otwór. Po z.łoże
niu kręgów - otwory te tworzą kanał, w którym
przebiega rdzeń pacierzowy,
a ·z nim wfłzystkie
inajważ.niejsze nerwy.
~ żywym organiźmie
zwierzęcym wszy~tJkie
lkl:ęgi połącz.one są ze sobą przy pomocy silnych

wiązadeł,

dowę

które z jednej strony wzmacniają bu-

kręgosłupa a jednocześnie przesz,kadzają
rzibyt gwałtownym ruchom. Jedynie kręgi szyjowe

i ogo~o':"e małą nieco luźniejS"Lą budowę, a co za
tym idzie i wię'kszą swobodę ruchu. By zwiększyć
swobodę ruchów głowy, phyroda przystosowala do·
'OO&'o celiu dwa pierwsze kręgi SZYJowe, mn i a ce nieco inną butlowę niż pozo~tare kości. '

Patrząc na s~ielet któregoś z naszych zv:ierząt domowych, zauważymy poza głową, kręgosłu
pem i odnożami ,szereg dh1gich, szablasty ch kości,
zwanych że b!'ami. Il ość ich, w zależnoś~i od ga-

tunku zwierzęcia, waha się w granicach od 12-20

par. Kości te połączone ą w jednym końcu z krę
gami piersiowymi, w drugim zaś,
bez.pośrednio
lub pośrednio przy pomocy,~ żebrowego, z tam.
mostikiiem. W utworzonym w ten sposób, rodzajem
koszyka kostnego, mieszczą się b. ważne narządy
zwierzęcia, a i;nianowicie serce i plruea. Znacrenie
tych narządów dla życia zwierzęcia omówimy przy
najbliższej

sposobności.

Mówiąc o żebrach, mimochodem wymieniliśmy
inne kości, a mianowicie te, które ibworzą odnóża.
Na ogół u wszystkich zwierząt, kości <>drnoży
przednich ·podobne są. do kości odnoży tylnych. Wyjątek stanowią
jedynie ptaki, kitórych odnoża
prz,ednie przeks~tdciły się w narząd lotu skrzydła. Gdy porównujemy budowę odnoży przed
nich, rp.y też tylnych z budową rąk, czy nóg czło
wieka, to stwierdzimy, że różniee są niewielkie.
Podobnie jak u c?Jłowieka, tak i u naszych zwienąt widzimy płaską kość łopatikową, łączą.cą krę- ·
gC>Słup z kością ramieniową., dalej widzimy dwie
kośc~ przedran:ienia, ·-triw. ~ości na?iąsbkowe 13-1;b
nadgarsbka, kosci śródręcza i wreszcie palee. Roo. nica tkwi tyli'ko w tym, ·ie u człowieka widzimy
pięć kości . śródrę~ i tyleż pal~ów, a u ~ierząt,
jak np. u. konia mamy tyltlrn jedną kość. Gdy idzie
o kości samego palca ,to lic'i.lba ieh jest na ogół ta
sama co i u c-złowieka, różnica polega ty~ko na tym,
że u zwierząt ostatnia kość paka pr-z..yjmuje inny
J.mztałt; i tak nip. u konia zamienia się w 'kość kopytową,
a u krowy czy świni w kości rac~cowe ;
ponadto poszezeg81.ne kości paka n?szą u zwierząt,
jak np. u koni.a i n krov.'Y, specJa.lne nazwy, a
więc k<>ŚĆ kopytowa, lub raeicow,a., kość koronow1".
i wreszcie kość pęcinowa.

Budowa odnóży tylnych .ja,k to jutż wspominaprzypomina na ogół budowę odnóży przednich. Jedynie w miejsce łopatek odn.óży przednich,
występi:tją · kości tz.w. miednicy, a w miejsce kości nadgarsbka. tzw. koś~i stawu stokowego.
liśmy,

Zaczęliśmy opis · szkieletu zwienęcego od głów
i za,koń~liśmy u stóp. Opi-s ten nie byłby jednak
zupełny gdybyśmy nie wrspomniełi o poł:ączeni~ch
kości.
Otóż w miejscu połączenia się dwóch kości tworzy się irtw. staw.
Wypwkłościom jed.n ej kości odpowiada ziagłębia
bienie s~ dtugiej. Zarówno wypuikrość, jak i zagłę
bienie mają powierzchnie b. gładlki-e. W żywych
organizmach te powierz'Chnie pokrył;€ są b. często ·
c~ia.mi chrzą.st!kowymi,
które urnożiliwiają ela stycmość 1 ruchliwość k-0ści.
Połą-czenie
takich
dwóch powierzchni kostnych - czyli stawu, otocwne jest ' ponadto b. s i!lną i elastyctzną torebką
stawową._ wzmocnioną- jesi;cze pr71ez tak zwane
wiązadła stawowe. W toreb-ee stawowej znajduje
się tzw. synowia, tj. ftłyn, kt.óry zwilża powierz.chnie stawu i w ten spasób n iejako „smaru.ie" obydwa zaloońcr.enia koś-ci. Uszkodzenie torebki stawowej jes-t b. niebezpieczne, bo w rezultacie „mo7~ doprowa<lzi'Ć nawet do unieruchoinienia st.awu,
o c.eym pomówimy inn\'ln ra.zem.

(Z eyklu: ,,Pozn,ajemy

."IUJ1JCh

nrz"r in ,•iM"

czę§:: !.)

Fr. Cz.
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peW!nych trudniejsi~~ " . ID'•żl'.w.a ~db~dowa, dla lego, że przyzwyczajenie do
jące; się zbiorowo. wykonania
r,o~ot . d·l~ wszys1~1ch g<>.spo,dar.z~ zrz~szonyoh w ś}:> -7gr::ezdze~1a . się w ru~erach zabija potrzebę dobrego
Ct:i.1elmę

nawet ich

i

sąsiadow

niezrzeszonych.

...

dom z cgród.kiem - mar.z~nie tylu rodziń.
nie cl.la wszystkich jest pożądany. Wielu z nas nie
może się wiązać ze stałym miejs-cem, nie każdy posiac!a bliską rodzinę, nie wszyscy lubią gospodarzyć. D<>m
%biorowy pomieści niejedno mieszkanie. W w ielu, w
c;o: az Ji-;.zniejszy<:h przypa<likaoh bącł.zie .to dom spół
clz ;elczy, wiążący współmieszkańców WStpólnym wysił
l iPm i odpowiedzi alnością. Pożądane są domy, budo.
w ana nie dla zys'ku, leoz dla z.uspokojenia potrzeb lud 1kich - domy samorządu terytorialnego, gospodarczego, ubezpieczeniowego. Niepożądane takie cl.omy, któ.
np. przedsiębior&two _ przemysłowe,
r·fch właści c iele,
mr; gą wywierać n acisk na lokatorów, od nich zależ
n y ch, grozić wyrzuceniem na bruk w razie zatargów w
fabryce czy biurze. Do poczucia bezpiec~eńslwa dachu
n a d głową należy nie tylko zabezpieczenie przed zabcrcą, p:ied pożarem i 'powodzią - należy również za.
bezpieczenie wolności i godności ludzkiej - o tym
trzeba pamiętać przy wszelkim planowaniu. Unikajmy
Gminy, wielkie
r..iieszk.ań służbowych .- i fabryczJJ.yich.
inslytucje pomyślności publicznej, spółdzielnie są najwl rr ściwszymi gospodarzami domów zbiorowych.
Własny

-

własnym
one powinny w interesie
Podejmować
1 dla dobra ogólnego nie tylko • budowę i konserwacją
d omów, lecz' również szerzenie kultury mieszkaniowej.
Eez umiejąt-ności i z a miłowania porządku - nie będzie

r.ueszlrnma i dlatego, ze nuwyki :i: ruder psują urzą
c:!zenin nowyoh domów.
ł.ad i piękno wymagają zarówno podstaw lechnicirych i organi.zncyjnych, jak i _podstaw du<eh<>wych.
Buciować je .można, jak wyk a zało niejedno doświadcze
rie, w najgorszych nawet warunkach, przetwarzanych
Ta'k np. w Anglii Stowarzyszenie im.
roz;umną pracą.
Oktawii Hi11 wychowuje lokatorów dla nowych doprzepTOwacaa
mćw, biorąc w zarząd stare budynki;
remont, ustala niski czynsz fygodniowy i - umiese.
cza pracownice społeczne w skromnym mieszikanlku, takim samym j.aac inne. Te zarządczynie domu oddziały
Co tydzień odwiedzają wszysikiC'h
wują przy.kładem.
loka!orów, odhieraią czynsz, zapy1Ują czy o.kno się domyka, pie<: nie dymi, natychm.i ast usuwają uszkodzenia.,
v.· razie potrzeby udzielają rad w niejednej .truci.pości.
U nas doskonałe wyniki dawały „porządki wiosenne" organizowane prnez ośrodki zdrowia i konkursy,
przeprowadzane przez Koła Gospodyń.
Sprawa miesilcaniowa, jak kaida sprawa łączy się z
wi6lu innymi. Rozwiązanie jej. pospólną twórczością,
je&! możliwe dzięki dążeniu do przebudowy wedle niewyryleg<i w świadomości
w idzialnego obrazu dobra,
Judzkiej. Odtworzenie tego obrazu - w osiecł.lu, w mieszkaniu - wzmaga siły, · ksz.t a łtujące życie lepsze, pełszozęśliwsze.
r.iejsze, bardziej twórcze
Prof. U.

Ł.

ff.

Radlińska

CL

runku na Monachium, pilnowaliśmy swoich „postów", - zamiast oni nas . .Ptzyszedł moment, że oni uciekali do tyłu,
a my również za nimi. Wróciliśmy w końcu do gospody postoju ostatniej nocy z jednym „postem" na I 04 ludzi .
Tam też czekaliśA\y na Aliantów., zamknięci w stodole i ży
wieni przez miejscowych gospodarzy kilka dni. Aż - pewnego
dnia poszli nasi chłopcy · we dwóch - przebrani za cywilów - i przyprowadzili amerykańskich żołnierzy, kwaterujących od nas o 5 km. Witaliśmy ich z wielkim entuzjazmem,
spodziewając się czegoś więcej od nich, niż chłodnych ich
odpowiedzi na powitanie w kilku słowach, - w języku niemieckim. Jednakże, ogromna, nieopisana była nasza radość
i wdzięczność za oswobodzenie nas z tak ciężkiej i długiej
niewoli.
- Tak po długiej wędr&wce byliśmy znów wolni, ale
razazem wciąż nie wierzyliśmy jeszcze, czy to jest rzeczywistą prawdą.

żYCIE

NA

WOLNOśCI

W NIEMCZECH

W parę dni p0 uwolnieniu kilku z nas wybralo się do
Wasserburg. Było już tam kilku
„ajbliższego miasteczka
naszych· kolegów z tej drugiej gl'J\lpy. W domu dosyć dużym
przy ul. Danningersaal, zamieszkiwaliśmy razein. Pracowaliśmy początkowo u Amerykanów w piekarni, mając na ·wadze to, by się odżywjć i ubrać w mundury, podarowane przez
W krótkim jednak czasie został
żołnierzy amerykańskich.
przez nas jako b. więźniów pelitycznych zo~anizowany Komitet Polski, opiekujący się Polo.kami, przebywającymi
w Niemczech. Tera z zaczęliśmy się poznawać znów w życiu
codziennym na wolności. I muszę stwierdzić, że za wyjąt
kiem jednego wiciarza i jednego ludowca na 72 osoby, była
to czarna reakcja, jak to się dziś dużo mówi. Stoczyliśmy
nie jedną walkę z tymi ludźmi, gdy przyszło jechac do Kraju, bo nie t)'.lko nam utrudniali powrót, ale i innym odra..

..

Bardzo nieraz zjadliwie do nas ~ię odnosili, nazydzalł.
wając nas k<>munistami. W odpowiedzi na to my w małej
ilości, bo tylko we frzech mawialiśmy: „jeśli ch<:emy budować Polskę - to nie gdzie indziej „ ale w Polsce".

TRANSPORT DO KRAJU
Pewnego dnia popołiUdniu, już to było pod koniec sicr·
pnia br„ przyjechał oficer łącznikowy, proponując w biurze
Komitetu sporządzenie listy chętnych na wyjazd do Kraju.
Z początku .p rzy nas sporządzono listę uczciwie, ale gdy znikliśmy z oczu koleg4lw współptacujących w biurze Komitetu,
lista uległa likwidacji, a sporządzono nową ; zamiast I OO
osób, wystawiono 50, w tym pozostali śmy i my trzej z niezłomnii decyzjii wyjazdu. W parę dni później przewieźli nas
amerykańscy żołnierze na żądanie UNRRA do obozu zbor~ego, położonego w lesie obok miasta Miihldorf, i tu nie inLV
czej, ak tak samo zaczęto nam utrudniać wyjazd. Dopiero
pod presją kilkuset ludzi panowie, od których zależał wyjazd., puscili nas, bo bali si~. żeby ich chłop i robotnik polski nie powybijał zębów. \V 12 dni po przyjeździe do tego
obozu wyruszyiiśmy w podróż transportem kolejowym. \V kiJ,ż
dym wagonie było nas po 25 osób płci obojga. Na czele
transportu hył pnewodniczącym oficer rezerwy._ I ~ak s~~zę-
śliwie po przez Niemcy, a polem CzechosłowacJę Jechahsmy
do polskiej -granicy. Nigdzie nas nie zrabowano, jak to opo.wiadali tam ci panowie, że wszystko wracającym w drodze
zabierają.

NA POLSKIEJ ZIEMI
_ Po kilku ciężkich latach niewoli znów wysiedliśmy na
ojczystej Żiemi i znów usłyszeliśmy ojczysty język. Witali
nas rodacy, tylko - niestety - już nie wszystkich. Wielu
jeszcze zostało, a wie.lu z nas w ogóle nie wróci. - Zgin~łi
w obozach„ .•
, STANISŁAW MACHAJ.A

•

•
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~
Obrady

•

Delegatów
(Po Walaym

•

Wiciowych
Zjeździe

Szczegółowego, wyczerpujqcego omówienia obrad
I uchwal Walnego Zjazdu Delegatów ZMWRP, odbytego w_Warszawie w dniach od 16 do 18.XII br. dokonamy w następnym numerze. - Dziś ograniczamy się
do informacyjnego sprawozdania. /
W dniach 16-18. XII. br. odbył się w Warszawie
pierwszy po wojnie Walny Zjazd ZMWRP. Zjechali
się nań wiciarze z całej Polski.
Olbrzymią salę posiedzeń KRN w gmachu „Roma"
wypełniły delegacje wiciowej młodzieży, - na balkonach zasiedli liczni goście. - Mienią się barwne stroje ludowe dziewcząt, - toczą się żywe, serdeczne rozmowy. - Na sali prawdziwa wiciowa atmosfera.
Estrada udekorowana flagami b:!_ałoczerwonymi po środku zielona, ludowa. Na niej ~czerwony pło
mie1i, symbol Wici; - u góry· napis „Trzeba z żywy
mi naprzód iść" - u ' dołu napis „WICI".
Sala cichnie. - W imieniu chorego kol. prezesa J.
Domańskiego i z jego upoważnienia otwiera zjazd
wiceprezes Związku kol. M. Jagła. - Po powitaniu
Zjazdu wzywa do uczczenia wszystkich_poległych w
·walce o wolność i o Demokrację. Uczestnicy przez
powstanie z miejsc i zachowanie milczenia oddają im
hołd .

Buchnęła pieśń „W boju .o Polskę Ludową". Nasa-

lę wkraczają

„

poczty sztandarowe: - nowoufundowany (w miejsce zniszczonego podczas wojny) sztandar ZMWRP w asyście ocalałych sztandarów wojewódzkich.
.
. .
W podniosłych słowach chorąży sztandaru koL J.
Ciota przekazuje go nowemu chorążemu, kol. M. !'vUudzikowi.
NasŁ~puje okrycie głowiey sztandaru ~zarną krepą
na znak żałoby po śp. W. Witosie. /
Z kolei przychodzi piękny i wzruszający moment:
- oto delegacje poszczególny,ch ziem - w ludowych
strojach - poc!chodzą kolejno i przypinają do Sztandaru wstęgi o kolorach swych ziem. Przypięcie każ
dej wstęgi poprzedzają piękne zapowiedzi kol. przewodniczącego Zjazdu.
Po dekoracji sztandaru i odśpiewaniu. hymnu wiciowego „Do niebieskich pował" - przewodniczący powitał gości: v.riceprezydenta KRN ob. Barcikowskiego, premiera ob. Osóbkę - Morawskiego, wicepremiera ob. Mikołajczyka i przedstawicieli organizacji.
\V momencie ukazania się wicepremiera Mikołaj
czyka wybuchła prawdziwa burza oklasków i oki-zyków na jego cześć, trwająca kilka minut.
Do prezydium Zjazdu powohno kolegów: -M. Maniakównę, A. Gadzalankę, Z. Załęskiego, K.· Maja, 'St.
Mazura. J. Ciotę, K. Banacha, L. Stasiaka. J. Kolodziej a, St. Madeja, A. Holkę, Kaletę, Stclmacl1a,
S2nr.tjdziaka, W'ierzchoniównę i St. Sznajdera.
Przemówienia powitalne wyp,1o„ili: w-premier Mikołajczyk w imieniu P.S.L., płk. Ku s;.:ko w imieniU:
Wojska Polskiego; F. Popławskie - Tow. Uniw. Lu-

w Warszawie

Z M W R PJ
-

\

dowych, Podedworny - Str. Ludowe; ob. Obrączka
- TUR; ob. Kowalski - ZWM; ob. Chorążyna Wydział kobiecy P.S.L.
Z kolei ·przemówił premier R.!ądu ob. Osóbka -Mnrawski, który spóźnił się na Zjazd
_
Po nim przemawiali: _ kol. K. Maj -- Z.N.P.: Fr.
Dratwa - Zw. Rew. Spółdz. RP.: ob. Piotrow.>ki Zw. Gospod. Spółdz. „Społem": oh. Cieślak - Samo·
pomoc Chłopska; . przedsl ZHP, przedst. SGGW prof. Turczynowicz, rektor Szkoły Inżynierskiej im.
Wawelberga prof. Uzarowicz, Ant. Olcha - Oddział
Wiejski Zw. Zaw. Liter. Polskich.
Na ~kończenie przemawiali przedstawiciele Polo.
nii Zagranicznej: - ob. A. Gadawski z Kanady i ob.
Bryski ~Francji. Przemówienia Polaków z zagranicy
spotkały się ze szczególnie serdecznym przyjęciem.
B. Kmdt Główny BCh. płk. Kamiński przekazał ca- .
ły dorobek bojowy BCh -ZMWRP. Tak bowiem, jak
każdy wiciowiec był w czasie okupacji.· Bechowcem,
tak dziś każdy Bechowiec jest wiciarzem.
Odczytano depesze powitalne od min. Oświaty Cz.
Wycecha, oraz od kol. Lutyka i Faliszewskiego.
Kol. przewodniczący stwierdził obecność na sali
576 osób uprawnionych do głosowania.
Z kolei kqJr Dejworek Bol. wygłosił referat ideowoprogramowy.
Wybrano komisje: Wnioskową, -i~wo-pr~ramową
i komisję - matkę.
Na tym wyczerpano porządek obrad na 1-szy dzień
Zjazdu.
·
Wieczorem odbyła się w tejże sali wieczornica, w
której wzięły udział zespoły poszczególnych województw.
\V/ drugim dniu obrad przy szczelnie wypełnionej
sali składał sprawozdanie z działalności Związku za
czas od grudnia 193:/ do chwili ostatniej kol.. kierownik J. Dusza. ·
Sprawozdanie kasowe złożył skarbnik Zarz. Głó
wnego kol. St. Mazur, - następnie złożyła sprawozdanie Komisja Rewizyjna.
W powstałej po tych spraw~zdan~ach . dysku~ji
przemawiali koledzy: Rękas, Klimaszewski, Wąsik,
Politowiczówna, Wach, Daszyński, Pokora, Dziaduś,
Stefaniak; Chlebny, Drzewiecki, Mojsa, Pasiak-Jawor, Pawłowski i Gajochówna.
W trakCie dyskusji wpłynął do prezydiwn wniosek
o nadanie kol. J. Niećce godności honorowego doiywotniego prezesa ZMWRP. Wniosek został entuzi.advcznie nrzcz Ziazd przyj,~ty. \V/ybrano deleRac1ę,
która udała się der chorego kol. · J. Niećki z pozdrow1~niami od Zjazdu i zawiadomieniem o powziętej
llC· ,_.,a 1e.
·
·
Wys·łano również depeszę z serdecznym\ pozdrovieniami do I wiceprezesa Związku kól. St. lgnara,
który z powodu- choroby nie mógł paybyć na Z i azd.
. Po zarządzonej przerwie wznowiono dyskusję. Prz~
ma,·;i a ło w' z'. u kole 1~6w·. \YJ trnkcie d vskaG ji kol.
prezes J. Doma1iski powiadomił zebranych, że kol.

„ 'VICI"
Niećko

.zj:iz.J .;
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c1

honorową
:V1

prezesurę

przyjmuje, serdecznie ,

,:LdP\mje i pozdra·ma go.

\YI dyskusji szereg mówców poruszało największe
iio. qt:z1a życia organ1za-:yjnego i pa_ństwowego.
K omis ja - matka przech+?wiła Jii;tę kandydatów
do Zarządu Głównego ZMWRP, skład,ając<'I, się z 32
csui>. L.arząd sk1adac się ma z 16 osób. - 1<.ozprowadzono prz-y gotowane karty z listą kandydatów, poczym odbyty się tajne wybory. Komisja skrótacyjna
pod przewodnictwem kol. Cz. Grzegorskiego zajęła się
obliczaniem oddanych głosów.
W trzecim dniu obrad na porządku dziennym znalazły się sprawy: przyjęcia statutu, deklaracji ideowo-programowej, planu pracy, wolnych wniosków i
ogłoszenia ~ników wyborów.
Statut i deklarację ideowo-programową, z małymi
poprawkami przyjęto. Uchwalono wysłanie depesz powitalnych do Prezydenta KRN ob. B. Bieruta i Ministra Oświaty ob. Cz. Wycecha.
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Wśród uchwalonych rezolucji, których pełny tekst
podamy w następnym numerze, na czoło· wysunęła się
rezolucja w sprawie złożenia zwłok śp. W. \'V'itosa na
Wawelu. Uchwalono ponad trzydzieś.ci rezolucji.
\V imieniu komisji-matki kol. Cz. Grzegorski omówił przebieg wyborów i pod:ił wyniki. - Do Zarządu
Głównego powołani zostali: Michał Jagła. Jan Dusza,
3o?esław
1'.. 1 "1r ia i ... :m .J !'. -, ·n"ł, ....ii~cz ys _aw ''!'ud" ik
Dejcworek, Jagusztyn, Kulikowski, Kołodziej, Mabs,
Petrik, Lisikiewiczówna, Pasiak - Jawor, Łotkowski,
·
Ignar St., Platowa i Jankowski.
Zastępcy: Inglot Ant. Olszyński, Gałaj D., Czul.-,ck, ~
·
Mazur St., Dusżyfiska.
Komisja Rewizyjna: Jan Domański, Kazimierz Banach, Anna Gadzalanka.
Zastępcy: Świrski J. i Iwanowski.
Ogłoszenie wyborów było ostatnim punktem obrad.
W powa:żnym nastroju zakończono Zjazd odśpiewaniem hymnu wiciowego.

•

,

Z pog1:zebu sp. B. Scib101•k(1,

Ruch Wiciovły żegna- l<ol. Scibiori'a

(przemówienie Prezesa Związku.

Kol. Jana- Domańskiego nad trumną śp. kol . . Bol. ścibiorka)

W imieniu Związku Młodzieży Wiejskiej RP
,. Wici" - żegnam naszego Kolegę i Se'k.retarza
Zarządu Głównego.

śmiercią kol. ścibiorka caly ruch wiciowy został
Był on wieloletnim działa
wstrząśnięty do głębi.
czem naszego ruchu. Był gorliwym wyznawcą jego
zasad ideowych i bojowym ich realizatorem.

W okresie 1 kiedy Wici przeprowadzały walkę o
usamodzielnienie„ był jednym z tych, koorzy
.p ierwsi tą warkę podjęli. W alkę tą prowadz.ił
tutaj, na terenie rodzinnego województwa. Dzięki
jego dzielnej postawie i umiejętności - województwo lód.z.kie było jednym z pierwszych, które stanęło w szeregach całkowicie samodzielnego naszego ruchu. Wehodził wówczas i d-0 Zarzą.dlU Głiów
nego Związku. Przez lata następne, aż do począt
ku wojny, był w kontakcie z naszym ruchem. Brał
udział we współpracy, służył swoją pomocą w miarę sił i czasu, jakim rozporządzał.
pełne

Kol. śeibiorek był czł.owiekiem bezpośrednim
w stosunkach z łudźmi Był zawsze otwartym w
mówieniu i roecydowanym w działaniu. Był z natury żywego usposobienia. Nigdy nie m6gił być
bez 1Pracy. Ale co najważniejsze - nigdy nie mógł
Był .społecznikiem.
być bez pracy społecznej. W okresie okupacji - jak każdy wiciarz w pracy konspiracyjnej. Początkowo
na mniejszym terenie, później na terenie województwa.
brał umiał

Po wymvoleniu ziemi łódzkiej z pod okupacji
podejmuje znowu pracę organizacyjną w Związku
Młodzieży Wiejskiej. Jego żywy udział w pracy

powojennej
przyczynia się również do szybluej
rozbudOV'lY organizacyjnej Łódzkiego Związku.
W maju 1945 r. zostaje powołany na p'czesa

,

Zarządu Tym~zasowego

-ZMWRP.
· W sierpniu tegoż roku przyczynia się do
nego zjednoczenia ruchu młodzieży ·wiejskiej.

peł

W

związku zjednoczonym objął stanowisko sekretarza
Zarządu Głównego. Sprawował go do końca swe-

go

życia.

kol. ścibiorka jest tragiczna dla ruchu
wiciowego, bo zabrała mu czynnego działacza.
Jest. też tragiczna - ze względu na pop.ełnione na
nim morderstwo.
Naszym ideałem wychowawczym jest człowiek.
Jego pełne prawo do życia i twórcza pra-ca dla dobra zbiorowości społecznej.
Ruch. wiciowy wierzy w człowieka i wychowubrutalną walkę chce zastą
jąc młode pokolenia śmierć

pić współdziałaniem człowieka 2. człowiekiem.
PowtarzająCe się mordy skrytooojeze i napady
band na ludzi różnych ugrupowań politycznych
i społecznych - przynoszą hańbę dobremu i bo-

-

haterskiemu imieniu narodu polskiego.
je cale społeczeństwo i cała opinia puPolsce. - Metody zapożyczone z dohitleryzmu czy ·faszyz,mu są obće duchowi naszego narodu.
Wiciarze chylą czoło przed trumną kol. ścibior
ka i składają hołd i uznanie jego pracy.
Umiłowaną przez
żegnaj nam drogi Kolego.
Ciebie pracę wiciową poprowa~ą nowe, idące zaPotępia

bli~na w
świadczeń

stępy młodych pokoleń ehłopskich.

•
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Zbrodnicze ręce przerwały Twe ży~ie i prace'

(przemówienie Min. Oświaty Cz . .Wycecha, członka NKW -

PSL-u, nad trumną k?l. B. Scibiorka)

szczonego krajn, do wielkiego problemu opanowania
W imieniu Naczelnego Komitetu P5L oddaję hołd
i zagospodarowania nowych ziem potrzeba nam mobiz.aslugom i pamięci naszego działacza społecznego, wylizacji sił społecznych i spokoju., potrzeba nam zaleczyć
chowawcy i polityka. S.p. Bolesław Scibiorek poświęcił
rany moralne, zadane długotrwałą zbrodniczą okupacałe swe nie21mordowane i ofiarne
życie spra.w~e wych.~wania młodych pokoleń chłopskich do pracy i walcfą i woj!I1.ą, zaleczyć rany wywołane faszystowskimi
i dyktalorskimi ~asa.darni
ki o lep~ze chlops.kie jutro w Wolnej i Demok<ralycz .
momlnymi i politycznymi.
Uzdrowienie · siosuinków moralnych" i politycZ!I\ych w
=i_.ej Polsce. Był szermierzem wolnośoi i wychowawcą
młcdego, wolneg-0 chłopa w czasie, gdy reżim sanacyj-· kraju ja.si koniecznym wamnkiem do odbudowy nasze:go życia kulturalnego i gospodarczego, Potrzeba w
ny gnębił wszelkie wolnościowe ruchy i deprawował
!lasze życie społeczne i publiczne. Stanął bez wahania kla ju s.tworZyć atinosforę spokoju i wzajemnego zaufado pr11cy wychowawczej i politycznej, gdy na zie.
nia, potrzeba szerzenia uczciwych, ludzkioh form walki
m;s.ch polskich zapanowała najsfra:s,z niejsza prze~oc
politycznej.
A tymczasem od czasu do czasu sły,szymy pogróżki
i gwałt hitlerowski, zmierzający do całkowiitego wyniszc.zcni a narodu
p,olskiego. Przez pięć lat okupacji o wypalaniu rozpalo-nym żelazem przeciwników politytr .'rn!' w pracy i walce, setki razy przechodził nad docznych, padają ostre słowa o groźbie i pTZemocy ze
liną śmie ; ci, jednak szczęśliwie przebrnął noc okupacji.
strony ludzi, stojących na wysokich stanowiskach naby oto u progu odrodzonego państwa polskiego paść ·wet pod adresem członków Rządu. Takie słiowa rzucane
w masy, w masy, które w ciągu wojny pr.ze.żyły straz ręki zbrodniczych elemenlów.
v.r ostatnich czasach znowu wzmogły się masowe szliwe obrazy mordów i ~brochU, mogą doprowadzić
poszczególne jedinostki w tej atnrosferzae poUtyc-znej do
mordy polityczne i tajemnicze znikanie działaczy policzynów zbrodniczych, często nawet wbrew woli da~yc:znych i w naszym ruchu politycznym. W tajemninyoh mówców. Zwracamy uwagę, że tego rodzaju me-.
czy sposób znikł Władysław Kojder, członeik prezytotly nie przyczyniają się ·do u7Jd.rowien:ia życia polidium PSL,
PSL_ jak najbtegoryczniej i jak najmocniej potępia
tycznego
kraju,
siworzeinia stabiHzacji stosunków,
zbrndniczą akcję wszelkich element6w z Nar-0dowymi
utrwalEmia i pogłębienia ludowładzltwa demokratyczSiłemi Zbrojnymi na czele.
nego, a l'rz.eciwnie - sieją zamęt, pogłębiają chaosBądżiemy
głosić własne
ideje i br-0nić demokr a-ej i, własnej myśli politycznej 1 i anarchię.
jes1eśmy zwolennikami walki politycznej, prowadzonej
Tych oio keilka słów o zasadach moralnych· życia pouczciwymi met.odami,
lecz potępiamy pałkę, bagnet,
liiycznego i społecznego wypowiadam nad grnbem
czy kulę jako środek walki polilycznej, jako narzędzie
Wychowawcy Młodych Pokoleń Chłopskich, nad growalki z prneciwnikami.
bem działacza społecznego, kióry przez cały swój okres
Wszystkie te itp. mordy polityczne, . uderzające w
pracy wcielał w życie zasady Miłości Człowieka i Zanas czy w cały obóz demokratyczny, mają na celu stersady Moraln-0ści Społecznej, oparte o demokratyczne
roryzowanie d€mo1.rracji polskiej. Pragnę oświadczyć, że
zasady wolności, r6wnoś<:i i bra.terstwa. Odchodzi od
celu swego zbrodniarze nie o&iągnęli. Jest nas miliononas Wychowawca, kióry u'koohał Dziecko, Młodzież
wa masa chłopów i zabójstwa w naszych . szeregach nie
i Człowieka, Wychowawca, który w osiatnim okresie
sprowadzą nas z obranej drogi - waliki i pracy o wolżycia wszedq i na odcinek życia polity=ego, :Qy prz.ez
ność, dem<>krację i praw-o w Odrodzonej PoLsoe. BoleBudownictwo Demokracj.i
Goopodarcz~ i Politycznej
j~my nad utratą kużdego naszego
stwarzać właściwe
dz.iałacza polity&zwarunki dla wychowania n<>we·g o
nego, tym bardziej działaczy tak.iej mia...ry, jaD.c Kojder
człowiek.a, a przeĄe wnysli<im warstwy chłopskiej.
c~ Scibiorek,
lecz jesteśmy świadomi, że żadna sił.a
PT.zyjacielu i Ko1egol Zbrodnie~, a wS'.łeczn.e i wroi przemoc czy gwałt naszego ruchu nie zlikwkl.uje, bo
gie demokracji, pos.tępowi i wolności r!łCa przerwały
niepodobna zlikwidować wielomilionowe.go ruchu poli·Tvro życie - i praoe. Odszedłeś od nas na zaws.ze. Lecz
iycznego, gospodarozego i .kuLfuTalnego chłopów polzapewniamy CiEt, że pozostały' miliony ohłopów, świa
skkh. Tak, jtl S'an-acja nie mogła zlikwidować ruchu
domych swych praw obywatelskich i miliony bo.jowohłopSlkieigo na krwawyc:h połach Łapanow~ M,lmi.wy
nilOOw ahfopskich, zaprawionych w praay i walce w
Dolnej, Jadowa czy Kasiiny, a swą ślepotą i gfopotą
okrasie wojny i prz.ygOiłowanyoh do pracy i w.alki o
polityczną doprowadżiła do słraazliwej w formie i skutI'olSkE! Prawdl'Ziwie Demokrałyc:zną. One 9łajq do pracy
kach katastrofy wrześniowej 1939 roku, iak samo obecne
i walki.
k1wawe metody walki politycznej :i grupami diem.okra.
Slubuje.my nad Twą Mogiłą, że że.dna. pTz.emoc i siła
. ,t ycznymi, z potężnym ruchem chłopskim,
zrzes.zonym
nie sprowadzi nas s drogi walki i pracy o Polskę i De.
w PSL-u, uder.zają swym ostrzem nie !yle w grupy pomokracją,
nilkń nas - Demokraciji ruchu Judiowego - nie
.Utyczne, ile w interes ,n arodu i państw~ polskiego. ,
zd-0fa ddsunąć od czynnego, t1W'6rczego i pefoego udz.ia.Do budowy demokrat~nej Polski, odbudowy zniłu w życiu społecznym i pu1'Hcznym.

LUDZIE

GINĄ

-

SPRAWA NIE ZGINIE

NIKT I. NIC NAS NIE Zł.AMIE
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LEON POKORA

. Na pogrzeb kol.
W oczy, jak zawsze - pluta. •
Na ulicy Piotrkowskiej, jak długa - szpaier,·.
z ust do ust, wieść o Nim mknie - jak po drutach.'
Jedzie se w chwale„.
Przed wiciarzem pokłoniła się Łódź:
mniejsza - od chłopskiej śmierci.
Ludu - gdzie okiem rzuć, tramwaje
zatrzymaly rozpęd Łodzi fabrycznej„„
Sumienie -

przyszło szemrać

w

wieści

ulicznej.

„Zginął.„ Za co„. Od
Zginął... sfuchorągwie

Karawan -

kogo i po co???"
na wietrze trźepocą,
wywyższony w testament:

„Chłopcy! śmiało chorągwiami natrzeć!„.
próżny zaś lament„."

I zda się.„ ie przez plutę i wstyd„. i grzech„„
i nicestwo ciążące Polsce jak tą trumną
Słyszę jeszcze dobrotliwy śmiech w uchu dzwoni mi rada rozumna:
„Nie unieważnisz masy, ni chłopskiego sumienia
- kusili się ~ to- tężsi.„

Zginiesz? Wszyscy nie. zginą„.
- Ze złowieszczego milczenia
w jeden gniew wzniosły się pięści...

Modlitwa nad grobem koleqi
O Panie Dobry!-- promieniem słonecznym
Rozszczep w tysiące_ serce przyjaciela,
Aby się zwarła w Przymierzu odwiecznym
Gromada nasza, której nic nie dzieli„.
Panno Łaskawa! - pobłogosław laską
Jego uśmiechu - gromady wiciowe,
Nie~h nas rozgrzeje świetlistym odblaskiem
Srebrzystej fali śniegowej ponowy.

O miłosierna! - uczul nasze serca
Niech się triumfu dobra skala wznosi,
Aż pokonany Kainów morderca,
O laskę wzgardy pokornie poprosi.

-~

O Matko Dobra - pomnóż jego cnoty · -Męstwa, rozumu - w sierocych zespołach,
Niech Zwiastowania wiek · nadejdzi,z zl ..ty,
Głoszony słowem dobrego anioła.

WfCIARKA

E

SURSUM CORDA
Obra z ek

powstańczy

_ Kapral Tomek z pierwszej komp. szburmowej
czyszczenie swojego ka-emu, chluby całego batalionu, gdy z korytarza • dobiegł donośny głos podofkera służbowego:
- Na parterze„. do apelu.„ biegiem zbiórka!
Szyb'ko założyf halm, w biegu jes:ucze dopinając pasek pod brodą.
- Baczność!
był...
Wyprężył się jak struna. S~Szęśliwy
może nosie o1brzymiego
m,częśliwy, że nareszcie
oda wymalowanego na hełmie, że może codziennie
stawać do apelu i śp iewać całą piersią „Boże coś
Polskę", że może strzelać i Il}Ścić się za. Pol skę, za
.swego br.ę.ta zamęczonego- w Oświęcimiu i tylu,
-tylu innych, których p-0dobny los spotkał.
- Kieru.nek kaplica... drużyna„. za !llną rnarsz!
Teraz dopiero, gdy usłyszał głOs swego druży
nowego, U1Przytomnił sobie, że jest· niedziela. Bo
i czym vW'aś-ciwie niedziela różniła się od dnia pow,gzedniego w ich twardym, powstańczym życiu?
Chyba tyllko Mszą św. odprawianą. po rannym apelu w ik:ap1iczce powstańczej, mies~ej się w jedwłaśnie kończył

•

nej z ikwater, z ustawionym pod ścianą przenoś
nym ołtarzykiem. Na biało-czerwonej chorągwi
ryngraf z Ma1Jką Boską Częstochowską i Orłem
niekiedy małe,
Białym„ Wokoło twarze zacięte dziecinne prawie twarzycioki, gilJące ca~iem w
zbyt obszernyl:!h zdobycznych hełmach. Orły i orlę
ta„. Powstańcy! Kapelan w butach ~ cholewami
pod ornatem, odprawia Mszę św. Oni - żo}nierze
Warszawy, słuchają i modlą się„. wszyscy o jedno:
o Poiskę, o Warszawę, o Wolność wyoz~iw.aną od
5ciu dłlugich lat. Za godzinę„. może pójdą w akcję,
za godzinę może ich nie będzie, może zabraknie ich
na następnej M.ga;y,
Kapral Tomek p-0grążył się w modlitwie. W głę
bokiej ciszy jaka panowała w kaplicy słychać było
tylko słowa kapłana i odpowiedrzi porucZtllilka-mini·
stranta. Z daleka dobiegały sa·l wy ka-emów, czasem
gwizdnęła przecią.gle jakaś zbłąkana

lwil!ka .

I nagle jakaś pl()tężna siła z.wrócił& wszystkie
głowy w stronę okna. Beł'llitosny ryk motorów
przerwał ogólne skupienie.
- Stuikasy!
- Królowo Polski, módl się za nami! - szepnął Tomek.
Samoloty były tuż nad ulicą! Oczy kaprala
Tomka mimowoli podążyły do stropu: słaby, nie
wytrzyma. Spojrz.ał na księdza: pochylQny nad

-
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WYŻSZA SZKOtA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W tODZI

•

Z im:icjatywy ZMWRP powstała WSGW w Lodzi
Potrzeba u!Jwomenia lego rod.za.jiu UcŻ&1ni podyktowana
była względami natury społeczno~ospod.arozej, oświa
towej i kulturalnej ozu ogólno-państwowej. Powsf·a.nie
WSGW spowodowały specj1a.Iri.e pof!rzeby p.owoj~, z 11&formą roLną na czele. Reforma roll!lA zmienihl strukturę spc:>łeomą i gospodarcz14 kŃju., .twon:ą<: jako podatawę ·gospodaa-ki rolnej drobne gospodarstwa. Te droblll9 gospodarstwa winny być organizowane i kie~owa
n-e według zasad nauiloowych, zdobywanych we wszystkich szkoliach ro1niczych, rouianycli równ.omisrnie w
terenie. Uzupeł.nieniem tych szkół jest d:la całej Potski
WSGW, mająca prócz tego za zadanie wyszkolić przyszłych wykładowców w rolniczych szkoł>11ch faohowych.
Pozia. tym abrolwenci WSGW będą mogli pr.aaować dla
pod!n~eni~ lcultury wsi, która zda.na był.a dotychczas
n.a los przypadku z powodu maconego traktowani~
prze.z czym.ni.ki rządowe. Wieś posiada spetja'1n9 brnki
w tej <Wied:r:i.n:ile, oo przy 70 proc. ogółu Ludności, ja..
lcie stanowi, jiest zjawiskiem ze ws.zeoh miar szkodliwym z punill:t:u wi,chsnia ogóln<>-państwiowego.
Organi~atorzy wra'Z
z delegacją młodzieży na audiencjach u wicepremiera i mim. Mikołaj~ka prz.edstawi.a1i konieC"Jln.o.ŚĆ pow.stania WSGW.
Uzyska'1i nadzwyomj serdeczne przyjęcie i pomoc w postaci przydzielenia pew.nej ilości majątków ziemskich i cśrocll<;ów,
OT6Z subwencyj.
Wyrażamy przekonaini~, że Il!ldal ten
źycrzliwy i pozytywny stosunek wicepr-emiera i ministra Rolnictwa wyraz-i się dainą pomocą d~a tej \Tczelni.

Na czele

majątków

zaznaczyć, że majątki

te

stoi kurator dT Szendal. Trzeba
są b. zdewast.owane i wymaga-

ołtarzem modli się, skupiony,
wydaja się
szeć wcale samol-0tów.
Gwizd przeraźliwy jeden. „ drugi i h'l..lk
wstrząsnął powietrzem. Tomsk odrz.uoony

nie

sły

straszny
impetem
z-nalazł się pod tlrzwiami,
w cisnącym się do nich
thmnie kolegów. W jednej chwiii gryzą.cy dym w:rpełnił kaplicę, warknęły odłamki,
gdzieś w kącie
ktoś jęknąl.. ktoś ranny„.
Jakiś panicz.ny strach
ogarnął Tornl'ka.„
Ucieka~ stąd, uciekać! Strach·
opanował wszystkich, obłą.kan.a siła pchała ich ku
drzwiom, choć tam priecież nie mniejsu groził<>
niebezwie..,--zeństw-0.

-

kapłana.

-

Sursum Corda!
Głowy wszystkich odwróciły

się z powrotem

stronę ołtarza. Dym już opadł odsłaniając
wetikę kapłana,, który spokojnie, jakJby nic s ię

w

odprawiał Msz~{ św.

sylwo-

I cały tłum
wied:ziony jakim§ wielkim nakazem woli, wrócił na
swoje miejsca, u'klą:kł i pog~·ążył się w dalszej I!l{)dlitwie. Nie już dla nich nie istniało... bomby,
Stukasy„. Byli na polskiej, powstańczej, ~. ołnier
skiej Mszy. Strach gdzieś prysnął, myśli i serca
mączyły się w jerinej, potężnej modlitwie.

•

wielkich wkładów. Jesteśmy jednak prze.l(:onani, że
· one prawchiwymi ośrodkami kultury ro1nej, terenem prac nauko"ł,rycii., doświadczalnych i praktyk stu.
d:enckich.
Realizując pozwolenie na organiizację Uczelni organiizatoxzy zdawali eo.bie sprawą, że w tych iwwyoh cza.saoh, dając wykształcenie fachowe, nie woln.o ~apomi· Ill8.ć jednocześnie o koini~ości równorzędnego kształ
orutla w zakresie z.rozumienia spraw gospodarczych i
społecznych.
Dla:tego też w programie wykładów na
wszystkich wydziałach uwzględnia się także tematy, jaki
ekonomia, po.Jitykia ekonomiczna, polityka agI'ama, historia społeczno-gospoda.rozia wsi oraz socjologiia

mi.

Tworzeni& się świadomej swych oeiów i zadań podstawowej wa;:stwy na.rodu polslci~go - warstwy chłop.
skiej - wymaga, by n.owa inteligencja . r<:>lnicz.a była
i wykształcOln.a. i wych<>wailJa w duchu służ.by społecz.. .
nej dla narodu i państwa. Tak, jak orie.ntujemy się 11
atmosfery panującej pny organizacji Uczelni, WSGW
celom tym ałużyć będzie.
Informacyj tyoh zasięgam w sekre~ariacie, mieszczą
cym się pny u.L Wierzbowej 3 oraz u profesora A.
Grabskiego, jednego z najbardriej zasłużonych mgan1zatorów Uczelni obok mgr. Rękasa,
dr Szen.dla, prof.
Wiiaru:iwskiego i i~nych.
Program nau:lci jest trzyletni i absolwenci zyskują
inżyniera. ' Uczelnia posiada trzy wyd"l.iały: Rolniczy, Ogrodniczy i Pnemysłu Rolnego
~pierwszy w
Polsce) oran: Studium Społeczl\~-Oświafowe i Studium
SpóJdzielcze. Specjalną troską władz uczelnianych stanowi bra.k lokali i pracowni. Przyrzeczenia władz miej.
tytuł

Godzina druga w nocy, - trzeciej nocy spę
dzonej na stanowisku be-z chwi1i odpoczynkiU. Kapral Tomek przytulił głowę do swego ka:-emu i pabeznadziejną

trzy w

czerń

otworu strzelnicezgo..•

Tam naprzeciwko Niemcy, a powieki takie ciężkie.
Myśli jego pracują gorączkowo, obłędnie:
Trzeba
patrmć tam w noc.„ i nie spać„. NIE SP;Aó! Za
godzinę ma przyjść mniann.... musz,ę wytrwać. Głio
wa opada na karabin.„ podnieś! I patrz! Ach te
oczy„. powieki„. otworzyć!.. Tam Niemcy... noc.„
pustka ... czerń... CZERŃ!

NIE, ONI NIE PRZYJDĄ - wyrwało mu
di.zikim okrzykiem. Dlaczego ja krzyczę„.
Zmiana musi przyjść.„ zaraz.„. Czy można
spać z otwartymi oczami? spytał sam sieb-ie Co to? W Ciemności trzask _jakiś. To zfu<l.a ! Zmę
czenie„. zmęczenie„. NIE! S21llm, jednostajny
szum. - Cz·ołgi ! Ocpy.„ otworzyć„. szerzQj ! NIEM-

I wtedy w ten popfoch ma zasłony czarnego
matowego dymu, padły spokojne, m-0cne słowa

koł-o nie działo,

ją

będą

•

*

się jakimś

CY!

.

Myśl Tomka pracuje szybko, jak błyskawi
ca! Prędzej, celować, r-elówać i - Ta - ta - ta
- ta - ta! zagrała jego p·oszynka. Już doskonale odróżnrnJ olbrzymie sylwety „'l'ygl·ysów".
~ Trzy! Nie dużo! pomy.:§lał sobie. Jednoc1,eś
nie z dołu usłyszal krzyk:
-A!arm'
Pochylił się znowu do otwo.m
strzelniczego.

-
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tiy ltp. Staramy się i'nstytucję naszą p<>siawić na nale:lytym poziomie, zapewnić uczącym się opiekę materalną i moralną.
- Jak su~ prze-cl.stawi~ pwgrum wykładów i skład
profesorski Uczelni'?
- Ucrelnia nasza ma wykłady tylko dla pierwszego
coku, przyczym są to wykłady dla wszystkich wydziaNa wydziałach Rolniczym., Ogrodniczym
łów wspólne.
i Przemysłu Rolnego wykłada 14 profesorów. Niezależ
nie od tego na Studium Społ.-Oświ<.:!owym wykbda6
będzie 11 profesorów, Na Studium Spółdzielczym nauka w pierwszym roku będzie wspólna z Wydziałami
{np. botanika, z.oologia, encyklopedia rolni~a) i część
wykładów wespół z.e Studium Społ.-Oświatowym. Dopiero w drugim ro.ku nastąpi r<>Zhicie na wydzj.qJy
i przedmioty w kieru:n:ku specj1aliz.aoji, pogłębi się jesz_
cze więcej na -roku· trzecim.
ważną rolę
Trzeba podkreślić, że w specjalizacji
odegrają '1'.>Śr<>dki doświadczalne oraz instytuty eksperymentalne i hodowlane, które znajdują się pod. spręży
stym kierownictwem dr. Szendla.
w całości
Zespół profesorski rekrutuje. się niemal
~ pr-0feso;ów Uniwersytetu i P-0litechniki Łódzkiej.
- A }a.kie są wrahmia, dotyczące wykładów~
- Zespół isłuchaczy b. sympatyczny, znać, że mło<hież poważnie traktuje studia. Skupiienie i pilność w
uczęszczaniu I\18. wykłady cieszy nas i stanowi dobrą
oznakę na przyszłość.
- Chciałbym - kończy prof. Skupieński - aby po
wojnie, która nam z.a.dala tyle ran, osiągnąć w ramach
prcy w WSGW właściwe wyżyny. Pragnę tchnąć w słu
ohaczy wspólny język, dać możność znalezienie. wspólnej platformy dl-a solidnej pracy w odbudowie kraju.
Pragnę, by WSGW była odskocznią w !ej precy i przymądrych i vrartoni<>sła właściwy plon w kmałceniu
Ś'c"iowych obywateli. państwa.

· 6k~ch, jak dotąd, nie zostały spełinione. Rówmi.eż mimó
d-ekretów Min. R.olnictwa i poleceń wyższych władz
w&jskowych szereg obiektów nie został ~szcz.e przez
'W'<Jjsko opuszczony. Jes1 to tymbarchi.ei cbtlwn.e, ie zo.
1;talo o.głos.z.one porozumian:ie miądzy Mm. Oświaty
a Min. Obrońy Nar-Odowej, ili wszystkie obiekty szkolne mjmow>ane przez wojsko powinny być opuszczone.
- Także pomoc -mieszkaniowa dla 1tudentów nafr.afia na
wielkie trudności i st.anowi głÓW'nf\ przeszkodę w sto.die.eh,
Licz.ba studentów wynosi jui ber.:miałli. 500 oo6b. Najwiękna ilość zapiaała 'się na wydziel Przemysłu RolneStudium Społ.~Oświatowe
090, potem na W. Rolniczy,
Udział
i Spółdzielcze, 11118.jmniej . no W. OgJ:09nicą.
:młodzieży

dopi«o mecsle 70 proc.
wi.ejskiej wy.nosi
Czynny jest już Bntniał, któ 1..,:: o kuratorem jest prof.
A. Grabski. Bratnia Pomoc roza~iel1l stypendia. · i z.ałiał..
wia wszelkie sprawy samopomocowe, organWa.cyjne
i kuHuralne.
Delegatem-<>rg.aal.i:zaforem WSGW pełni~-cym funkcję :rektora Ucz.alni łest dr .Slmpielak.i prof U. ?.. Prace
os.lego grona wykładOWlCÓW kią sprawnie i bu~ optymizm, a ob, Rektor, na moje pytanie: - Jaik należy pahzeć na przyszłoś6 WSGW? - odpowiada po próstu:
·
Różowo.
rozmachu
- Pragniemy stwonyć wolę o duiym
·- mówi prot. SkupieńBki - obsjmll'jąO(\ główne d.7.ie.
wsi. Studium Społ.-Oświ.afowe
dziny gospodarstwa.
i fumdamenty
i Spółdzielcze ma dać tej wsi oświatę
rorwojowe kultury oraz urobić na.lfiyty świ;topogląd
.młodzieży. W tym znaczeniu WSGW był.aby jednocz.eś.
nie niejako Wyższą · Szkołą Nauk Politycznych dla wsi
pod ll!ISZymi
skoncentrować
Chcielibyśmy rownież
„krzydłami oświiatę dla dorosłych i m.c:zątki tej oświaty
już się kcnkretyrrui<\ w postaci gim.n_ i liceum dla doroZresztą WSCTW. ma w programie
-słych przy WSGW.
:również prace n-a terenie wsi, organaując odczyty, kur·

Wywiad

przeprowacl.."ił

.'

H. J .

.---

Teraz mu strzela~ nie· wolno. Musi czekać. „Tygrv-sy" zatrzymały Bię. Tomek widział dokładnie jak
się w jego stnnę.
potężne ich działa nakręcają
- Ocho ! - pomyślał - będą ostrz.eliwać ! RT.eczywiście po chwili usłysz.al huk i ściana Pr2Y ~
rej leżał, zabujała się leldm. Po pierW82ym strzale
nastąpił drugi i trzed, aż kurz z sypiącego się tynku i cegły zakrył Tomkowi 7Jllpełn.ie pole widze111.ia. P.owietrze ,przeszło specyficznym zapachem
·
iproehu i pyłu ceglanego.
- Ostro zaczynają! - nekł do siebie.
Do stanowiska podbiegł łącznik od dowódcy
kompanii.
- Spodziewany je.st atak po pnygotowaniu
artyleryjskim - sytuacja powatna. Od tego .stanowiska zależy nasza <>br.ona. tywa dw!za ma nie
pr7Jejśe ulieą.

- Tak jest! - odkrzykn'!)ł Tomek.
W 1:€j chwili pocisk strzaskał prawą. .stronę
okna, w którym ~dowane było stanowisko. Tomek
usłyszał ogłuszający huk i eoś jakby prąd elektryczny przebiegło przez jego piersi. Ręce zaciśniete
wokół spushu i kolby osłabły dziwnie, gfowa osunę
ła się ciężko na karabin.
- Jestem ranny! - -do~o mu do świadomo
Dlaczego taka cisu.? ... - Usłyszał parę pości. jedyńez.ych strzaU>w i detonację ja.k wybucli gra-

Niemcy atakrują! - uświadomił sobie jaa fa nie mogę strzelać„. nie mogę! I nagle·
zarysowała mu się przed oczyma sylwetka kapelana i usłyszał wyraźsie •.. tak jak rano na Mszy św.: - Sursum C-Orda !
Nadi1udz.kim wysiłkiem dźwiną.ł karabin. Nieprzytomne oczy ledwo odróżniały postade biegną
cych Niemców. Wycelował wolno, starannie i strzelił; jedną serię, drugą, trzecią.! Przycisnął kurczowo kolibę do ramienia, omdlałą r~ką ładował ma·gazynek po magazynku i strzelał, strzelał. Gdizieś w
oddali w łunach płonących ulic majaczył mu się
obr'az księdza kapelana i prosty ołtarzyk powstań
czej kaplkmki. Karabin wysunął mu się z rąk. Jak
przez mgłę dojrzał pochylone nad sobą twarze k-0legów.
- Czy.„ Niemcy.„ odparci? - wyszeptał.
·
Z daleka, strasZillie z daląka dobiegł go glos dowódcy kompanii:
- Wszystlko w porzą.<lilcu, kochany ćbł-0pc:z.e.
Twój azaleńczy ogień wiusił _ich do uciecJJ'ki !
- Dzięki Ci... Boże.„ koledzy„. pamiętajcie ...
nie opuszczać nigdy rąk„. Wolność przed wami. ..
jam już wolny ... koledzy_, Polska w.oln.a.„ Sursur>1
Corda!
Skonał. Koleilzy salutowali go, nie śmiąc w:
JERZY KLEYNY (kpr. Mulat)
mówić .słowa.
nat111. -

g.1'10 -
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k 'q dzieli
Dni tomą się, płyną jak te strumyczki i ani się l.'Złek
obejrzal, a już i zima blisko. Hej, jak to ten czas leci. Tylu
już zdarzeń byliśmy świadkami, tyle najrozmaitazych trosk
i zabiegów mamy daleko poza sobą, a przed nami garnie się
to codzienne, szare życie, pracowite bardzo i zabiegliwe niezmiernie.
Prace rolne na wsi muszą iść według pewnego porządku,
tak ściśle z.wiązanego z prz}rrodą, porami roku, że nijak ich
ani wyprzedzisz, ani zmienisz, ani przełożyć nie zdołasz. Razem z tym biegiem złotego słoneczka idą i idą - od prawie ka
jednako, a nigdy pracy nie -zbywa, ani się <.?Jłowfek dziwuje
i tęsknością pewną ku wytchnieniu pogląda, aby spocząć
choć krzynkę, aby rozprostować te wciął zgięte w pracy plecy.
A czyż to na to czas? Czyj~ możemy poniechać tej, czy
drugiej pracy i odpoczywać?
Jakże to? Toż nie gosip.odarską to rz.eczą. Wwqstko wszak
musi być wykonane w porę, możliwie i:ajlepiej, jak dla siebie, dla swych najbliższych, dla rodziny, dla spo.leczności
wiejskiej, dla całości gospodarki Polski. Nie czas odkładać
pracy i- zmniejs7'8ć wysiłek, gdy tyle rąk do pracy brak, gdy
chleb potrzebny milionom ludzi i na. wsi i w mieście, gdyśmy
objęli gospodarkę z.rujnowaną, gdy wróg nie SZ<,'Zędził nam
..!'8.zów, plag i nioozc:z.ęść, aby nas zniszczyć i gospodarc:i:o
1 społecznit> i moralnie„.
Więc choć zima idzie, a z nią nadzieja odpoczynku, to
na dziś godzi nam się serdecznie, a uważnie popatrzeć . wokoło i stwierdzić. wypadnie, że i zimą czeka nas wiele pracy.
Ano, wsiowym ludziom to nie nowina - ktoś powie.
Toć gospodarka, żywy inwentarż wymaga i w zimie zabiegów
i opieki pracowitej, bo i jeść trzeba dać, i dopilnować, żeby
zdrowy był, a to i młocka jeszcze zosta.nie, roboty nie zbra·
knie, a w kobie<.'YDJ. gospodarstwie to jak w tym młynku: ter,
ter, ter, ter - dom, gotowanie jadła dla ludzi i inwentarza.,
pranie, pieczenie, szycie, łatanie, a prząść ile starczy, . na ca.
łą zimę, że i strachać EJię trzeba, ezy aby się wydoli tej całej
babskiej robocie?
Ale tamto wszystko to już sprawa zabiegów nad wyiywieniem, odzieniem, ale przecież jest jesz.cze i druga dziedzina tak nienniernie ważna, to sprawa naszej duszy, na.
azego serca, naszego rozumu.

O cóż chodzi?
Ano, zaoznijmy od początku, od kądzieli.
Gdy tylko skoń&i;y się prace w polu, sprzątnie zienmia ki,

-

Ano, dlatego, żeby o.szczędzi~ kobiet;om więoej cza.su
bardziej dla nich korzystne, a mianowicie - uc;r,en,e

zajęcia
się.

Ta.k że to?
Ano, tak jest, w samej rze<.'Zy.
Pomyślcie.

W okresie, gdy

świat cały

kroczy po

gościńcach

niel.Jy.

cywilizacyjnych, -wynalazków, ulepszeń, urzą
które życie człowieka czynią łatwiejszym. piękniejszym.
bogatszym, kobiety wiejskie tkwią w odwiecznym. a jakże
zacofanym zajęciu. A gdziei fabryki tkackie, które &ybciej
to zrobią i lepiej? Czyż ni~ uz.koda cusu?
A kiedyż kobieta wiejska czyta? Kiedyż dciewci.ęta ma.ją
c%aa uczyć się historii, geografii, przyrody? Czyż nie lepiej
ten (,'Z8S poświęcić na p.race w świetlicacll, na słuchanie referatów, udział w dyskusjach, na poznawanie własnego środo
wiska, jego potr7.-eb · i dążeń, jego udziału w życiu społecznym
Polski, roli swej we współbudowaniu goE..'Podarczej, społecz..
nej i kulturalnej rzeczywist.ości wsi polskiej!
Ano, to wszystko jest dla kobiety wiejskiej dziedziną zawałych odkryć
dzeń,

0

kazaną, niedostępną.

A czyż tak być powinno?
Dzisiejsrz;a kobieta, która w czas wojny nierzadko z bronią w ręku >.tała na Straży woblości ojczymy, gdy słabymi
swymi rękoma zdołała dźwigać ciężar gospodarki, gdy mąż
dziś już nie zejdzie do roli
ginął w więzieniu, czy obozie,
potulnej porządki i nucąc ckliw11 piosneczkę będzie wyciągać
długą nić lnianą, ale pragnie wziąć czynny udział w cało
kształcie spraw i zagadnień nurtujących dzisiejsze, powojenne spo.leezefa.two wsi polskiej.
Nie na dzisiejsze ju-ż azas-1 brmiią · słowa WieS?:<.'Za,
który pisał :
O, gdybym kiedyś dożył tej pociechy,
te księgi zbłąd :dły pod strzewy,
żeby wie ..;niaczki, kręcąc kołowrotki,
Gdy odśpiewają uJubione y;wrotki:
O tej dziewczynie, co tak grać lubiła,
.że przy skrzypeczkach gąaki pogubiła O tej sierocie, <.'o, pjęlffia, jak zorze,
Zaganiać gąski ~zła w wieczornej por21e Gdyby też wzięły wieśniaczki do ręki
Te ksi ęgi, proste, jako ich pioaenkiL.
żeby

•

/

.

błądzić pod
Dziś nie jest ideałem, aby książki miały
k3'1>u.stę, zmiędli się len i konopie, zbierają się dziewct7..ęt&
strzechy ledwie z przypadku, dzifl stawiamy sobie za cel,
i kobiety do przędzenia. O, niewięJe osób zdaje sobie należy
aby książka szla, na wid wedle wvraźnego adresu i przezna.
cie dziś sprawę z tej czynności kobiety wiejskiej. Jest to
ez61tie, G tuiehiiaczki m ech je biorą do ręl."\ ze zrozumieniem
dość uciążliwa praca, choć ośpiewana w piosenkach i nawet
płvnqcych stąd korzyści i wa.rtośt:L.
ładnych i nie przez byle jakich miat.rzów pieśni, a.le - po'..
organizacje
wiedzmy to sobie otwaircie - to praca, która zabiera kobie..
Dziś, gdy w okresie jesienno • zimowym
tom wiejskim wiele czasu i zdrowia. Smykać. tak całymi dniamlo<izicżowe, Koł a Mold zieży Wiejskiej rozpoczynają na wsi
mi piwemka lnu czy konopi_, zwilżać je własną śliną, a tym
prace oświatowo - samokształceniowe, gdy nauczyciele orgasamym wdychać kurz przegniłych cząsteczek kluszących się
nizujlł J.-ursy dla walk i z analfabetyzmem, czy to dla uzupeł
z kądzieli przy smykaniu, to niezbyt przyjemne i absolutnie · nienia programu szkoły powszechnej z ol$resu okupacji, to
niezdrowe.
e~yż wobec tych zagadnień kobiet.a wiejska, czy dziewczyna
Dla płótna mam jakiś szczególnie wielki sentyment i kult.
moż~ stac na uboczu, obojętnie i nie podjąć czynnego w nic11
Ma on podłoże głębokie i sięga 'odległych <.'Zasów pierwsi ych
udziału?
prac zie lnem i płótnem związanych, gdy len odziewał zzię
Wiemy doskonale, jaki st.on.nek był dawniej, a jakże
bnięte ciało, gdy okry)Vał nędzę i pustkę zimn.e j, szarej izby,
wielu i dziś j&t tego samego mniemania, a nawet upartym
ale mimo wszyttko st~e w obronie kobiety i wypowiadam
zv:r.!0 11nikfrm, że kobiecie wiejsldej nie potrzebna nauka, że
p1-zęd zeniu walkę.
gosi10(1 arstwo d -.mO' '.e potrafi prowadzić według starej reSkądże, jakt-0, dlaczego?
cept1 swej matki, bez udzialu .akoly, czy książki.

••WICI" sw
........-iP....!"9*_,,5'1't"2Jjiii,on;:iQ'!!.,,,.,!l!'::~.i'..............„r.::su~:'!J96el!'l.'IWDlll-Al!'llWl'l'R,.,&łG..:P.Wll!ll!IWla!a!';Jr.!ISl!ICLL!8!!llUUIU-19191!m:iBllilml'llBW Nr 35- Str 19 m:lml:l&::l!Mm!Ell•
1

Wśroo

kobiet i

dziewciąt

wiejskich anaifabetyzm jest
u mężczyzn, a jakiż to pożytek
z kobie tv- analfabetki? Czyż wychowanie dzieci, zrozumienie
potrzeby. nauki ulz. ri1<:h, racjonalne, odżywianie, higiena oso·
blsta i otoczenia, ~1prawa przedszkola i dziecińców na wsi
i tyle, tyle trudnych spraw z tym wszystkim związanych
czy--.t dostępne być może analfabetce? A to już nietylko sprawa tej czy innej rodziny tylko i kilkorga dzieci, ale sprawa
ogólna, państwowa, boć wycho:ylanie dzie'>i nieobojętne jest
państwu. Nie prz.eprow!i.dzimy skute<.'znie żad.'lych twórczych
~form spolecz.riego i gospodarczego życia wsii bez udzia~
w nich rozumnych kobiet, a te wyjdą z dobrych szkół, ze
jwiadc.mych swych celów organizacyj kobie<:ych i po przez
celową pracę społeczno - oświatową w tych organizacjach
niewspółmiernie większy, niż

prowadzoną.

Wszędzie więc tam, gdzie jest podejmowana praca or·
gani:zaeyjna, zmierzająca w kierunku rozwoju i pogłębienia

życia gospod'arczego i społeczncg,; wsi polskiej, wszędzie tam

winna stać również kobieta wiejska, aby i jej twórczy wkład
praey umysłu i serca, woli i uczucia był jedną z podwalin w
budowaniu jasnego jutra Polski, a jeśli t emu na przeszkodzie
stoi pra<.:a przędzenia lnu
konopi, tą mimo wszelki sen·
tyment i pr.zyzwyczajenie, przejść nad tym do porząd!tu
dziennego.

czy

Len i konopie wymienić w fabryce na gotow~ tkaniny,
a czas tracony na przędzenie zużyć na samokształcenie się i na
upo\Vi.'Zeehnienie oświaty wśród szerokich mas wiejskich.
Niech „prządki·, owo gromadne spędzanie czasu przejdzie do roli świetlic, a kobiety i dziewczęta wiejskie niech
wnW8ą dg nich swój świadomy wkład pracy dla dobra wsi,
dla rozwpju awych mnydów, swych serc i uczuć, a wówczas
życie wsi polskiej manie się pięlmiejsze i dola jaśniejsza
będzie„.

PIOTR GRENIUK

Ratujmy polską szopkę I
Apeluję do W~. brai0ta. chil0t>S'CY i

fcłe poparli akcję „Instytutu

.twa
-

Przyia-ciół

rudow.i pisarz.e, abyTea.trów Lalek'' i „ Towarzy-

Teartrów Lalek".
O <:o ruim chodzi?
Mimo tego, że z sz(JIJJką

wa;lczył

pseudokfa.sycyzm

I aaturaHzm.- mimo, że znęcała się nad clllwcami chodzą
zymi ,z szOJJką i koltu:n-elia .i ~icJa. ~WY-czaj ten ocala~ I
.
Należy zatem PoJ>rz~ć i rormmzowa-ć ten piękny
obyczai!
Słowackr powiada, te gdyby nie s:zooka, nie byłoby w
lńm może t{llj szekspkowskiei ipasJi.
Wyspiański tcdmik4 s.zopkj J>orusz.ail $W.Oje fiirurki

w Weselu.
· Niemcewkz zdumiewa sie dla.czego sZOPk.a Qg1lątlana w
dzkJciń'S'twie baruz.iiei i:<> wzruszała. nili dorosłego najpięk
uieisze wl<>skie opery.
Dla łl<IB Jest to s.prawa JJroota.
- La:lka jest przyjaciólka <Wecka I
·Bł.a.żeńska H:st(}ria Literatury Uumaczy1a. że Krasiński
uazwal Orcia „przyjaci~lem Poliszya.cla" - a PoHszyneil to
błazen.

Nieyrawda I Poliszynel - to lalka paryskich bulwarów z

mfod-0ści Krasińs.ldego.

Kra~iński mazwał dzie.cko J>rizyiaclelem Poliszynela,
czyli !>rzyjadelem falki - aktora.
Lalka jest mata - dz~ko kocha .twory od siebie
mnie.isze.
Lalka Jest niemądra - drieck<> kooha stW-Ory mniej
mądre od s!ebi•e.
- Waikzcie o powtórny rozkwit sro!WI
· Bez SZ®-ki tea·tr Je.sł bez korzeni, wisi w oróżru.
Prosty teatr lalek - o Jakim marzymy, Jest jedynym ze
~o.bów dotarcra teatru na wieś.
Czy wiecie, u w Poznańskim mamy dwa respoly, które
4ócieraJą na gtudhą, ztQJadtą wid, aby nieść dziecku
acześcle?

Doclerala na wie.ś, bo fed~ wzg,lędnie dwóch ludzi pormza ca.tym szta'l>em lalek.
A tea·~r lalek to sztuka żYWa. na oczach drlecka I czło
wieka diJroslego za k~dym razem sie sta'ia-ca.
Teatr. la·Jek w sztuka żywa, mimo, ~ posługuje się
martwym pośretlnikiem!
T.eatr lalek to Itie k-01iserwy sz.tukl. lak ldno l radio.
Bez uruchomienia sieci teatrów lalek ni.e ma co ma:rzyć o
~ eelni okultura!lnej strawY dla wsL
- D!aJCzego dotąd nie paparliście swoim autorytetem
- nasz.el pra.cyl?
- Czekamy na Wasza pomoc!
Wa.szym abowiązkiem jest zainteresować sie ta sprawą.
Kredy w roku 1928 Orkan wezwał mme do oracy dla
dobra ludu bylem prz,erażony, zaskoczony, <;zułem się mel'OOnY i obcy tej · Sllraw~.

Apelowa.i do mnie Jako Beskidziak . do Beskidziaka, aiłf1 !'lt
<> szczęści.e lu'1u.

walczył

W 1935 roku znalaz.łem tę drogę. I idę ma wYt:tiwale.
Nie widzę lepsze1 i pros<tszeJ d'J'Qgi do serc ludu, a 7,wla„
szcza do sere dzieci - n1ż ·beatr lal{llk, do.bry teatr lalek.
Matuszewski Ignacy - wielki krytyik - pisze, te Jeżeli
byl kiedyś teatr prawdzfwie ludoWY - to byl nim teatr
lalek.

"'

Czy wiecie, te zaigra.niica**fod c-zci swoi® 111a·iwiększych
bohaterów - przedhowując kh wiecznie ŻY.WYcli w teatrze
ialek?
_
.
Czy wf.ecie, ie Karol Wfeiki nie umiera. b-0 w Liege
Jak i na Sycyliii sta1e dokonuje wielkich czynów - na d~s·
kaeh teatru la.!e.k?
Wiedzcie, ż.e po.tworzyły się Koła PrzyJa.ciól Teatrów
Lale.k w Warszawie, Lublinie, Krakowie. Łodzi I w Zakopanem.
I że na czele zadrnpiańsk1e~o stanał· słY1t'l'lv humorysta I
J)rzyjaci-el dziecka - Ko.mel 1\1.akuszv1iski. a krakowskie.go
- znanv pisarz., Stefa.n Otwino~ki, warc;zawskie>:o - Jan
We~olowski, dyrektar Ba.fa.
_
że swoje mly i ZaJt>at oddała lalkom WYbitna I>isarka -<
Mu.via Czerkawska!
Chłonskil Polska musi m!eć chlJoski teatr.
A chlopskim teatrem test i ten teatr naiHańszy, zdofoy.
dotrzeć

na

każdą gloohą, zapadła wieś.

Prosimy o pomoc!
.
PoprzyJc'l.e Ludwi<ka Stroika. który od 1923 roku w Muumrn Prz.e,m~<JWYm w Krokowie - SZ04l<ke tradycyjną

grywZafuteresuJcie stę turniejem SZ-Ol!Jki, który zw~ujemy,
Chcemy wklzieć na nim chlO!l>Skiclt i hi-dowYch pisarzy l
działa-czy.

SzoPka zacltwyca.11 się wybitni c®zo:D!emcy, z który!111
los mnie zetknął, dyrektorzy muzeów i pisarze, znakomici
maronetkane I .re4~torzy pism.
W tym 1'0ku za najpię.1moreiszą szoPkę. laika w dniu 22~.go
P'tldnia 1945 r. - o g4)1(iz. 10 rano zoba.'C'Zymy na rynku kra~
kowskim, - lnstyh1t Teatrów Lrulek n~wacza
.
5 TYSIĘCY ZŁOTYCH NAGRODY.
C?Jeka:my na Wasi Abyście się zlącz.y1;1 z nam! ramię w
ramię - i Po!>arli ZWY.czaj, którym Wl}rawdzie zaohwyca:li
się poeoi, !l'le który ll'TZ.eś'!adowała poilicla.
Obiecały tlllJll1 IJQParcie: „Zarząd Mieiski" miast.a. KrakO'Wa, który w ro.ku 1937 rzucił imcjaitywe tych turme:i6w ł
ze swej str0I1y wyznaczył równiet nagrodę, oraz „Dziennik
Polski''.
.,_._,_ .
- Czekamy na dek1ar~Ję cldO.P""-t"'.u JJ!Sdll.
•
W
- Tl!ikl ~m itumiel 11aJeżaiłOby rona.ttiz?wać 1 v; at"!
szawle - g<lzie rłwnioeż tyje Jeszcze tradyc1a szopki.
Dr JAN SZTAUDYNGER

KiM>rown.ik „Instytutu Teatrów Lalek„
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Dziennikarstwo jest zawodem trudnym i odpowiedzialnym, W ck.rasie niewoli, w latach mietdzywojennyc.;h i zu okupacji dziennikarze odegrali rolę wybitną
i dobrze zasłużyli siE! sprawie polskiej, zwłaszcza w
okresie konspiracji prn;, a podziemna budziła nasz opył
mizm, po::łając prawdtiwe wiadomości i broniąc nas
przed fałszywym zakłamaniem
propagandy hiflerows~ei.

Uchv.ralono zaządać od aliantów wydania dziennika..
TZY niemieckich, których działalność tak szkodliwie
odbi'.eł:i się na na$zym życiu ora'z zadecydowano wydawanie biuletynu związ kowego. Głosom o aktualnych
sprawach i troskach dziennikarstwa polskiego odpowiedział min. Matuszewski, zapewniając zebranych o opiece. j~ką ~ząd otac::a pllls.l<ą pras-ę.
W Lodzi cel.była s1EJ ogólnopolska kcm.fernncja kierowników Spółdzielni Spoży-w-iców z u.ruiałem premiera
Osóh!d-Mcrawskiego, Obrady ·wypełniły przemówienia
i :eforaty o stanie spółdzielczości, która posiada 2 miliony człon..'i{.ów i 10 tysięcy siklepów, stając
sią
nowym
u~lrojem
gospodarczym w· państwie. Według
słów ob. premiera Spółdzielczość powinna stać się nas.zym ministeTstwem Aprowizacji,
sipełniając w tym
dziale życia . państwowe-go naczelne swoje zadanie.

a

grudnb

miał

miejsce w Łodzi
wicepremier

wojewódzki zjazd
Mikołajczyk.
Po
złożenie hołdu pamiąci Bolesława ścibiorka min. Mikołajczyk potępił zbrodniczą akcję ludzi posługujących
się metodq skrytobójstwa oraz stwierdził, że życie po.ń.
stwowe nie może tolernwać tego rodzaju występków.
Swfa.t wszedł w okres pracy pokojow·ej. Wojny już nie
bądzie i nas·ze wysiłki powinny zmierzać do osiągnię
cia pełnych realizacyj haseł · demokratycznych. Każda
o: ganizacja polityczna demokratyczna ma pełne prawo
do walki o ideologię. Wiceip:emier podkreślił, że w ramach ~tosunku wsi do miasta, niezad2>wolenie budm
dysproporcja cen między artykułami
przemysłowymi
i rrolnymi, nie.korzystna dla wsi. W sprawie wyborów
min. Mikołajczyk zapowiedział, że o pTZyłączeniu się
do wspólnego bloku wyborczego zadecyduje kongres
PSL, a uiależnio.nie od tej dec~ji 'Wlllania demoJcrn.
tycznnści czy niedemobla!yczności PSL
j.est niafortun...
r:e. Zagadnienie współpracy i omawiania programów
powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu. Koniecz..

Pn na który

,

przybył

\

KRAJU I ZE SWJA1A

W Warszawie odbył się w ub. tygodniu zjazd dziennikarzy, na który przybyli liczni delegaci z całej Polski oni.i goście zagraniczni. W przemówieniach i referatach p~dkreślono rczwój prnsy polskiej po wojnie,
któ1:i mimo liczn"ych ograniozeń natury technicznej, ma
przed sobą ogromne per.s pektywy. Zwłaszcza wobec
„~zeptanej" propagandy prasa ma spełnić postula.i wła
ściwe.go informatora, a krytyka, j'eśli zawi&Ta pierwiastki konslruktywne, ma pobudzić za pośrednictwem
dzienników i ozasopism do akiywności społeczenstwo.
na5fe.
-

/

„WICI"

.

r.ość szczerej współpracy wobec. ogromnyoh zadań pań
stwowych wymAga szanowania poglądów partyj po.
szczególnych; a jedna partia nie jest w stanie wypeł
nić tych zadań. Jeś,li będziemy mówili jak równy z rów.
r.ymi ,służąc celom państwowym - zakoi'1czył wiceprem~er Mi'kołajczyk, stwierdzając z uznaniem deklaracją
jednej z pa.rtyj, że nie zdąża do monopartyjności
wiedy spełnimy obowiąziki his'1oO'ryczne i damy p odbudową pod leipsz·ą przyszłość powojennej. suweirennelj, demokratycznej Polski,

O czy całego świata zwrócone są na Moskwę, gdzie
t1wa konferencja ministrów spraw zagT.
W. Brytanii,
~t. Zj~dn. i Zw. Radziec.kiegb.
Po~rzednia konferencja
lvndyń5ka nie dała pozytywnych wyników i posłużyło
1o za komentowanie sojuszu . trzech głównych partne.
rów zwycięstwa, jako opartego na kruohych podstawach. Przy piętrzących się. trudnościadh powoj~ch
różnice i punkty
sporne wśród sprzymierzonych muszą istnieć, ale nieufność musi · ustąpić miejsca szczerej
współpracy, ' Obrady moskiewskie mają wyjaśnić problemy sporne i w atmosferze ,,oczyszczonej'', dopomóc
do utrwalenia pokoju i dobrobytu na świede. Pr<>bJ.e.
my te Lo sprawa kontroli nad eRergią atomową, sp:-owa
t~·aktatów pokojowyoh z byłymi sojusznikami Niemiec
oraz zagadnienie Dalekiego Wschodu, Dardaneli, Chin
i Iranu.
W Stambuł-a odbyły się studenckie manifeslacje antysowieckie, które wywołały wymian!! not między rzą
dem turec.kim i ZS'R"R. Nota sowiecka za1zuca wrogi dh
Zw Radzieckiego chM:akter
demonstracyj i nieinterweniowanie policji. Nota turecka stwierdza, że demonstracje ~iały charakter· czysto wewnętrzny i nie dotyczy !o wTOgiego stosunku do jakiegokolwieik państwa
ościennego„ zatem policja nie miał!! potrzeby in1'erweniować. Rz:ąd ZSRR zgodził się na opublikowanie obydwu not, ale uznał od;powied?. rządu tureckiego za nie- zadawalającą.
Stosunki polsko-czesQde w dalszym . ciągu uikładają
niEl!pomyślnie z winy Czechów.
Na zjeździe partii
na·r odowej socjalistów oświ-adczono, że granica z Polską są już Żalatwione, nato miast na konferencji poko.
jowej Czesi będą się d omagać polepszenia granicy z
Niemcami. Ch<!dzi im o tereny KładzJ<iego, Raciborskiego i Głupczyckiego, które objęła 11dministracja polska.
się

Na Dalekim Wschodzie potężnieje opór ind onezyfski. Na presje brytyjskie w postaci palenia w si pows~ańczych, Jawajczycy odpowiadą.ją zdecydowaną dalszą wallką. Sprawa zakreśla coraz większe koło zain:teresowania i budzi na całym 1 świede podziw dla bohater!lkich powstańców,
Ostatnio gubernator Suma.iTy
oświadczył, iż ll<llidaryzuje się z · pos.tula!ami J'awajczyków i nie zgadza się nie prQ_pozycję HO'lendrów, którzy
pragną
zaprowadzić
statut do-minialny (falki jak w
Indiach).

h. j,
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