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Zainteresowanie i uwaga wszy. jeszcze wmówić światu, że my nionych wsi Polski Centralnei. wego się tam osiedlenia. Różn• '
stkich zwrócone są w głównej tymi ziemiami nie damy sobie ra- Pozostają jednak olbrzymie ob- były wyniki tych oględzin. różne ..
mierze na ziemi~. które po wie- dy, że nie potrafimy ich zagosp.o szary folwarków poniemieckich ustosunkowanie się · władz do
kach wróciły znowu do Polski. dar-0wać i zasiedlić, że nie wyko- z 2 milionami ha użytków rol- tych delegacji. Przy pierwszych
Dla nas, w związku ze zmianą rzystamy ich n~leżycie gospodar· nych. Trzeba je zagospodar.:>wać. delegacjach władze na ogól nie
granic na wschodzie mają one tze czo.
Parcelacji z powodu braku środ- były jeszcze należycie poinfot·
czywiście znaczenie pierwszorzęd
Propagandzie tej daliśmy nale ków technicznych nie można o· mowane o całej tej akcji, uslosun
nej w.agi. Zdobywamy przez nie żyłą odpowiedź, przesiedlaiąc w becnie przeprowadzić . . Na for · kowaly się do niei racze; ob:olki-zymie bo8actwa naturalne, czasie stosunkowo niedługim, w nala nikt nie pójdzie. Wybrano jętniej niejednokrotnie nie wie.
mia.st.a dobrze zabudowane i wy warunkach nadzwyczaj trudnych więc na czas przejściowy form-: dząc co należy do ich zakresu
soko uprzemysłowione oraz wiel- ponad 5 milionów ludzi.
najodpowiedzialniejsZf# - spó(- działania. Stan .ten wskutek intnlie obszary ziemi. w wielu wvW pierwszym okresie bvła to dzielnie parcelacyjno-osadnicze. wencji czynnika społecznego u
padle.ach flobrej, użytkowanej rol akcja osiedleńcza niezorganizowa Akcja rozpoqęla się i ruszyła z\ miarodajnych · władz państwo
niao, b-:d<1cej w dobrej kulturze . \na - dzika, Każdy jechał, gdzie miejsca. Dziś po paru miesią.cac11 wych ulega z dnia na dzień znacz
Nic też dziwnego, że problem mu się podobało i wybierał co pracy możemy i powinniśmy nej poprawie. Były także trudno
~iem otlzyslcanych, że zag;idnie- chciał, co mu najwięcej- odp.Jwia- przyjrzeć się jej rozwojowi i oce- ści innego rodzaju. Instytucje, za
nia bezpośrednio z nimi zwi~zane/ dało i przemawiało do przekona · nić post~py.
rzfldzające w obecnej chwili ma·
ruleif tjo zagadnie~ naju:.z~nie! · nia, co dawało _największę . ko·
Pier.wszym i rfajważnie 'szyrr j~łk~mi ziems~imi,, powodowa~~
szydł, a ~.u~m ~1b.zrdzu1 t.rud 1rzyć._ P'!za pew~ym! słtonarr;1 do zadaniem było · zaznajomi:nie ; me 1e_dnokrotme :;le zrozum1any~lt do .ror.wiąza~1a ~ .nasu1 po datmm! t~go rodza1u osadmt:!wa zekonanie s · oleczeństwa wo t~ nym i'!tereselJl panstwowy!11 sta"07enne1 ruczrw1stosc1 państw" szqegQlme w .pocz<Jłkowym 1ego
a w szczeg~ln 0 ś i t . .
~ raly . się oddawać delegaci.om w
_ - wrj.
stadium na dłuższą met~ niemo- s'c'r· bezp.os're'dni·
~ tel iego c,.. . pierwszym rzędzie -· majątki nie
l b ć
.d k
o zam eresowanei
d
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Dla nas l:'o~ów ziemie oclzy. gdo- . y ondo 1e
lna stostowa~!'k. osadnictwem wiejskim, a wiec zk~go_spdo larow~ne.. u.tde .y dtasłcane ma/f f'OGwÓjne znaczenie. g yz powo o_wa o coraz '? wir, chłopów o konlecznośi::i . przyfęr, ze e egaqe m~ wi ząc po Z~unie pelityC%11e i ·gos,oodar· szy cha'?s•. da1ąc w rezultacte l!ller cia na czas przejściowy tej formy staw do rozpoczęcia gospodarki
cze ~Tzez nie wracamy na nasz ne wymk1. Trzeba było całą ak- gospodarowan· N. b l ł
zrezygnowane wracały do swll
•
. .ć
t b .
ra.
ie y o o z;i • h
. ó
·.
h 'I
sł.ary, pi.tstowski szlak, wracamy qę u/ą w_p~ne ramy, rze a Ił daniem zbyt łatwym. Fakt, że po 1c po~i~ł w lł!acierzystyc. , ze
n.a ziemie z których state byliś ·. było nalezycie rozplanować. Za-lidejrzenia i nie f 'ć . k. k . nastawia1ąc zamteresowan?. ludmy so.ycbni przez odwieczne jęła się tym Rada Naukowa. Oo ·budzi.la zostalu nos. ' 1a łrke a ..c~a n-0ść. do całej a·kcji osadnicze[.
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niemieclcie „Drang nach Osten": praco~a!lo .w wypa u osa n!c· to przynajmniej w me
znacznym sto
ego .ro za,1u postępowame ..wY·
Zyskajemy Jcrółs~f#, (epszfl, lat~ lwa w1e1slqeg'! t.~. pl~n ;e~ro: 'niu rozwiązane przypisać obi!. rządząo niepo"'.eto~aną s:kodf
wie1·szf do obrony 0„rankę z na- nalny. Istotą 1ego 1est, ze t~azdy kt•7n1ni'e nale'
.
' osadnictwu na ziemiach odzyska
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zy powaznemu zaan ,
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.
szym ~wiennym, śmiertelnym . z po~ta ow ~re'!l ; s aryc.h ł zw. gaiowaniu
się w tej akc .i 2wi'J7 i ny~ . osypa y się s . ~g1, ~azawrogiem
Niemcami. Mam}' powiat kolomzMJącY._ ma ściśle wy k
Ml d . .
W' . { . Rp \ lenia, protesty na . szczę~1:-·1~ _ie
możność przeprowadzenia repa· znaczony i określony powiat . na Wi .„ 0 / " { /0/ f k reis rei . ·. · ·s kutkiem. Ministerstwo Rvlniclriac1'i mamy możność prze-iedle ziemiach nowych-, który ma był ~· k ew'· · .!
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ma, ze c cąc 1a na1szy c1e1 zane1· ·mamy możność popra\vienfo między innymi brano pod uwa~~ c~ · ow! Y.m zau anbiem . 1k uzn:t- siedlić te ziemie należy w pierw•
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mem, ma1ąca za so ą prę na fr.i.
. d
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N a ziemte
Zastosowanie
w praktyce p1<1- 1e1
się mimo prze
my oczy nie tylko my. Patrzy i nu regionalnego poloz·yło k;es ciwieństw i burz wojennych zep I dnowona ywcWomt . a1sze ~aJpsp'ia
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B o niepotrzebnym a częstokroć szl-o ch ną ć ze swo1e1
· · wiciowe/
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· d rogt,. '· l arowame.
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%atramca.
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· d b ć ·I o 1uz ims /ers1wo speqa ne za·
Wlk em n.a '?. Ps .awdie poks .a~owddien dliwym wędrówkom po ziemiad1
ta
.zauhalme wdsi z ? Yk .~ rządzenie do podległych urzę·
on1ttet'lCJl
OCZ ams le/ O
a• odzyskanych
pozy ywnre C opa O te/ a Cf! i d , kt ,
·
no nam te ziemie tylko w admi
wiosną ;oku bieżącego we ·z nastawić. Wykorzystaliśmy to . ow, . ~!/mię kzy mnymdmowr ,
nistra~j-:. Ostatecznie jednak o liśmy w nową fazę osadni-tw~ zaufanie, jakim nas wieś darzy. , zel m~!'! .1 prze azyda~eb paki
ich przynależności zadecvduj-:? Osadnictwo indywidualnych'- dr;, wykorzystujemy je dla wielkie- ce.aqik w mny posiada
u ynt
k onf n-enc1a
1
· pok o/owa.
·
T ą, ·ze
· mv bnych gospodarstw poniemiec· • ' go celu, dla d o bra wsi,· n:iro d u miesz
.
. a nel l gospo
, . . . arc ze w s .a·
je otrzymamy zdaje się nie ule- k. h .
,
. i państwa
me uzywa nosct l nre wymaga/i·
ć . d .
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. . N. . 1. lC Jest prawie. na ukonczemu.
.
ce większego remontu oraz ewett
!?ad zalc ne1 "'~ P iwoskct. ćie~m e Resztę indywidualnych gosp<:>·
Ruszr.ly pierwsze zwiady, za- tualnie posiadać /w~ieczny dla
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·
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·
obszary wyzyskamy należycie uo cflars W et .oT?Sł , l~ ZP_rze:n.a~z_a się ~Ol O hslę O ledeg_ac/l
fwly7ezkóza· przyszłej uprawy inwentarz zy.
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, .się. w .na- d ro bnych gospo
do rozpoczęcia
szylc rr a~ ę ~ r~wme: odz~1mko. mieckich nie ma już dla przelud- iących możliwości natychmiasfo-J racjonalne1· gospodarki rolne;.
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paganda od samego począt!<u u~
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(Dokończenie na str. 7-eJ)
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Chrzestny Solarz w rękach , Gestapo.~.
dowego l Zwięz1cu Sp6łdzie1:ii Spo·
żywców bylie porwana.
Brak byfo }fCUlości. Obecność we
wsi różnych uciekinierów, wysiedleń·
ców wpIOwaduda stan- nieufności i obaw~ o moiliwośł .donosicielstwa.
Zdnw.alo się, ie 'N~mcy 1fszystko wiedzq, wszystko z góry obmyślili i
wnystkich oDsltewiłi szpieg6Jlli.
Wielu z najruchliwszydl d:.tia&oczy
społecrnych :nie powróciło jeszcze do
wsi. W.idu w samotności zbierało siły, J>OWr6Calo zwolna do rzeczywista. b
.
. .
~4 aT~-:!6rego~~~1a ~o w1edzN1~ć so·
.me: ruuuo - iJ>UUO się iem.cy
""
..I..
ć . 1· ś
.,..,. -„ ·p o1sce - ""
'•fZ'CVl1 EBC2:Q za·xQ ·
robotę. .
. .
•
•
I zabierali
-&J~ clo pr.ecy 'J>OC1W6J9C
11 __ • !t.
Ul sob O~gic~i..
W p&tdziem1ku 19Y.) :roht, odbyI ~
Gid
b a-'- W.i · k"
o siUę :" L-a' w u,;.:';"' ;reisdn1~.go
ruw. · uuawqo, 1-""" przewo 1ctwem Solana p~TWSZe nlmmie
.konspimcyjne. Omawiali ·t am chłopi
sytuecję. ja'k& ~iS'tniehi po najetdrle
nicmieclJm, gub.li nowych -&6.r ola
roiwtt,1:ania 2llg'eanień walki 'O rue·
podległość, ~temi,..ifil;. się, ]Uie for·
my -orgtm!%ecyjne ne&~ sprawie wy·
%WGłertaeJ w remach ntehu 'lud~o.
Ckodńlo p!'80ę M tttenie wojsk1>wym, polityanym i srospodMcsym.
Ne tym .t!ehrel'liu wy.de1egowJltw
Chrzestnego do Wersrewy dlo na·
więzonia ~lw
cri'anizecyjnych.
W Warszewie spotlteł &ę Chrrestny
t: Maciejem Ratajem i prezesem SpoJem, profesorem Rapccldm..
Należy ht nodmienil:, ie Chrzestny·
Solarz jeslen1o 1939 r. odw.ied.zil lcilkałcrotnfo· Wincent<>go Wito.il!, wię2:ionego pr~ Ge~npo w J01·osbiwiu.

Ignacy Solan - Chrzestny. Nasz
Chrzestny - Kierownik Wiejskiego
Uniwersytetu Ludowego w Szycedl
I w Gaci.
N6zwisko to pojBwia się cZBsem
w prasie ludowej. Słyszymy je uwsze na zebraNech i zjazdach „Wit:i•, gdy przelic:zemy w milczeniu naswisk& <tych ftl!~h. łtórych j'Ui
aie me międr:y nami, a którzy żyję
w 1'1l3%Ycb my§IBCh l w ttt1mej pł"acy.
Ale my, wychowankowie Chue.stnego
-nt1dko wypo"Wisdaiiśmy to m.~slco
, - myśmy się jeszcze nie pogodzili
I I tym, że Chrzestny nie wróci.
•
ł sk"1, łl le n:ec„,
~~
S ę r Ózne
pogo
....,.,.e
e me Chrrestneg;-0 nie wiele wiemy

ao

1

dri~.

'\f1Ctlr8 wojenna -

pierwszy jej
podmud\ -wyrWłll Solarza ae „Swie.ili5t
Do " '& • Pn · słi .
.._'- qro
mu w
a
e~.!'. eJ.
_.. wifkszo§ć s nas - J>OS%C<H M
wsclt6d, '16 Sen - na JMjl)CQ naslt·)lit "mobiłiuitję ł bnce'ltre~„.
Powrooł % wędt-6wld ']>O . spo!l:ardtt
~wojsk niemiecEch se sowiecłimi.
'Powrócił g1ęboh selToShlny '<> ńesto
)llVS%łośf, e "R8SZ najbJiżsey t ~
cy los - o .neszl) ni~cDegłośt. •
Chrzestny - Solarll. - alowie\: me

o

swoim tyciu spoczynh .ni
w.hanie labnil air natycltmrast. po
po1':10cie do reałnt\'j, cpołecznej prmCf
A >(:Z09 był w1edy ku temu nie pod.tny. Wieś ~exe nie ooknęłe eie
s tego odr~twienie. spowodo'Wł!nego
Jne!IUrrs.zem .butl\ych dywizyj hitlerowskidt ł bolesnym Yidok~ p.olaldeg-o wojska. pęcłzonEg"o • n.lewolf.
Sieć Ol'lf8nizacyjNl Zwiftlu Miodziety Wiejskil!j .,W-ta"". Stronnictwe Lu9lllj§cy w
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Bierzemy współudział w pm- wieJskiej. Przys~ly historyk poM
...At dpoWle
. d Zial
•• za Włe
. O'nes - ustny
. ,
b y.ll
.t!
cy l• WSpvi<>
. l\O<;C
pok-''Uie"'
-przysz1ość wsi. W budowie niem, które kladło fundamenty
chłopskiej siły <>d dołu 1 jedno" pod Demokrację Polski I.udo·
ki w:iciowej. W przebudowie wej.
stosunków gospodar<:zych, lrułX
turalnych j społecznych. W two-neniu nowej morałności wvra·
W chałupie robiło się jui
stającej z pracy. W-espół z robot- ciemno, gdy kolega Bolesław
nikami i inteligencję pracujęcę kończyl swój referat. Z melymi
•
i.._
. iemy ws~ólgospodarowac przerwami
mówil ch y.1.1t1
pon ad
P ragn
w przyszłej Po ce - dęŻQc -do · sześć godzin. I dziwna r.zecz, że
aealirowenia zasad demokracji tym długim rnferatem nikogo
społecznej. Chcemy iyć tros- ·nie zmęczył. Przeciwnie gay
kę - Polski, dolę jej pop;aWiac, przestał .mówić, na :twarzach
ugory życia wiejskiego mM sluchnczy malowru się zawoo mywać. wyśniony idooł polskiej dlaczego już skończył? Wlaśfr
wSi urzeczywistnioć.
wie .1wlega Boleslaw nie powie·
Wypowiadamy w~łkę wszel- d:Diał nic nowego, lecz ukazał
Jctej ~iepr.awości i postawie nam lo co drzemalo w naszy<:h
chłopskiej w 1dębe1c zgiętej. Wy· ~ercnch. S:z~o ? to ,by te <:hcema
powiadamy wclkę .złu, ·oraz ·na- 1 w.ole zmmemć w <;Zyn.„
leciołokiom demoralizacji wo·
Wyszliśmy na pole - deszcz
jennej, jak i równiez niewiarze się uparniętal i przest:al padeć,
... cllłopslOO wtntoki.
a od czasu -do czasu, ua chmur
Oto ~cy jesteśmy - my - -pokazywillo sw.ą roześmia~ gędsisiejsza m1odziez wiciowa. Te- bę s}Qńce. Wszędzie, .gdzie się
kie sę Msze zadania - zadania okiem rzuciło, falowały lany
obecnego pokolenia młodzieży móż - pachnialo ·c hlebem.

Wyjeżdżajęc do Warsz.a..,, był w?~
Chrzestny jest jego organizatorem
Solon również łęcznikiem -pomiędzy ł pierwszym kierownikiem.
Witosem a Ratajem.
Ta kilkumiesięczna zaledwie prec&
Po powrocie Ch!'2eSt.aego ~ Wer- na kierowniczym stanowisku gospo•
uawy odbyło się chlopsłie zebranie :darczej p1acówki dowodzi, ie twórc&
konspiracyjne - jui w · uerszym nowej metody wychow.ooia społecz„
gronie osóh w Staromieściu koło R%e- nego w Uniwersy.tetscll Ludowych J~„
szowa.
czy! w ~hie wybitne zdolności wy„
Chrzestny .zorientownł się szyblto chowe~, ~kint orpnuacyjny i ce~
w moiliwoścl&;:h pr.acy pod· olcupacjf chy realizmu społeczneg~ - ię -~
niemiecką. Doszedł do przełonania, t~w? ,~h1?~11 zaracllw>śt w hideJ
ie spółdzielczość, w którę goręco wie- dz1edz:m1e :yclB. <?u"zestny tlał do„
._, za naJW
• ł-~-·
brze czul się w teJ ptacy gospodar•
rzył , kt6 rę uwazw
..,..,1wsz1J
drog' w podiwi~.i sit chłopa
czej. role cieszył / się jej wyniłamł,
mt.:;__ w ocltw" . 'u • czlo- które w porównaniu z wychowawczy·
~
saę
l
•
.•
•
•
ł
. .
•
wielrn wogóle p _ żeigruęci
spółdzielczość ms os~1ęc1am1 ~ otw1e1sze 1 prl„
jest ieru j~yllf <Cl~ jf!wnej .tw6 r- ~j deaekać ~ można wyn.ikdw.
.11... .>
•
~ •
\
Od pnicy. tej -0derw61e· Solana re„
aez• pracy W -UUDHQ.OW!e
S}'Ofl SO5J>0disł'C2eg.O e w farmech orirenize.. wizjtt w ~udyn~ W. U. 0. w G.d
.•~1. .....c.u , t .-L uh ~ .
:podczas Jego .rueo'becnoścs. a nast@"
cyJnr- '"l"'"'"ue C%J""
y„ ~ mo- •
:._ ~
J __, __
ie lliet ogniw łonsnir·acyjnych.
nre wez:wimie '1Q uestapo w u~
• • •
• , •
•
'Wia.
~eJ!!lcie s~ł~~elnie spozy~ców Chrzestny %1'lolłil sii - dolmnvoWe ·
. w pcnrilit<:1LU ~rzeworsktm, 1-11- _ sa-m.
~~.z;~ ~ ~= !his, ri<ly ol:res elcupaeji -lllemiec•
.a.w . - ltieJ jest iuż poza rmmi, gdy lll\tiftY.
6
b' 1 ~ ~,!"' ~?
wyro- już łrwawe metody hlt1erowsłie sen~u ~ 1 " 0 a
;w
.ze prze-. dziwne si~ nam wydaje, .ie Chucstny
~ /'e~{;{'1 wo~. Spół- ~loslł się na ftzwanie Gestepo ~e
0
ib
e • a
J>OW.19Z111C ze Jarosłę:wi.a.
.
-sol t. zorranu.oweć ws,p61ne :frodło
Chrzestny - Solarz nie dowicrw
za upów.
Niemcom, a1e nie be-ł si~. Nie crnł s~
Chnestny - Solar.i nawięroł ~yb-I winnym. Zdawał sobie sprawę .1 te.ko ~ & Centr411t ,,społem w ,go, że jeieli nle zglosi się - to h'HWarszawie. spolJirał •if ~ prezesem
~d:tie uhyweć si{!. pnez to n11•
Rapo~im 1 t~ł ~anizowat ne-l'razi się najbliiSZlJ rod-iiri~ - zon~ I
.uowski oh~ spólmre.
·dzieci oraz najbliższe środowis\o Uni·
Odd%iał „Spolem"' w R~szowie ro:- wersytetu Ludowego.
:bity w .c1Turzgi bombami niemieckimi,
Ukrywać się~
• uruch<>wiony 1'HH Cb.nestnego jest Chrzestny pomimo ()fln>mnyda trud
jednym i pierwszych Oddziałów w llo§ci. jakie n&.}IOtyb.l :aa swoiei c\ro.
P<>lsce, 1:tóre rozpoc~y pr~cę.
<be,~ uwsze prosto ~o ceł.L

t>-»-J

ae·

.

: .. · •

.::;:•

iba

Po kolacji kole:Umki %6sp1e" P

wały n6m Kujawinczko - Ba;kr
z -Popielnika i wiele innych µW-

-o 1 s c e · a l u i I

Me.rsE-e.m podziemnym
w Chłopskiei Polski progi,
-senek konspiracyjnych a na koNiesiemy razem rodne siły
mec Mnrvśl<o nauc.zyla nas ro·th
riemi
~ć pieśń co się ttt{J+-iła '\V na-'
Głoo:v
wroan
~r ro"'"'"'-A
.c„uv--r
"'~
srej kieleckiej rodzinie podziemwyrok sr-0gi.
nej.
Jutr<> sprawiedliwsze
„Rozspiewaly się Md ziemię
stw.orzym dłońmi sweml.
ptald żeby znowu omt i brono'Wftć,
Wiosny wiew zielony światu
żeby twonył bezkrwawy trud
.
wieszczę
chleb&~
Od wsi do w~ wiodą tajne szlaki Żeby ·znowu gmach P.olski
W b6
·
dd · ]
·
budować,
r maszeruJe o · z1a · ; • żeby z;omia
... :sa -'Ll;.;„c' do·
-··---e
""Y 1'J.I ......
z memlJ ptesmę
ru·~i.-„u.
ChI słc'
eo„
Maszeruję · op · ie
Było jui po półoocy, gdy na
&t6liony świeżym sumie kładliśmy się
Mocę ziemi kil ślad się
~vać. Po wsi chodziły warty, a
oociska w sąsiedniej stodole spał odVI ser.ctu::h jutro Polski
dział B. Ch. T.akie w byly cza\O')'.marżone sy. że każde większe ~ebranie
Dloń lmrabin, jak rel~wie ' musiało być i.brojnie uhezpie
ścis1rn. czone.
Hej pa nowe ldziemy zdobycze, Nn drugi d:iień od rane roa•
Dla wolności dać radmny iy.cie. pOczęły .się_.~alsze. obrocły.
MarS&em podziemnym wśród
d~kutowałiSmy wiele ngadmen
run pożarów mło?zieżo~~ i .kulturalnoldf.iemy chlopskie .~t~ć
ośwmto!ych. P.ow.ztęł-0 szereg
Sztandary u~w~. • ustalono plan pracy na
Kto iyw„ kto w cerce '\'foh~ść
d..us l jutro.
,.
zachował,
I znowu iłauy J młod~i. ~
Ten napr.zod z nami Batalionmni dowcy i w.icimse wypelni}i s-

Pr.ze:

•

•

I nikt z najzajddliwszych przeciwników nie mógł Sola-rzowi, jako czło
wiekowi, nic zarzucić.
.W zetknięciu się z nim osobiście
ustępowali zawsze przeciwnicy. Onieśmielał i zobowięzywał do szacunku.
·solarz nie zdęiył sobie jeszcze
· uświadomić tego, ie już samo to, że
~st Polakiem i to jednym z najwybitniejszych - jest die Gestapo największym · dowodem winy:
• Chrzestny zgłosił się do Jarosławia
15 stycznia 1940 roku i został prze,i
Gestapo ·aresztowany i osadz~:>ny w
więzieniu przy sędzie.
· N'l!suwa się tu jedna bolesna sprawa, o któ.rej pamiętać nie chcemy, cle
r.e wzgiędów spółecznych pomin~ jej
niepcXloix;a.
Mianowicie ustawiczne ataki oxoliczny~h probos~czów z ~azalnic n.a
śródowisko WUO w Goci, jako na
ośrodek działalności kom~nistycznej.
1Wiadomo czym groziło takie oskar:i~nie. Atakf te, mniej lub \vięcej zj.aGliwe powtarzały się przez cały okres
okupacji niemieckiej, ai <i-Oprowadziły
do krwawej pacyfikacji wsi Gać, w
C2'8sie której Gestapowcy mieli na liście nazwiska wszystkich społecznie
najczynniejszych chłopów .,.Komuniat6w i bezbożników".
Pomnik • grobow;ec z czterema
krzyżami jako symbol niewinnie straconych, a Chrystus Frasobliwy po~ród tych krzyży dumajęcy będzie 11a
miejscu p.acyflkacji, pamię.tkę tragicznego nieporozumienia i niechrześcijańskiego apostolstwa.
Trzeb,a ponadto zaznaczyć, te nie
tna i nie było we wsi Gać nikogo o tapa·t rywaniach komunistycznych.
Chrzestny - Solarz został przydzielony do sali „na górze", gdzie
p~zebywali ludzie wyikolejeni, złodzie
je i różni przestępcy krym:italni.

usilnym staraniom z zew-1 różni. Róin-0rakich zawodów, rófoego mina jeden i' jego współwięźniów -.
przeniesiono Solarza - ze sali wieku i pochodzenia, i o różnych dro- to czł-0wiek w dyskusjach naxniętny,
krymirnilistów na salę politycmych. gach do wspólnej więziennej doli. O ale opanowany. Bystry obserwator
Sala ta liczyła w czasie przyjścia So- ludziach tych jak o społeczeństwie na- mógł zauważyć, ż~ ustawicznie ćwi
J.arza 22 więźniów. Warooki ciężkie. szym w okresie zimy 1939/40 moroa czył swq. wolę.
Bywało, że wybuchał z siłq. nieb~
Ciasnota - więźniowie sypmli• na powiedzieć, że niczego się jeszcze nie
zmianę z braku miejsca. W piwnicy nauczyli i niczego jeszcze nie zaporo- walę rzucał w przeciwników e.rgurnen-- tarni, które qbezwładni.eły, rzucał mf.
pod celę poli.tycznych była kaźnia. nieli.
Tam geste..p owcy strzelali ludzi. Byli I Los i tu w więzieniu nie oszczę<lził śłi, które jak błyskawice rozświełla
ły szarzyznę więziennego dnia i p~
.
to przewia·źnie więfoiowie z cel - ciem- · Chrzestnego.
nic, do których skatowanych na prze-/ W celi politycznych spotkał Chrzest przez zimne, mokre mury więzienne
I ny ludzi do siebie uprzedzonych. Prze- ukazywały daleki, szeroki świat i nosłuchaniach wtręcano.
Więźniowie słyszeli krzyki katowa- ciwników z urzędu i przeciwników z we możliwości życia.
Po takiej dyskusji milknęli post..,,
nych i cięgnionych po schodach - urodzenia, oraz ludzi dobrej woli, któw celi następował-& cisza - padał rzy nauczyli się go rozumieć i cenić. runkowi . - i inni - zwyciężeni szla..
Posterookowi i przodownicy poli- chetnościę i siłę jego argumentów, a
strzał.
Pan Profesor - jał więźniowie na- cji granatowej, których bylo kilku - nadto urokiem jego dziwnym. Czym§., ..
'
przyszedł na wiedzie!i . z urzędu swojego o „wy- co jak granit stelo za słowami.
zywali Chrzestnego,
Wysoke moralność uświęcajl)Ca t•
salę politycznych :1 księiżkę Br-0ntona: wrotowcu" Soll8-rzu. Przecie! to oni
pieczętowali przed wojnl! sale wykła- co mówił. Prawda wewnętrzna. Ale z...
Scieżkami Jogów.
O pobycie oo górze u krymiMli- dowe .U niwersytetu Ludowego w Ga- zwyczaj był sp'o kojny - nadludzke
stów mówił z przykrości~ - ludzie ci """ oni rozpędzali zebrania wiciowe cierpliwy i z celym wy-rzeczeniem Sif.
ł brali udział w pacyfikacjach chlo- siebie, ż całym Slamoza.parciem wp...
ci denerwowali go.
Zrozumiałe, ie nie mogli oni odczuć pów. Kupcy - słyszeli o Uniwersyte- trzony i wsłuchany w człowieke, •
i ocenić tego ciepla serdecznego, oj- cie w Gaci i o komunistycznych skle- którym rozmawiał, w spre.Wf, któ1a
cowskiego, jakie pomimo niezwykłej pach spółdzielczych. Hrabia S„ którv człowiekowi mogla pomóc.
Dyskusje Chrzestnego :1 hrebit S.
powagi miał zawsze dla wszystkich. tu w celi siedział razem ze swoim IoNie mogli należycie ocenić ręki wy- kajem, jeżeli Ill8Wet Solarza nie znał były nigdy nie skończone l nieroeo
ani jako „wywrotowca podburzajęcego strzygnięte. Nawet ten los, który zrów-•
cięgniętej do współtowarzyszy
·też słów ojcowskich do nich skierow.i- chłopów przeciw penom", to peWno 'nał wszystkich nędznym więiiennya1
g<> w c::zasie dyskusji za takiego uznał życiem nie mógł przelall\ftć obrOCSl
nych. ·
W cell politycznych, pomimo cięż- - w swym jaśnie pańskim pa-trzeniu myślowej hrabiego.
Hrabiill S. l Sole.r:s - to były d-i
kich chwil i poczętkowej wzajemnej na ludzi l ludzkie sprawy.
Ludzie d nehrali z c~sem de różne odrębne światy. Pański l chł~
nieufnoścl toczyły się gorące dyskusje, które po kilku godzinach dopro- Chrzestnego wielkiego szacunku l za· ski.
Dzień za dniem mijał - noc za ne..j
wadzaly cło gwałtownych wybuchów. uooinia. Dzielił się :1 współwięźn!iuru
Tematu do rozmów nie brakło nigdy. wszystkim co miał i ze wszystkimi. co, Ale cey do tego życia rriożna b„j
Wojna, klęska wrześniowa i odpowie- Dzielił się strawę dostarczono z zew- ło }>rzywyknęćf Nigdyl
Nigdy nie można było wiedz!~. ew!
dzialność za nie - nasuwały tematy nętr:s i rad~ serdecznę we wszystkich
przede wszystkim społeczne i poli- kłopotach. Solan czy to w celi cz~· będzie dziś wieczór, co sit stenie -i ·
też na przechadzce po dziedzińcu wię- nocy.
tyczne.
Bywinło, te z nocnej wyprawy ~
Dyskusje były zawsze gorę.ce, ele z:ennym wyróżniał ~ię - jak wspora!·
nie zawsze rzeteJ.ne. Chrzestny prze- na klucznik - swoję powegę niezwy- wracali gestapowcy pijanl Ledwie st„•
wyższa} wszystkich niepomiernie. My- kłę i swoim postępowaniem budził o- jęcy komendant wyprowadzał
niów bosych l w bieliźnie na kory&ew,
gólne zainteresowanie.
ślę i sercem.
„Pan Profesor Solarz" - jalt w-;p,1-rze, ustawiał w szeregu pod ściant ł · .
A ludzie w celi Chrzestnego byli

wspólnę treścią. Może program
hyl skromny, ale treść i przeży
cie bogate. Pod wieczór rozśpie
.wana gromada rozjeżdżała się
• Brynicy do swych powiatów
zapalić Wici i chlopsk~ wolę zamienić w czyn„.

dzone miasta

Dzięki

n~rz

1

wi_.,

spoględaly na wieś
Nie brakło zlośliwych, co opowiadali przesadne
anegdotki o fortepianach w;ę·
drujęcych z miast do wsi.- Ale
powiedzmy nawet, że w każdej
• praw dy, że rzeb ajce jest częsĆ
czywiście wieś wykupywała od
ludności miejskiej pewne sprzęty zbytkowe. Jeśli tak, to świad·
czy to o tym, że w okresie przedwoJennvm miasta nasze przeżywały sirel tłuste lata, a wieś wtezazdrośnie.

WALKA O CHLEB
Wojna już ma to do siebie, ze
l\is~czy wszyst~o co ~a sw:j d~ocJ:e spotyka: ~mę mias!a 1 wsie,
gtn!j\ fabryk~ i .chłopsk.ie .zagro.h
dy W l
01
nę · ma:a~;~~ f;w:O~~T~~:, gi· dy zaciskała pasa. Sędzę, że
mieszczuch płacąc
przeciętny
. się chl e b ne ł any przed
wojnę za metr ziemniaw wal ce tratu1e
i niszczy dobytek co wyrósł z ków dwa i pół złotego, nie zastamoralnej pracy, co był podstawa nawiał się wtedy, że krzywdzi
dobrobytu dla wielu pokoleń. ~ chłopa. Poczucie sprawiedliTak jest, wojna nie zna litości. wości 1 krzywdy, jest rzeczę
~Je prawo podaży i popytu rów- względnę.
Legenda, mówięca 0 wzboganież jest nieczułe na ludzkę nędzę i konsekwentnie reguluje ceniu się wsi podczas wojny dale
im ka jest od rzeczywistości. Pobozyciem gospodarczym mniej na rynku jest danego to- gaciły się na wojnie jednostki, ale
waru, tym wyższa jest jego ce- człowiek uczciwy i caly naród
na. Ta sama woda co u nas jest zubożał. Mieszkalem w Bryniprawie że bez wartości, może cy przez trzy i pół roku, żyłem
blisko . z wszystkimi i bywałem
mieć na pustyni cenę złota.
Wspominam ' o tym dlatego, prawie że we wszystkich chałule podczas ostatniej wojny · 0 pach. Mogę z całę stanowczoćtym elemel)tarnym prawie eko- cię powiedzieć, że Brynica pocJ.
noml'cznym zbyt często lud zi' e czas WOJny
· wz b ogaci·ł a.
· me
·
się
capominali. Zubożałe i wygło- Na 115 gospodarstw zaledwie do

kilkunastu chałup przybyły ma- drogie, bo brakło skóry. Natoszyny do szycia lub ścienne ze- miast przeciętny śmiertelnik, któgary i natym się legendarne lu- ry co roku widział na polach falujęce łany chlebowego zboże.;
py wojenne kończę.
nie mógł zrozumieć, dlaczegc11
Zresztę i te nieliczne drobia- chleb jest drogi. Tłomaczenie,j
·
· N'iemcy b iorę ze WSl· dUZJ'
za
chłQpi
. ze
h cenę. doszczę.
.
dzgi, ,kupili
1
1\~hm. kontyngent zboża, ziemniaków;,
W?~ c~yniodY,C
ię :szosc ro .zm c ops ic . w bydła i mleka, nie trafiało l\JI.
Bry~icy, tak Jok. prz~d .wo1~ę dziom do przekonania. Byli i na.·
t~k 1 podcz?s. WOJny zywiła 81 ę wet tacy co wręcz twierdzili, żel
ziemniakami. 1 barszczem. Na chfopi z tym kontyngentem prze. ~A~
• T .
d .
sześciomorgogospodarstwie
wym, (a takich w Brynicy J. est sabza1bę, ·ak z~?wi 1 ~ię pomk!-r-1'
najwięcej), pieczono chleb na so ę, y upie z miasta s orę.
innazupełnie
wi'elk1'e s'więta i' w okres ci'ęz'k1'ch O Prawda
,_
lk
hl b była
toczy„
a
s
c e , wieś po
prac w polu - w roku około
10-ciu razy. Na niedzielę piekły z Ni;mcami z?cię~ walkę. Gdr
kobiety z żytniego ciasta pod bY, się było Niemcom udało, NI"
„policjanta". Oczywiście, że w łozor;~ kontY!'gent ści~gn~~
różnych rodzinach i. wsiach mo- calosc1, to miasta polskie wygł
gly być tu i ówdzie wyjętki, że się i;~yby z głodu. Ą-le na ~zczr
chłopom podczas wojny lepiej sc1e, na. tym odcmku. Niemcy
wiodłó. Ale P?dchod:ęc do spra- na~otkah.na bardzo ~ac1ęty o~.
wy bezstronnie, mozna powie- Kazdy kilogrąm ziarna, kwi<ft·
dzieć ogólnie, że przeciętna ro· kroplę tłuszczu musieli 7.e_ wsi
dzina w mieście, odżywia.la się "'.ydrzeć przem.ocę. D~browol- , .
w czasie wojny lepiei niż chłopi. ·me kontyngentow nikt me oddeMoże to niejednego czytelnika wał. Chłopi płacili kary, szli do
zdziwi i wywoła u niego protest, ~ięzień! n.a.rażali się na ~ewizff
ale kto zna stosunki wiejskiej t J?acyfikacJę, ale w. cał?sci nr
. łozon~ kontyngentu nigdy nie
bliżej ten przyzna mi rację.
· · potra fil'
• le os• ł atwi~J
· Ja
Lu.d zie
i 1 oddali..
zrozumieć, że 1 buty były dlatego '
~(c. d. n.}'.
„•

hj

.r

.

I

' '

.

;, , .„
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1nCZy.nal lłayd, Uczył, mylił -si~ i nł· 1wsi~ i miestem. Sam&al rueftl z narni JACEK

gdy nie hlógł się doliczyć, Wymyślni chłopami rady na powi'kłiania gospoł bił WiPniów po twatzy - i inowu darc~ i !>l><>ł«zne u nas. w Polsce i w
·
Więżniowie świecie.
Wł"ilCa do pierwszego.
Szukał rady i odnajd}'Wał jf w czło
zziębnięci i bici patrzyli się w t~ pijane potworne rnasz·k ary nocne. A w wleku, w jego wertościoch i w jeg-0•
dzień ... w dzień i w noc ....... to ten, współdziaLaniu. Te 1'8dy si~ urzeczyto tamten na przesłuchanie szedł. CR- wistniał~·
sem s'katowańy powrateł 1 czasem go Spóldiielnie spożywców, sp6ldziel;przyproW1adzan<> lub przynoszono, al· 1nie pracy, koszykarzy, spółdzielnie
bo też nie wraclił nigdy. T·rzeba hylo budowlane, pierwsza w Polsce Spół
hartu i siły niebywałej, żeby swę go<l- dzielnia Zdrowia w Marle-0waj. Organość zachować, a nie narazić się na nizo'Wl8ly się kursy oświatowe i -suomłodzież
śmietć i kalectwo - za błysk w ły. Przygotowywała się
oczach <Jhocieiby któryby się Niem- wiejska do społecznej, tw6rczej, morolnej pracy w budowie „Sp6ł<hielc)Je
cowi nie spc>dobał,
. W chwilech spokojniejszy~h rozprr go Ładu".
O precy tej myślał Chrzestny w
wiał Chrzestny z tymi co mu byli
o jogach- wi~l:ieniu nieustannie. · fył troshtni
bliżsi - o Gandhim • mędrcach indyjskich - i o ścieżk.ach, nowoialożo.nyćh spółdzielni; przesy1.al potajemnie wslcazówld dla buchalik~rymi mli mędrcy.
I choć te ścleiki ptzebiegaly osie-· tere, który podczas jego nieobecności
'd:lb indyjskie i gubiły się często w pu- kie:-ował prac~ Oddzialu Społem w
Stelniach u st-Op ni.ebos'..ężnych gór Rzeszowie. W jednym z takich listów,
Hin\4llajów - to sluchac~e idąc ta mianowicie w łiścle do Spól<lzielni
myślę Chrzestnego - powracali nie- l<oszykarskiej w Gaci, podaje Chrzest'Wi6dorno ki~y do l>olski, do spraw ny adres i rtowe miejsce zhyt\I, gdzie
inem 'Wllzystkim najbliższych - i do mogli~ sprzedawać swoje wyroby
lcoszyk81$}(ie,
~Il.
NajwiększQ jedn&k jegit zasługą
1 g'dyby Wi~dowle byli 'Mli dofychc.zasowe ły~i~ „Pono Profesor.&" h)·lo to, że był soht - Chuestnym -.. Solarza, to byliby mogli zauwozyć, Solarzem.

l
\

I

llłl-

7J& podobn~ ścieżkQ, ale scieik~
- polsk~ ścieikQ dtłopskQ śZedl
lszt

Że patrzę<:

na niego

moim& byfo

uwierzyć, ~e człowiek moie być ~ prowadził nas Chrzestny - Solarz czł-0wiekiern.
do nowej Polsłci - do nowego jaśniej- Slla~ 'Wiec~rnt goozinQ, g-.dzieś ..,

M.AJUA QR.LfK

'llJ -11..ar:e.

UJ_.._.

Podlog<a z bitej gliny• .Smiecie zg.arnia się codzień pod la~4,
by tnialy w czem czmychać księ~ycow<1 noq głodne my~;
spod pułapu skośnie wi.;z~cymi obrazami pałrZiJ: dziwnie Ua.wie
p:rymitywhie malowani ś1vięci._ 2.yc-ie żmudem dyszy.

N a pol.a, gdzie

po bagnach sennie kopice z lot.iwf drzem~

patrz~ :z chałupy :tnale okienka pomalowane kurzem i deszczem.„
.. .fyj~ się rodzieri jedna~<o nad zalaną nroc:zar<ami %iemi.f -

woda i cisza.„ i niebo." pomwe

życia kleszcze.

W izbie sino od ostrego dymu gry:z~tej oczy machót'ki,
podobnie do omglonego poranku jesienią nad 1fl'ts-z1n1em„.
ostry :zapach k8'ptlsty.„ mdło pdichnf prrypalO'ne km-to'Siki,
dnie codziennie te 'Sa'me, .• .lata, jak życie - szare!,
Oczy wlepione w żelazne garnki odym'fone sadz4,
pachnące dla nas, jak bajka„. :zapachem pierogó-iv

i ryt,y.

Dna pustych gatnków -- same - nam nic do ust nie dad°Zf•
daleko jeszcze i dlugo, nim się zsi~~ po lasach nowe ~l'zyey.
Twarze anemiczne, blade, ;ak bielona glittkq ścUri-a.
Na nogach skrzypią plecione :z lipowe.go ~ka lapm -kluje skórę, jak rżysko,' ostra koszula parcianal
głodne, chlodn<> i biednie„. w nadbłotnej pdl'eskiej charlt!,
Mokwin, 1933.
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ilustracif! 1'cego ma roli, .drqgi, - że po.!lla a
drugiej połóWie lutego 1940 r. trzej \10'.ArunkÓW,W jakich zna~duje się O? Więks~ od S":eg~ a.ługu k~~
Mig'O życia,
ścieżka mędrc6w indyjskich ...... jo- gestapowcy wyprowadzili Solar-:ta z dotycli<:zas stan chłopski W Bra~ ' pital ludzki - dziewięcioro dz1e
:z 'nich pr~jd:zie
igów - to ścietka samotników - za- I celi • Niepozwolono mu zabreć ze -so- żylii, była notat~a. W pra~i7 do -1~i! Kto w~e
!petrtonych w siebie - z SiłQ skiero-1 hę niczego, ani wierzchniego okrycia, nosząca, że w tl11e1scow.osc1. ~- : 1eszcn; :z~~c Ra polu br~wy ~
wanę do swego duchownego wnętrto, ani niczego z -0Sbbistych r~ey. Ge- cantado osadnik Jan G1rell1. ~ej obroni~ OJCZY2"'1• kzyrma}~C Slf.
karabmu? .„
lt.tfy
Pre-0a sameg'o siebie nad so}>o, po• stspowcy, którzy ChnestMgo wypro- mogąc zapłacić 400 ktuzejro~,- kurczowo
:'wałajęca, .a nawet mike11:ujęca oder· wadzili, robili wr~Ż1?nie, że wyprawa- (20 dol.) -podat~, zost:tl P? 3:J ]lfniejsza 0 to. Kto wie, które•
i• nie się od !yde. Małootma Gandhi dza~ na egzekucję. W więzieniu nie latach pracy na tej s~e) rolt wy, mu % nich przyjdzie jeszcz-e pod1- prorok indyjski jest mędrcem - przesłuchiwano Chrzestnego, '1lli też rzucony z l?ospod~r~ taz;m z I murować krwit1 i prochem tę
!jogiem - kt-Ory iycie swoje poświę- nie bylo żadnej rozpr.aW'y sędowej. dziewięciorgien;i dz1e~1. N~ tl;, „drabinę .:zapomnienia", po któ-<
icił sprawie spolecwej swojeg-0 .naro- Nie udało się stwierdzić pogłoski, że teg.o wydarzenia napisał d.z.1earu rej możni wspmaif się db 'Wł.,.
Chrzestny czekał na ,pocięg w Jaro- kan Fernan.d?. Borba w „Cor: dzy?m Mniejsza i 0 to. Ale•
~u. Sprawie jego wyzwolenia.
ścieżkę Chrzestnego - Solllna - sllawiu na stacji i .że zośtał wywiezio- reio .do_ Povo z Porto Alegr... gdul..~ wskutel< iAkicbś okolicz•
,..
"vy
t
k
łnożnaby nazwać ścieżkę spółdziel- ny, eni nie udało się odnaleźć śladu
E ności irole :wstały zarnie:Wi>:ne i
na5tępu1ący ome~ ~~:
ców. Solarz zopatrzony byt nie w sieo- egzekucji w okolicy Jarosławia.
1
ł>ie, ele w gromadę ludzkę, 'W jej Zakuty w kajdany wychodził So- „Wypadek z ro !1 t~m \V ~-I zatniast ohlop być dłn:żnikiena
c.;tntado Janem GrreUim na.!ezy I państwa., skarb miałby mu d-o
sprawy. A jeżeli szedł na przedzie lar:z z wię:iieoi6 - w nie:tnane.
do m<?gą<:~<;h ,prz~konać takiJ!go Iwypl~ia te '!100 kruuirów,
Może za ludźmi się oglę.ooęł?
gromady to zawsze się odwracał z ojosadn~ka, LZ ,ś!-tactl on. tu ~ezpo-, -naczolgalby się biedak rtie mało:,
cowskę troskę, czy wszyscy na.dęZaję Może Im gwiazdom pojrzal .......
SWOJ cz::. 1 Wtę~i zanim by je wydostał. Na<!lbijał„
wr~ł!1te
tę
w
może
drogę,
w
si~
Wyhier.ał
po}>otrzehuje
nie
słabszy
ktoś
i czy
drogę ostatni~ - mrjdal~. o .której czę.se swego an.o tmo":ego, ·. - I by boków o balustrad'J'. urzędów,
mocy.
1 usłyszałby nie jednł deklamaci~.
Chrzestny sz-edł prze't życie ścież- nam raz wieczorem na schodacł1 wota, daby W ?st:u d,n~c
.na temat dekretów i regułami~
rogk:"
k
u
sro
d
n_ę
W
I
na
pa-trzłc
Domu"
,.świetlistego
tr.osklivie
Jcę mijuboższyćh i śledził
·w swej wędrówce lucłzkie sprawy - hlftslc m.lec:zoo - gwiezdnyah Bożych ezasre re .Y nas%e ". 11 ~ : ' : nów i ost.atecznie wr.ócil by do
P~rlamencze dorn.~~1ą Slę „ora domu :z niczym. Wystawał by w
szukał rndy na lud:tłę biedę. Na tros- dróg - op-0wiadal.
poczekalniach kr~c<}C w p.okry·kę chłopów małorolnych, na b;edę Tu gubi się ślad ścieżki, którt s~dl w~ększych ko~~S?2 1 ulg.dla
fomałi dworskoch, na ciężkie ~an111ki prt.ez życie człowiek, którego stać te/ .ctry~tok.racµ .5ledz~CeJ m la· tych odci>skami dloui.ldt swój,
pracy łoszyb_arzy, chału~nikó~, ~a było~ ~jwyżsre bohaterstwo - by. ć tyfundzach, ta gw~łłown. a lg%e- .k1.asycz.ny, Alomiany kap.elusz i
kutywą W .sto~n~ do. chłopJt patr:zyił>y z Mzygn.acją tym bez„
r..ozpaaz matk~ _.. chłopki unuer.e]ę- Człowiekiem.
uj z hMku pomoćy lelrnrskiej - i na Tu guhi się ostatni ślad ścież'li, kt-0- obarczlmego dz1etm1, .m~z~eg~ 1 barwnym wzro~m ellłtguanła.„
-stał.a . . d
li
jeszcze m1zer:me}S'ai Tak Be'.
siti-ołt1 cli.łops.kę poniewieranę wśród rQ szedł przez życie „Nadwlślańsld dłużnika
a . .%0 !tł ti/~z . 0 "
'.
Judzi. Szukał r~y 1\8 wyzysk ro.bo.t-, Gandhi" - lgMcy Solarz - Nasz sumy' nosi cechy głębokiego u~!~a,,~ e me m CJ feSZał
padku moralnego.
Rików - na nieporoiumienie m~y Chr.zestny.
Dwa powody powinny hyfl' o........ ,.-•.~
....
,~W dniu Jl czerwcłl b. r. daw ciowym z napi8e'R\ ~ p 0 • wys~Mc-zyć arzędom .cf.o 2'~ie- ~ (Urrw:k %. ksiąi~i „Po ~„
lf.ommo włornsnia dG sełtreraritt· wiłltowy Związku: Mlodzłeiy szeni~ tego ~yroku: - p1my·· 1g1e1 stroml! _row.nika W. WoJ•
_
hl Powiatowego Zan~du Mlo- Wiejskiej „Wici" w Stupsku, szy, ze chodn o dtlopa pracu/f· tika).
"
PQD711::łi"'OWANIB
'daeży Wiejskiej „Yiti'' w Słup· t~ecia z dawnym godłem.Z~
-"1 .a..-•'
stu, śłt~ sltradziono tny pieczę-- k~wym i napisem Zarzfd PoSerdeczne ~d~kowa111ie skład&m ~ dr.egą
cie, ma podluina . z _napisem: ~ Zw~ Młod2ieży
p. Dctbbro.wi WITOLDO"WJ MĄKOWSJ(IEMU
Wejewóchki Zwipel: MłGdririy Wieftłkiej R. P. "Wici": w Stup1
w Garbatce
W'1ejsldej y,W"1d"" w Gd~ku Za· sbt.
1rąd Powiatowy w Słupftu, ul. Pie~ pewyiue uniewa'i- "18 ~iastt>~, n~ntereaeWJ\ł i felldeczl\Q ]łfJIMlł
~ :mGf!j ioflie.
·
·
: Roli-Żymierskiego 3. Drug'& er niemy.
M.All Ot1lll
~ .W ICI w SL.psica
'ltrp • ~Młem trójk9tnym wi-
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Tyk milionów ludzi zmiotła: po drabinie by pdnić swe oho· 11ą g~bą w 110dzinię. lgnac wcze by lec~yć gi:użlicę, któta rozp01
1
wojna, że zatraciliśmy wrażli j wiązki organisty, lub intonował śnie zaczyna myśleć o swym oj... czy-na niszczyć w~tły orgat~izm 1
wosć na śmierć. Jeszcze dąglelpieśni stojąc· w kościele. Wresz . cu o jego sprawie z plebao,ią a ' Czl,.ljąc się nieźle vaac.a do dom'-(
tak wielu umie(a.. O zn,anych i cie proboszcz ll\iejscowy znie- potem jakby si~ z własnej biedY' do Urzejowic i tam zastaje g•
wybitnych wiemy: są uroczyste c.ierpliw.iony jego upo.r em i cią. ' wyrwać, jak zapobiec knywdzie wojna, Niunośne warl,l(}ki w do
1
głą. obecnością w czasie nabo· ludzkiej, która jego i tyli.i iir mu zwalily go ponownie z nóg .
pogrzeby. czcir.n.y ich pami~ć.
Jgnac oddaje swoje w~tł~ koQ
Obok tysic:c:mych mogił wo żeń&tw, odwracając się od ołtil· nych sllptyka.
Poszedł do pobliskiego ll»i,.- cz~ce s.ię sił-y: pracy k~nsp~ra~ri·;
jennych ro~ą tragiczne mogiły rza wypędził Sam~y.ka z koś~io_:.amordo.wanych na tle pohtycz· la. Konse,kwentnie, do konca wersytetu gackiego łl stamtąd neJ. N1e chciał słysiec o 1akleJn~•. hra_t~hójcz.'ł dłoni~. A obok przepro~adzał. r?zpoczętą walkę ~ wyruszył w świat wiiiłc. się rat kohyiek po~ocy d}a s;ieb,ie. ki~
_dnes1ąt~1 i sdki mogił sypanych z organ~tą, 1!ue1sco~ .kler. Sa.· . na zawsze z ruchem ~i<:1owy~· dy Jak .mawiał „~ol~t me ma •.
tym, ktorych wyczerpany qrga- mołyk me mogł malcze w oko· i P~acował w Wars::aw1~ w itdnu~ Żywo się wszystk1m 1nteresował, 1
~ nie ł)!.Z~~iósl cięi~ic~ l<f:t licy ~adnegQ. z!Jęcia. Pod~pad~ nist.raqi ••Wici" ~ tu zac~ął pis.v_-1 czytyw~ł w_szystkie mo~liwe. d<;i,
'\\'.QJ,ny. To 0!13!'1 ~mewietk\, co ,raz; .bcud~ie.J n~ zdro~1u, me wać artykuły i pierwsze wi~1'$ze, t-zdobyc;1a pisma . ko~~p1rai;Y.Jne.,
D:tdzy ~Y dllAglch, •cl"łgn~c-ych p.rzcsta]łc pisywac ~o pi~ll.l ~\l· dob\jając się upartym, roozql- i ukrywał w. sw~llll łod;u niel~-1
dowyc;h bezustann..e xaJJ\lUJ'łC nym wyśiłkitm do wiedzy, do galne „pąpiery dopyt.ywał Stł(
SJ.t w lata (ałe, chorob.
W .Urzt1jowicac~ po~ Prze . się sp.raw~i ~~<;hu Ludow~o. '. ~wiata, znajdując w sobie zd_ol- -o .l~dzi z Ruc~u, s~cz~g6'ln~e QI
worskiem od~ył · się nu~da~o ~owal~ny gruzhcą, uległ w n1:„ 1pości pisarskię, którymi rhcial wtc1atz~ ........ gdz~~ sił. i co ~oh1~.
Pra~1e c~. w1ecz~r s1edzłell
słui}'t wsi i z których ,hcial
popzeb ~ ktor~ mało. kt~ wte- i:owne.J walce,
chi~ .. Bu1na, .maiowa zielen. sta- lgnac odzi~dziczył PQ ojcu ukuć Qr~i w w~c.e przeciwko I P1:Y J~g? łozku dz1ał~cz~ k,on.
rspirac;yJnt. lgnac S!ał si~ ich SCL'l
l'a się %~kryc Jl!Skrawt, -:rółte słabe z.drowie. lliieciństwo spę· krzywd;1e ludzkt~j.
przedwojennyc;h nume. ' cem ·1 ~yś!ą. A kiedy doczekał(
W
grudy. gliny, . którą. gromadka chil w biedzie i niedostatku.
'f
•
kolegow rz~c~ła ~a lichą _trumnł M!lj'lc jedną !f~t uł~mn~ nit rach „Wici" :nal~i~ możemy je~jbył umieraJący...
Pr?b?szcz łM sa_m, kt<!rY tale\
. , · mogł pxaco.wac itxycirue. OJ~Ym go artykuły l w1exs::e.
!gna.ca Moedzema. • .
w_ 1939 roku upada na zdr:> zaw~ięcie zwakzał Jego OJ ca. WY.\
. ~ył ch<?ry na • gruz~icę._ l.eza1 traktował -go ile. tak jak to nie
(Dokończenie N słr. 6-ej) i
t>~ lat !'ie skanąc 5.1t .mkomu, raz bywa na wsi. Był niepotrzeb- wiu i wyjeidia do Zakopanego,
me woła1ąc o pomoc i cicho he.z
1
. słowa skargi ~esredł ze świata.
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~:rz~ r:<l~~c:.rz;::;ii:1ir~ic~:1Wici na Pom·orzu Zachodnim.:
'I
la marginesie I Ziazilu pewiatoweao w Nowogrodzie
:i~~. sąsie.dnich w~i .i nik.~ plo0

Nie przyszedł ksiądz 1. U·
dziom ze wsi pójść nie pozwolił.
Tercjarki bzów. jasnych nie dały
urwac z ogrodów Ila wieniec.
„Porządni" ludzie, faryzeusze
~amykali się w chałupach pra.
d c'
•
•..1;
1·
gnąc murem o dgro d Zl\. się o
pogrzebu
skromne ochego
g
1 . '
· · lb
d ·
me nśa' ~es, a tao
~ia P~
•a k·~ie mne
s:?ep •
,
mes:rczę cte
•
·
· · ~
~1~a cisza
. y cbł o d ne wargi.
'ł
..J_
N'
•
panował a we wsi. ie ~woni V
·
k
•
mu dzwony, Ja w :mane1 częst o
·
ł d h
d
Pr::ez .groma Y m 0 yc śptewatle) piosence:
•,A jak umarł w ~a:i:n~j chacie

.

Zaledwie uc:chly huki armat "" na
prastorych polskich ziemiach Pomo·
na Zachodniej[O pojawiły się pierwsze ekipy osadników-chłopów, którzy
z odwnn i poświęceniem ujęli w
twarde, spr~oeownne dłonie plugi, by
gospodarzyć M porzuconych osie·
dlach. Prawie równocześnie z nimi
przybyła grupa &poł~cznik6w•wioia·
ray, którzy śmiało patr:zAe w twarz
d-'~·
. .b . "
.
w mepeWftł. 1 • me. .ezp1ec2ną po_ ......
pueprowav„f:l 11
czas rzec;i:ywi.stosc, d-2· t
'edl .r..
_,_ .
caa.C]ę osi. 1ueuczę - · omu.AJ~ ym
hł samym w1eate us1uir1 osom c opskim no te ziemie przybywojf!cym.
j
ł . . '· j
.
M'
~o. teJ nag eJ 1 ~a,.,ce pracy: aJasieńko miłv k'! nueh do wy11;onarua, roarzuc:em n6
Posiła matkł prosić dzwony l)~ terenie wię~~ego niż Qb_ecni? •woj~mu ~adzwo.niły. w~~twa, ~'.c1ar~ zapelah t~ I owdzie
anicze w1<;1owe 1 to dolo pocz(!tek
· z'
twa d
1.11. 1 d
r e serca 1 im.
.n.ie zwony
kołom. Praca n~szało, acz·
pierwszym
"
ł
·
ś
·
ną pter mia y
... _,_ h y ło'? I gnac h„." ł ·kol wiek ci~żko, bo to i brak ludzi wy·
·_ Dla czego ~
S„ robionych, któriyby przesili wyszko·
.
dz' k'
. 'l b
tec. iem s. P· a- lenie otganizacyjnę i ltl4łe stosunkotues u nym
~ołyk:' Kato!a, k~ory ~d ko: wo zaludnienie, a przede wszystkim
ruec pie~sz~J WOJDY ś.wia~OWCJ niepewno.ść tego, co przyniesie jutro
był orgamstą w Urze1owic:ach . powodowały wśród młodzieży niechęć
Samoły~ c;zuł po_~hłopsku, zy~ z do pnyjęcia jakichkolwiek form sto·
,chłopami 1 stał s~ę. wnet . świa-1 warzyszeniowyc,:h. Powoli z chwilę s!a·
doniym przewodniki.em wsi, ~na- bilizacji stosunków i wzrostem ludnym W swych okolic~ch działa; nośei, to znaczy w końcu 1945 r.
czem ludo"'.Y!l'· Zał<?zył we ~si ! i poczętkach 4(5.go praca organizakoło ll,1łodz1ezy, orkiestrę. ch<_>:-·1cyjn1t zaczoła nabierać kolorów, eby
zorgan~zow~ł kos.zykarst:ovo l:·· na wiosnę 1946 roku przerodzić się
upommął się o. podwy:zszeme w płomień, który ogornoł swym bias·
pł<Jc dla r~botn~kow fo.lwarcz: kiem prawie wszystkie ·powiaty Ponych. Wtedy zaatako~ano go t morza Zachodniego. D:eło to duiy wy-;
z folwarku i· z plebanu. Padły nile, jak na tereny zachodnie przedtwarde słowa: „Albo % nami, stawiajęcy się cvfrowo w liczbie około 100 kół. Trz~ba na<\mienić, że pra·
albo .zginiesz}"
ł
K d
s1ą % kaza :rąmknąć chór · ce to wykonało większe grono wlc!a·
:Yr' kościele. Samolyk wychodzilrzy, którzy w ml~zyczesle noplyp_~li
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r.a te terel'IY· Zdawaliśmy sobie jed- ry, łten na ~r~~ło-"':~ń$k1e polo. t. J.a.sY. ,
na·k sprawę z tego, że to co moina uj~ć po.płynęła ~~esn w1c1owa ,~ p1eb1&4 ~
cyfr@ nit> dowo<bi jeucae o tym, iok sk1ch P?W8ł • Po~aym (16Sttp1ły spr :
dana ideo ·wiciowa została rozprz4'!- w~z.~ania u~t~~UJ~ego Zarz.~u. I<~- 1
strzeniona i że jest jakby zaoranym m1sJ.1 RewizYJn~J, oraz. ~chwalenie- (
polem, na ~ti$rym ~leży zasUić od- budzetu. W R\1ędzyc;zas1e powstała I
·
·
K · ·· M k
at & pnedstaw1ł~ proJekt
Oll\ISJa
powie<lnłe ziarno.
r 0 też postanowiliśmy ruszyć z Irnr- składu nowego Zaq:ę<lu. ktory zo~tał
samj w skali wojewódzkiej, powia•o· przez aklamację przyjęty. W WQlnyC1h
Qiywienie, ,
l>.yło
• d k wnioskach . widoczne
· j Ab
·
d L „
. ł .
y to Je n.a kt..<
weJ, a nawet gmmne .
pr-2ęJaw1a .o się w ysaUSJI.
vre
należy pierW$ZIJ cz„ść pracy,
zaczni;
d J
„
-c
Makieła Leol\Alr
jakA J·est organizecj& terenu, uj~ć w
...
-----------•
!.ystematyczn~ całość. Sy11tezę tll ma - -d
wtJtW6dzłwa Pałsllltll
być walny wojew6dzki zjazd delegatów, który uzaleiniony jest od zja·
W dniu 7 lipca br. odbędzie si~ .
.
. T
.
k .
:i.dów w $ a11 pow~toweJ. .o tez przy- Walne Zgromadzenie DęJegatów Wostępiliśmy do zjnzdów, Pierwszy z nich jew6dzkiego Zwięzku Młodzieży Wiej- ,
odbył się w Nowogrodzie w dn!u ~i~op~~~~i" w Gdańsku z sied~ (
(li
a caerwca b. r. Licznie przybyła mło- Prq11rem Zjązdu:
dzież z 10 kół, działajęcych na terel. Za"'aJ"enie i .powitanie g1;t~I. 1,.
'"
nie powiatu w li~oie około 00.ciu.
'
Prezvdi~m.
2. Powołanie
_,.
Przed ro1poczeciem obrad udała si~
_e gośd. 1·
:1i. Przemówienia powitaln
4. Powołanie Komisji Matki.
do miejseowego lcośeiolą n.Il spęcjal5. Referat ideowy człon4 Zarr.IJ /
ne llfthożeństwo. Okąlo 13-tej rozpq·
d11 Głównero.
częły 11.ię obrady, któryfQ pnewo<łfli·
6. Dyuusja.
czyl kol. prezes powiatowy P,kala
7 • SprAwozdanie Zarzodu ~oje-c :
w obecności przedstewicieU władz,
s6p~:~~~d~n.ie Komisjł rewt~
8.
mlod~leiowych.
partii i org1mi:iecji
zyjne.j.
Po c:cęści oficjalnej przyst~piono do
9, Dyskusjir.
właściwych obrad. Zaczt1łY się one re10. R~ferat proirramowy pntze$4.
fer11tem ideowo-programowym, wyZ1»rz~du Wojewódzkiego.
glononym puez członka Zan~du ·
Wojewódzkiego, kol. Mtikielę, którył 11. Dyskusj&.
starał się wywołać wśród zebranych 12. Wybór nowego ZarzłJdu.
wiciar11:y nastrój, odpowi.adajł)CYftl po- .13. Uchwalenie rezplucji.
14. Wolne wnioski.
dobnym zjaidom. Z kolei zabrał głos
kol. prezes zarzędu wojewódzkiego 15. WłectoP1lca i zahaw11 organr„
Lęcki, podkreśla!ęc zadanie, jakie ··· · : ·-cyjno.
Zjazd odbędiie się w Sopocie w Pt(..
czek-aję wiciąrzy na Ziemiach Odzyskanych. Na sali powsta1'e zanAł. Ze- harmonii Bałtyckiej, ul. Chopina 16•
.
począt~ o rodz. 10-tej.
...~
brani podn~zę się z Krzeseł i przez Stawcie się jak najliqnieif Ne_ pOol
c.twarte okna miejskiego domu kultu• dró~ poW>rotp~ ~bilety ~niżowe 00%..
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słał teraz wikarego, aby ten Iga-Co by ludzie - powiedzieli?"
ca „nawrócił". Chory był zupeł- Brzmiała bezlitosna odpowiedź
ein wyczerpany, gonił resztkami z plebanii. Ten sam porobszcz
sił, jednak spoglądając na ksi~- triumfował po raz drugi, odniósł
dza oświadczył z mocą: „J estem jeszcze jedno jakże niechlubne
głęboko religijny, wierzę w Bo- zwycięstwo. Nie równa to była
sa. Odchodząc z pomiędzy ży- walka. Z jednej strony ksiądz
wych w sumieniu swoim jestem z kilkudziesięciomorgowym prospokojny. Cóż pomóc mi mogą bostwem - pakowne pełne stoksięża, szczególnie miejscowy doły, gospodarz rumiany, pulproboszcz,. który właści~ie je.st chny! ?krą&ły i zado":ol~nX· A z
.bezwyznaniowcem? W i e d z ą drugiej - izba, w ktorej się led
wszyscy w całej okolicy jak pod wo mieści łóżko a na nim od lat
·czas całej wojny wodził si~ pod pięciu człowiek zmagający się ze
rękę z: Niemcem siedzącym na śmiercią. Nędza i choroba, któ
folwarku, aż partyzanci musieli re łagodzi jedynie kochająca ma~
mu przypomnieć o obowiązkach ka, zaglądająca do syna w czaJ>olaka. To sprawy dawne, a O· sie długich, strasznych, samotatatnio przecież on właśnie kazai nych nocy„. Człowiek, który nilrieć chorej służącej w stajni na komu nie zaszkodził, nikogo nie
siani i zamiast herbatą, leczył skrzywdził, a sam nie wziął od
lł zimną . wodą. Nie jest to chy· życia odrobiny radości ni szczę
l>a wyrazem chrześcijańskiego ścia.
Na kilka dni przed śmiercią
miłosierdzia i miłości bliźniezwierzał mi się z bolesną myślą.
so?"
„Jak osądzą go wiciarze? Czy
*
W ostatnich chwilach pytałem nie zostawią samego w tym zma
lgnaca, jakie ma życzenia. Oczy ganiu nierównym?"
I teraz gdy żółte grudy gliny
jarzyły mu się dziwnym bla.s kiem. Podparty na wychudłym spadły na trumnę Ignacego- Moi
łokciu zaklinał wszystkim obee dzenia, czy pytanie, które rzuca 1
Dych by wlllczyli o spraw:edli w ostatnich godzinach swego iv
!WOŚĆ dla chłopów, by żaden nie cia nie domaga się kategorycznie
umierał tak jak on. To były jeg~ odpowiedzi? Którędy wiedzie
droga wiciarza, z plebanią czy :
ilStatnie słowa.
kolegą naszym lgnacem? Czy g'.)
i Rodzina poszła prosić o ostał I ściniec pracy naszej usłany być
.q posługę religijną. Odmówio winien prawdą czy zakłama
„Chyba przemocę[ Dla wy· niem? Bądźmy szczerzy we włas
l.ołejeńców nie ma pogrzebu! nym sumieniu 1
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MLUDZlK

Płoną

„Wici" na ziemi Oleskiej

Na ziemi Lompy zapłonęły
pi.e rwsze ogniki wiciowe. Mło·
czież naszego powiatu świado"
ma swego posłannictwa - budowy potężnej Polski Ludowej
pracy. Powstaję
s~anęła do
pierwsze kola w Wierzchach, w
Pawłowicach, w Liceum i Gimnazjum Gospodarstwa \Viejskiego, w Laskowicach. Ponad
150 osób już jest w szeregach
„Wici"- Z ich inicjatywy, przy
"Wydatnej pomocy Wojewódzkiego Zarz. „Wici", kol. Frydryka
i kol. Platowej odbył się w Wiejskim Uniwers. Ludowym w Sow"
czycach w dniach od 17 - 20
czerwca 5-dniowy informacyjny kurs „Wici" dla młodzieży
całego powiatu. W każdej wio·
sce musi być kolo: oto hasło.
Gwarno i wesoło w zamku
i parku Sowczyckim. 35 cór i SY"
nów ziemi oleskiej delegaci poszczególnych gromad spleceni

żywym !ańcu~hem ~hlopskim
przyrzekaJą sobie; wspolnym wy-

siłkiem rwać

zła,

którymi
powojenny,
niszczyć wszelką niespra wiedliwość grasującą na ziemi. PrzY"
rzekaję sobie żarem młodzień~
cz ych serc spalić na popiół'
wszystko co niegodne istnienia.
Pragnę stać się symbolami i wy•
razicielami młodej myśli i wiary,
chłopskiej nieustającymi w pra•;
cy i walce z niesprawiedliwoŚ"
cię. Rozbrzmiewa hymn wicio~
wy, spółdzielczy, batalionów
chłopskich. Twardzi, zdecydo·
wani wrócę do swoich gromad;1
nby zakładać dalsze koła, aby,
zgrupować całę młodzież chłop•1
skę powiatu, kolo ognisk wicio"
wych. Przekonają wszystkich, Żd
trzeba zmienić siebie, aby odspętany

jest

okowy
świat

1

mienić świat.

Wybrany na kursie zarząd po•
wiatowy będzie się starał pomóc
im w wywiązaniu się z tych za·
dań.

Uczestnik

==============-=============:.
SprostoH'anie;

W poprzednim odcinku „ll
braci Slowian"
przez niedopatrzenie korektora
drugiej
podaliśmy mylnie . w
szpalcie w I"szym wierszu od
południowych

góry „odrywa nas od ziemi i opada w dół". Powinno być: „od·
rywa się od nas ziemia i opada
w dól".

S,a.mbo~ska Góra wynurz.a się j południowy

temperament, ten
z razowej mgły. - z nad wilgot- 1 zapał. z jakim wznoszą okrzyki i
nych łąk wstają pr;ezroczyste z jakim nas witają.
ddy.my. Czerwone słonce wscho-1 Sympatyczne, ciemne, cz,•rno"
,
"
len, i z.boże czer zi. . d . .
l znowu kwitnący
jak czarna· rhmtt
Noc gęstnieje
włose chorw.atki . obdarowują
_ . .
k
d
b k
·
Zarukwiatów.
naręczami
nas
biały
t
W o dal~ miasto
~ C zasem wiatr przegania o o wone o ma ów.
.itna snopy czerwonych iskier Gdzieś za stacją Vrapce roz- zakręt rzeki. T~ Sawa. We mienieni jak na skromnych i
.... i mowu ciemno. Dochodzi kwitają pola białej koniczyny. wschodzą~ym słoncu zakręt ten prawych młodzieńców przystało
Jej słodki zapach przesyca po- błysz~zy, Jak. polerowana tarcza, _ tulimy je do piersi ( oczywi„
oc i oczy kleją się do snu.
Nad wąską, płytk.1 rze- albo _Jak ogmst~ .kla~r~ pasa, .o- ście _te kwiaty). Koledzy i ko
wietrze.
PRZEZ KRAJ WYBUCHAJĄCY
czką, zapienioną od pędu, rosną pasującego ~ajpiękme1sze mu- leżanki jugosłowiańskie odbiera
ZIELENIĄ
ją. od nas walizki, ubiegają s~ę
„ .
°sbypkane. h rózł· owym sto Chorn:aCJi.
oknami kkas:ta?y
Kiedy si.t. budzę - Jestesmr coraz. bhzej. R?z- między sobą o to, kto poniesie.
wlewa si cich chłodn ś it. ~ieciem. 0 0 • me P ~:zą~e
wier:by! mu~ka1ące swymi wit ~ędzony pociąg ~ie„ szarpiąc Mocuję się z ·jakimś dziewcz~ .
y w
~est 4:-ta ~ano. y,
kami pianę 1 sterczące z wody się .czasem .na boki, Jak. gdyb.v ciem o swo1'ą walizk„, usiłu1·„
. 1
d . . lk
.
~
~
l
ć
h ł
• P ~tąg pę zi ·wie. ą •. i1c oną kamienie.
Na zboczach u podnóża gór c cia wymmą wy ewające się przekonać, że jakto - nie mo~~
.1n4. Na wschod.zie t za.eh.ozza gór. słońce. Czasem dym na to pozwolić, że p.rzecież nig.
d hl k
6
·'-'b
1 d
ł
is ie: wioski i białe wieże kości0łów,
~t~ pasma .g r; :--- Je. ne
JD.pi4~e bu1ną ~ielemą. drzew . 1 odcinał· ące się ostro od ciemnego przes ama zorzę poranną. a e zie ko iety mężczyznom walir-win~1c1.-:- drugie dale~ie! l.edwie tła pó i drzew. Przy polnych gdy zni~a - .dzień coraz ostrzej zek nie noszą, że ja poniosę sam: .•
Na nic nie da rady. Już inna nic
drogach rosną rosochate wierz- szy wdziera się w nasze okna.
1błęk1tnie1ące w przedswlCle.
Coraz więcej ludzi w przedzil wiasta „załatwiła ~ię" z kulegą
d ł
1
łach, w korytarzach, w oknach. Witkiem - zdobyła jego waliz
Po a po p ywają niemal pod by, takie same jak u nas.
Kiedy góry przybliżają się ku Robi się ruch. Ludzie cisną się kę. Wyłom zrobiony - trudno,
tam nasyp wylewem płowych i
muszę ustąpić. Ostatecznie _.
· ·sielonych zbóż .. Cała dolina usia nain - widać na zboczach srebr do wyjścia.
I wreszcie pociąg, tratując szanujmy kaprysy kobiece, jeśli
na drzewami, kępami drzew, kę- nawe od pyłu winnice. Wśró.:ł
~mi lasów, - wsie umajone O· nich - na łagodnych stokach - szyny wpada na stację. _ Za- są tak skromne i łatwe do speł~
nienia, 1·ak tym razem.
•grodami, niby panna młoda mir bieleją nowoczesne piękne wille. grzeb! .
Item. Ta bujna, nabrzmiała, ciem Chorwacja - to ohok Słowenii
Koledzy USAOJ-cy prowa•
W GOśCINJE U USAOJ-ców
to barwa, która najbogatszy kraj Jugosławii, słp
'N zieleń
Na peronie, grupa USA OJ- d,7ą nas. do ~eżącego opodal sta-.
neczny i jasny. Pasma gór na
wdziera się w oczy.
Tu faluje kłosujący jęctmień, wschodzie przypominają mi na- ów, chłopcy i dziewczęta. Kie- CJi„ kole)o~ej hotelu „Espla~a„
~bujały jak ·żyto. Tu niebiesk! sze góry Swiętoknyskie. Te gć dy się ukazujemy - wybuch'aj1 da , największego w•Zagrzebtu.
mi st!rugami prz:epływają pa5y ry są cudne, doliny bujne, wy . szczerym entuzjazmem.„ Zivin Dostajemy pokoje nn górze, z
kwitnącego lnu, jak · smµgi %a- buch~j~ce zielenią, - ale nie, są poliska omla~i1?-a" - ni~c? żyj~ pięknY".' widokiem na nowoczes·
bich oczek - niezapominajek. cudme1sze od naszych. I mysię, polska młodzi ez 11 - „ZIVlo poh na dzielnicę miasta. Ledwie zdą•
. den t na~ nie pomien~ałby ska delegacja" - „Zivio, iiviol" żyliśmy obmyć się po podróży,
Tam czerwona konic:zyna schnie -ie ża
kopkach na polu. A dalej. się~ nie nawet za -iadne skarby - Nas, chłodnych ,Judzi t da- jui mamy wizytę dziennikarzy1 lekiej północy" :zdumiew·a tenS~ to przeds1awiciele pism ml~
·
·
.
!in6w łąki iółte . od jaskrów. i hviafa.
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(Dokoń(zenie z.e str. 1-Gi)
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I cif i go$podarowanre 1naywidual

oe. •wzg/tdnie spóldzielcze. Nale
pl(kne wym~i. l'ewna ilaM fo[., ży bowiem zaznaczyć, że folwarwarków :z.o.st-U już :zare Lenvo.· ki mai<ictr odpowiedn.k budynki
wana i zabezpieczona pz.zez P''" vdpowiecln~ ilości inwenfarzv
szczególne delegacje któr~ w t~i ; iywych { martwydi - ;ednyni
chwili werbuii-· członków $p..X· słowem zespól . osób przybylych
cl.zielni. przygotowuj~ się do zb!n znaiduie w nich odpowie:d~e wa
rowego wyjazdu z c.alym posiada ronki um<>:iliwiaj~ce im przejścft:
nym przez siebie dobytkiem 11<> oclrazu na indywidualn~ g:>spo
u·
zalud· I! clarkę - moie tO' "'""'vuńś'-··te
abv
nowy warsztat prac"
-~-; „ ·
>
JE·
pwtlcę. czynić.
nic te obszary zapelnić
ugmntowu ta:n_ polskość o&;-.ćl Sp6łdzieln.fa w nasze; akdi nre
tr zie.mię w wieczyste posiadan~·e fest boWiem sa:ma w sabie- celem.
kcz tylło śrcxlkfem wiadącym
- rozpocz~ tam nowe życte.
Mai<1tki nie obsfane o buc!yrr, I do celu. Celem natomiast w n<l·
kach znis.zczońych pozostawac': szei akcji ;est samodzietne. zdro
będ~ do czasu f,h z.agosp1Jdarc•- we, indywidualne-, rodzinn~ gos·
wania w rękach Zarz~cłu Pali· podarstwo chlopskfe. W wielu.
s~owego N.feroch~raości f.iem: iednak wyp~kacJt °'}raza_ osi4
skzch. Na ccd~ ogólne (osrodk1 gn4ł" tego ntt mozna i .ta\łl'łfza~
k"!ltury roln.ej, szk_oly. roluicze) ~ldzielnia m~ za za~anie w n.ar
pczeznacza stę ~ nemłach od.zy- lr~szym ~. w~pc)lnym SfJÓł;
skanycl:t 5% ogólnego obszaru dztelcz.ym wysilk.H?ltł siw«zy.
. . i da przeiścia 11\i g:ispo
· użytków rol~y~h. Reszta .m_ai~t warunk
~
k~. wue~1 ay późni.er ule darkę ·~Klualną „
. I Jak wynik~~ rel.ac1~ osób. bi.o-_
8lłl~ pMcela~11 • •
W oslałn1e~ dniach J!.a~ Spo r~cb ~b~c~ ud~ w og~
łeczna Os:adnicfwa, Spóldzi~~Z~' dnnach i opme ma1~tlc6w przePacc~~y1nego w fO"o.nmuemu znaczony:h n.a osadnictw~. są ~~

z Ministerstwem Zwn Odzy~ ne '!".ogól w _dobrym ~· Jlł:.

nr~ wy.słała SW}T(;h}JrZerutawr- Wantl~ CZfXlOWO, a me ~óre ~
gn.... znaanym nawet Jlł'OCencre obsia
w trzed.i odclneln.yc:h
cieli
. 1eia m,,..;...,.....u
b" • mu
...r.
• ~-y ,._
•
-~
......... _.3.c;
,,,_,,.. .a..i zlDnte v..u.ySKillfe. 1euna ne. 0 so tseie
: tycb_grup udalas~ na teren w., o~dać -fol.wark. i W' w<.~vócl-z~
,·ew. Olsztyńskiego, dwie nasie;i tww Gdańskim w powiatach .Mai
V. · -'- •
L~J- L• - V(]lf'g,
•
Efbl ~. s·ztum:. .n..Wlu.yn.
'Ll"v-sń.>:c1e~~1
ne na teren wo,ew.
i Ziemi Lubuskiej (worew. Poz- Budynki m.if!$Zkalne i gosp.:x:JMnańskie). Zadaniem ich było wy cze. na ogól w stanie możliwym.
typowanie maf~k.Sw na.dai~ych do zak!;ia. Oko&e nadzwyczaj
~ w obecnej c!t.witi na- parcel.a- pifht~. Ziemia bardzo urodzajni,
dzieżo.'Ych z „Oroladin9 „ „ centralnym organem USAOJ-u na
czele. Uchielamy wywiadu.. Ic.tót:y
nazajutrz odpowiednio sprepamwany, wra..z z: nasayrn. zdj~
ciem oglądamy w kongtesowym
lltnnerze „Omladiny".
Interesuję się nami: bardzo, in·
teresują się. układem stosunków
11 nas w kraju. Opowiadamy im
co można, opoWiadamy o naszej
walce z okupantem, o znfszcze-k ·
• cal
· · h Wi
~h mlraJU,
arhszawy i.
mac
oo n~szyc or:gantzt!CJaC
~iei~wy~, o n~ej l?f'~Cy. Dziwi.ę: są~, ze- u nas 1:stnie1e 5 or
ganizacyj młodzieżowych. u
Ik . drut • taid
.eh . . IP
tstm_er~ ty a __Te
nt1
san uwaza~ za naJ1epsz,y. r2y
sposobności dowiadujenlY się
histol!ii ~działu młodzieiy- jugo'"
slowia.ńskiej. w . narodowei wa~e
party2anckiej µrzeciw1'.o ~itlet;O:Wskiemu _n,ajeidicy, do~iadujemy się historii USAOJ-u. .
. Młfldzież . w walce part~anc_kiej wzięła najbar9,z.iej masowy
i naihardzief µ,ynQy _udział„~
podobn~ zreliztę jak ·a nas. 90
·proc. wszystkich odznaczei'i wom!od'ziez.
posiada
jennych
Wśród· młodych chłopców i
dziewcąt spotyka ·.się wielu in·
V.::~id~w;- - W nierówne.f„ za·

e

t

·

1·

Ośrodek młodzieżowy

w

Sławięcicach

na

Sląska

8pot-ski11

,,Szkoła mowu jak J;r.vni~j;
Niez.drowy stan w Polsce
paedwojmnej na odcinku des.tt gubić będzię po drodze- dzieci
pu. do: wyższych fm-m o~wiaty i. chłopskie i robotniczt"', s-tanie sit
kultury warstw chlopsk.o-rOOot-1 znowu srkołą elitamą. dCY5tWDf
·
niczych musi ulec w no\\}!m:pań' dla wybranych".
• ,
słwi.f! polskim grunfowu~j pu.e-1
K\!l.turał
%as
- f Olbnyuue
• - W ymaga tego spraWLe•
• ś~ straty
· k"
smame
. , ; ne. Ja te porue nsmv w czasie
• .
, • .J.-: ~
1
dfrwośł; ~~ u~tert: paa- ostatniej wojny wymaga;ą roz..
~.D~ ~~o~ira_ trJ spra- budowy szkolnictwa i o~warcta
iwosc~ ztC)O.\\."eJ ru:e -~tar jego bram na ościei dla młodzie
WI
aa wyd<~mc rm:perz,idzr.ma 0 fy Judowej celem wyrfubvcia :nief nieskażonych. wartnici twót
~płatntj szk.oble, pnecl"'
stki~ musz~ yć ~_:1n~ ~a- 1 czych.
mnkf .~atenalne · ~.u~n~zJ:,Mlf.l~t Polska w nowvc;:h swyd1 gra.
mł~łziezy chłopsk'~!~ 1 ;")botnt- nicach jest pafu'i:\„•em r.Jniuocze1. d~tęp- d? r~~e"o łYP1;11 przemysłowym. Przekt~ na za,.
szkol sre.~tch t wxzszvch. gdyz~chodzie: huty. kopalni~. fabryki
wymagają licmych kadr fachow.
o te. wła.mie. ~hodn. •
Tymczasem p<>wtlJe.:me: nud- ców· o fachowość woła s:z"rolde
1
no~ci. mies:zkaniowe· i aprowia- 1wybrzeże morskie i. n;wlJafąca.
C.Y.IJM w nuastac~ ~aly; sureg o- si~ że_gługa i handel Zaui~dl>an.e
płat szkolnych, pk~e st~ w~.rowa, nas:re rolnictwo : !~a .ti-adycyj. ,,
du ~ ,.}MzpłatneJ ~k~~ p<> ną gospocfarką, zmszczone w do
w~~ ~mne trudnos:n. w u- datku wojną wytnast<t ~ S""'..ctS?.61
ności szerokiej rozhtrdowy n1'oł
su.męcna łeJ kuywdy.

wszy-1

nictwa rołnicz-ego na ro:!nvch
źyma. - :folawy. W w[..L._-;zośd sfopniacfi i W różnvcn gafeziiłch
J_ ,_. · •--·
· ..1_r h gospooarA."l
p-L 'E"" . • t• dZJew:mac
b
t'OUKJ.
uu prrewaz
p$zenno·
·d •
Zb ·
ami . uraczana.
•

Ażeby oceoit d1arakłt"r trud:r
.ane.»-dto_ry zapowia ai~
"!e dobn
e. ~.zie z czego rozpo ności, na jakie oapotyk.~ :aspo.
Slf
Ji. t d'.!'1··.
·
• • narastaJąl.yc
CZflĆ
13 aa
. .nowym,.;agoS kiOJentc
z· na
lwi zycte
c1ar;nowe
"~·, dzień potrze& wystarcz~ li'J.'7V•
po s ~- remu zyma.
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W ogniu tych walk
kich - a z myśl~ o pracy po~o.iennej dla dobra narodu pow"Stala w oddziałach„ podlegl.ych
marszałlroWi. Tito organizacja
młodrieiy USA.QJwa - Zjednoµon.y Zwiiµek. Antyfaszystow·
skiei Młodzieży Jugosławii. W
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slawii odzysltiwały wolność, f<>f" .mtmi~e:ZJ)ł} organizac.fę- mtomy clla pracy organizacji ml-0- dzieżowę w Polsce dowiadywali
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Do Ośrodka będzie ;>.ayjmo- ła się. tu w wyniku repatr:acji i
biwszy mocno ·ich szeregi przy- pokolenia. Poprze:i: %y;i~ inter.
czyniła się do pogłębienia kry. natowe i rozbudowę różnych wana młodzież chłopska i robot- osadmctwa._
Szczególnie ważne zadan•e mo
form oddziaływania wychowaw- nicza, której warunki materialne
zysu na tym polu.
ni,e pozwalają na naukę w mie- że .~środ~~ o~e~rać: w ~<'~U mł'?.
Odradzające się państwo poi- czego.
skie czeka rozbudowa szkół o- Towarzystwo Ośrodka Mło- ście. Łącząc w Ośrodku młodzież dziezy wie1skie1, mlodz1e:y, kto
gólnokształcących i zawod!>wych. d~ieżowego w Sławięcicach ~ robotniczą i chłopską stawia się . ra. odda~ona ?d śro:fow!s~ ~iej„
z których muszą wyjść liczne skład którego weszli przedstawi Ośrodkowi za cel wytworzenie! skich, me mając przcwa~me ~rod
szeregi młodzieży polskiej mają ciele związków młodziei:owych współżycia i solidarności dwu ków n~ naukę w m\~sct~ 1 .ze
cej na celu rozbudowę g~spodar- instytucji oświatowych t kultu- najliczniejszych gmp ludności w ~zględow na . brak_ mte:n:itow
stwa krajowego, odbudowę dóbr ralnych Sląska tudzież Zj~dno- Polsce, grup, które obecnie bio- i burs pozb~wiona Jest noi~~ do
kulturalnych i rozmnożenie połę czenia przemysłowe, Z.wią<.ki Za 1 rą na swe barki nie tylko -fo:ycz- stępu do wyzszych .forn1 o~·wiaty.
wodowe i gospodarcze itd. To-' ny ciężar utrzymania państwa, .w Ośr?d~u m'?zf' .7..nalcźć pogi Państwa Polskiego.
~ pracy tej nie może braknąć warzystwo ma osohowo$ć praw-I lecz także odpowiedzialność za tJ?Iesz.czeme .1. moznosc k~::tałc~
samej młodzie7y, która nie rhc_e ną i działać będzie w pierwszym jego losy i niepodleg!ość. Obok ma .s1~ w roznych l~ach cizko!
być tylko przeumiotem ::i:abi~gów okresie na terenie Sląska, w dal- tego celu Ośrodek d'!ŻVl 'uędzie ::alezll:ie od ~wych zamter':'sowan
·
stars:iJego społeczeń:;tw". Mło- szej fazie swego rozwoju na te- do wytwarzania współżycia rolo- l zamiłowanta.
(...;_)Szymon Kfd,yna
dzieży śląskiej i tej która znalazdzież w warunkach wojennych renie całej polski.
·
dojrzała szybko i ma dzi5 ambicję być także podmiotrm ogólnych starań i wysiłków, iaki~ mu
s:i:ą być w tej chwili podjęte dla
Wiosna i lato - to te okresy umieć wykorzystać. Uskuteczni żeby stało się orio świętem całej
normalnego funkcjonowania or
pnizmu państwowego. · · . roku kalendarzowego, które w się to przez organizowanie gier wsi walczącej o zwycięstwo Do.tych· ,więc' pÓtrz~b i. założeń życiu i pracy świetlic młodzie- ruchowydi, sportu, zabaw lu- bra.
W celu wprowadzenia urozideowych "w)rpłynął projekt . or.- żowych cechuje na. ogół zastój. dowych ·i zabaw regionalnych,
ganiza_cji Szkol~njowe~o Ośrąd- Jest to zupełnie nie właściwe połączonym ze śpiewem. Od te.:. maiceń ·w tok :zajęć lświetlico
ka 'Mło~~ieżowego. Prcjekt wy- traktowanie funkcji Wychowaw- go już tylko krok do teatru ob- wych - nie poprzestaniemy tył'.'.'
· ko na teatrze obrzędowym, czy:
sunięty został przez Stał~ Komi czej świ.etlicy, działaln<:>ść i praca rzędowego.
. kt' 11 zabawach na wolnym powictriu,
z h. ał .
sję Porozumiewawczą Organiza której nie powinna nigdy zamie
~c ow Y się . w nte . oryc Przyjdą ·nam tu w sukces wy„
cji Mł~dzieżowych na Sląsku, a . rać. W okresie wiosennym i letwię~ w tej ·dzielnicy, w której nim zmieniają się tylko formy oko~icach Polski do t~j. po~y cieczki. Rozróżnimy przy tym
prace pionierskie wymagają 1udzi pracy świetlicowej. Jest to zresz prastare ?b~ę~y słowianskie: dwa rodzaje \YYCicczek: 1) wynajbardziej 1· tą zupełnie naturalne i zgodne Wprawązie .JUZ tylko sz.c?ątki cieczki bliżsże - towarzyskie
najdzielniejszych,
z otaczającą rzeczywistością. Boć tych 0.brzędow zd~ały. się do i 2) wycieczki dalsze - kraja.-_
łwiatłych i moralnych.
· Los padł na Sławięcicc na Slą- życie, tylei noWYQh pragnień i chowac tracąc swoJą .P 1 e~?tną znawcze. W pierwszym wypad„
1ku Opolskim, które mają nad- tęsknot, tyle nadziei i szczęścia, formę. Obrzędy te ma1ą d~'~ .ty~ kµ stawiamy sobie za cel prze„
zwy:~aj korzystne warunki dla że chciałoby się biec w pole, na ko charakt~r zabaw, ~ 0 • tresc JUZ bywanie na powietrzu, gdzieś w.
· ·
zrealizowania zamierzonego celu. zi.eleniejące łąki i lasy, ąś~iskać, dawno :gmęla gdzies po -~ro- lesie, czy na łące.
Zorganizujemy to tak, żebv.
Miejscowość położona ie~t 'Yśr?d f przytuli~ cały ten piękny, zie- dze, ale ~ to co zostało p~1:iąga
nas swoją bogatą, przepiękną były tam · i tańce i śpiew, i za.:
·
'
).asów nad kąnałem · klod111ckim lony świat.
bawy towarzyskie, i piłka siatW okresie tym, kiedy dusz:i formą. . . .
-'i ~ką Kłodnicą, a wi~c nad
1
Więc święto Kupały - z~ów 1~owa, , sł.o~~~· ieby !1ie nurzyć
jednym z nerwów iyci!l. gospo- rwi~ się w bez~~esną ~al -:--, nie
~rczego Sląska. Do mte1scowo- ma.zn~ spoko1me. · ~.siedzi_ec w nanie dnia z nocą!symbol ciąg- jtdno~ta~nosc1ą. Nal~zy ~ zaz~
przytyka 100 ha parku, w śwtetlicy. Gdyby 1akis sumienny lego zmagania się Dobra ze, naczyc, ze ten rodzaj wycieczek:
· którym stoi kilkanaście budyn- kierownik świetlicy chciał teraz Złem owego Ormuzda z Arv~ ma większe znaczenie dla świet
ków większych i mnieiszych, trzymać młodzież w czt.erech · mane~. W wypadku święta Ku lic miejskich, ,. niemn~ej jedn31k i
mieszczących ·dawniej centralną ścianach i przerabiać program pały - zwycięża Dobro. Jest tó świetlice wiejskie me powinny;
administrację dóbr księcia Ho- świetlicowy taki, jaki prakty wspaniały momen~ do wy~orzv- rezygnovyić z tej formy pracy.
-Inne znaczenie mają wycieczki
kowaliśmy w okresie zimowym stania, nadzwyczajna okazja do
henlohe'go. '
Zarówno· te budynki jak rów- - · wykazałby całkowity brak głębokich przeżyć wewnętrzny~h, dalsze ·- w celach krajozn.aw-:nież · s~e~eg domów w samej ~iej . sum~~nia .. Trudno zre~zt.ą wyo- kiedy zajrzymy w ~amego s~e- czych. Wystarczy się i:ozejr~e~ć ·
scowosci stały dotychczas p~tst- brazic, zeby, młodz1ez nasza bie i określimy swo1e stanowis- wokoło, a prawie wszędzie znai
ko w tej odwiecznie trwającej dziei'ny miejsca z bogatą przesz..
ką i ul~gły dalszej d_ewastacji. dała się tak ła~o: uwję~ić..
• ~udynk1 te ~ost~y zaJęte c:bec- Trzeba teraz dac ~wt.etlicza-1 walce. Będzi.e to mo~ent, w kto łością historyczną Pomniki, zant~ pod .szkoły, . .mternaty i !1a nom trochę noweg~ zycia, no- rym Ci, co 1eszcze n~e zdecyd<;>- bytki, pamiątki narodowej sławr.
mieszkanta dla ,grona nauczyciel\ ~ego pokarmu, ktoryby. o~po- wali się, nie wybrali, · dokonają i dumy, mówi.ce _nąm o minio„
skiego. Ogółem Ośrod·!k może I wiadał istotnym pragn1emom wyboru ~znaczą sobie rolę, nych cza.sach, pełnych wielk!~!
pomieścić około 6.000 mk·dzieży.1 i nastrojom, jakim są ruc? i chęć która p~zyczyni się do zwycię- chwały. Poznanie przeszłosc1
najbljższej okolicy na wyciecz.,.
Ośro~ek pomyśfa.ny jest ja~o, wę.drówki. Pr~c~ na r~h zasi:a~ stwa jednej z tych potęg.•
ce _ to najłatwiejsza forma nati
.
.
.
stałe osiedle młodz1ezv, w kto- ka1a tylko częsciowo te pragnie·
rym zostanie zorgani?owanych nia„ Trwa ona na określonym . Jest~s!lly; 'V! przedędmu .teg? ki historii, a jednocześnie speł„
szereg szkół przeważnie na po- ściśle terenie, często nuży, ~- p1ęki:ieg? swięta. Wykorzysta]- nienie obowiązku, jaki nakłada
ziomie średnim, jak gimnazjum jaławia, nie zawsze daje ~oz~i- my. .Je .Jak_? .do:konały ~~ment na Aas istniejąca od wieków
ogólnokształcące, szkoła gospo- wości kompletnego \Vyzycia się. zbh7enta .swiethcy ~? ws ' ~o więź' moralna, która się składa
"darstwa domowego dla dziew- Młodzież ma swoje prawa. I dla wza1emne1 prezentacji. °!' 0Y'~m- na całość trwania i życia Naro•
cząt, gimnazjum spółdzielc:e, o- tego w okresie najcięższych. pra.: n1śmy. tylko o to zadba~, zeby d
grodnicze, rolnicze, szkoła rze- na roli, a jednocżeśnie na1krót- 1 ~o święto dobrze zorg;mizow.ac, uWymieniliśmy tu tylko naj„ .
· mieślnicza z różnymi wrdziała- szych nocy - wsie nasze są ł!!- z~by dosta~czyło ~~o. odpowied ważniejsze formy Jest ich znacz' mi, warsztaty krawiecki~. bie- renem pulsującego żyćia. „nocne nto g~ębokich przezyc artystycz nie więcej. Każda okolica, ka;~ .
; liźniarskie, pom9cy szkolnych . go" młodzieży. Harmoma, tań- nych i duchow~.ch. W o/ID ~elu qy regio.n _m a wiele okazji d<1
, a także internatowy uniwersytet I ce, śpiewy, śmiech, częst? swa- trzeb~ poszukac odpowiednie~o tego, żeby pracę świetlicową wią
ludowy. W Ośrodku pobudo-1 wola - trwają póź_no "!' ~ 0-~· ~atenału w ~t~rych wydawmc- zać z życiem' środowisl<a, kulty„
wane bcJdą rękami samej młodzie ~ Mło~zież chce się ~sz~.?1~e_c, twa~~; Roczmki „T eatru .~udo- woyvać piękne tradycje i obrzę•
iy boiska sportowe, p:zy,;tań że-I wybawić, . szcz.egó!n.ie d~is 'P'? ~ego „T eat~ · w szkole ' czy d<;>wośc naszej wsi. Okres Jata
glarska, · kino . oświatowł, stwo- przymusowym, szescioletn1m, ~u mne .77 przy1dą tu z P<?mocą. należy w tym kierunku wyko_i . Amb1cłą. d?brze .zorgamzowa- rzystać.
!nony zostanie teatr, biLiioteka 1mieniu swoich uczuć:
I oświatowa itp. Wielki n3ci~k . pol !rzeba .~et? zapa~. J?~~o~~dz.~- nych swietli~ ·P?"".·mno być ta- . ·.. ince~l~_ · Łubniewski
;_
• loiY. si~ na wy_chowanie młodego neJ e~e~n -1 ch~c1 ·wyzyc1<l "się _ kie µrządzenie:.~W!~- ~upąJy,
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~Przfsposobienie samorządowe ·· młodzieży
Wiekowa niewola, wojny jakie przeprzez nasz kraj, polityka zaborców i okupantów spow-0doweły, że
jesteśmy ogromnie zapóźnieni w rozwoju, szczególnie w rozwoju goS!JOdarczym. Dotyczy to rozwoju zarówno osiedli miejskich, a w jeszcze więk
szym stopniu osiedli wiejskich. Nie
m11my dobrych dróg, osiedla nasze
tonQ w ciemnościach i błocie, brak w
nich , odpowiednich budynków szkolnych, domów ludowych, ośrodków
:zdrnwia, bi.bliolek, ozytelń, parków,
skwerów, placów do zabaw dla dzieci,
łaźni, pralni, chodników, dobrej wody do picia i wielu, wielu innych - urzl)dzeń, które szybko podnoszQ ludność na wyzszy stopień rozwoju umysłowego i fizycznego, i dlatego SQ
chodziły

jQ i trzonem państwa, zbudziła się już
w całej masie z lerergu, i czy kto tego sobie życzy, czy nie, - wchodzi
do niego ławQ i chce za nie ponosić
odpowiedzialność nie tylko w czasie
wojny ale i w okresie pokoju.

do najważniejszych w państwie. PodstawowQ jednostką samorządową winno być każde osiedle wiejskie. Gmina
zbiorowe, powiat, województwo, to
twory sztuczne, powstale z łQczenia
p odstawowej komórki terytorialnej
jakQ jest każde historyczne osiedle.

ne i dyskutowane, aby zdobyć w lej
dziedzinie gruntown, wiedzę.

Dopiero na tle rozumienia pańslwa
donioslQ pańslwOWA
...
rol~ . samorz.tdu. Przed cała zor•ani"
"'
zowan, młodzieżt wiejską stoi koniecz
ncść rozull\ien!a tej roli i odpowieiDorosło młode pokolenie chłopów,
Samorząd wszelki winien zaczynać nie przygotowanie się do jej wykowychowane w związkach młodzieżonych i zah6rtowane w walce z okupan- się od gromady, czy jak byśmy na~ nania.
Z uwagi na powyższe, omawiane
tem. Pokolenie to nie tylko umie i iwali od gminy miejscowej.
Tego rodzaju samorząd mieliśmy w zagadnienie włączone zostalo do prochce bronić, ale pragnie urzQdznć i zagospodarowywać państwo ~raz z in- wojewódmwnch południowych i za- gramu prac Zarztdix Głównego nnszenymi warstwami narodu. Czuje i widzi, chodnich do czasu utworzenia w 1933 go ZwiQzku.
że jest źle, ale nie zawsze ma ft\OŻ- r. w całym państwie •amin zhioroaga dnienie to w pierwszym rzęność wejścia do pracy samorz9dowej . . wych. Skutki tego rodzuju samorządu qzie winno być omuwia-ne i dyskutożbyt pośpiesznie tworzony nowy widzimy nli. tych terenach w wyglą- wane w Kolach akademickich „Wiadministracyjny ustrój peństwa (ra- 1d?:ie osiedli wiejskich czy miejskich i ci". Winny powstać specjalne ośrodki,
dy) nie zawsze odzwierciadla istotny wyrobieniu państwowym ich mieszkań- któreby tymi zagadnieniami zainteresowały się, gdyż posiedamy przera~lkład sił politycznych w tere- ców.
dziś niezbędne.
Ustrój samorządowy polski jest nie- żająco mało ideowych i fach·oY.rycn
W skutek. braku wśród szerokich nie. Nie określenie dostatecznych
S6morządu, zwykle skomplikowany. Nie umie- ,pracowników z iłziedziny admini!łtrar
mas uświ_adoffiienia i rozumienia in- środków fin.a nsowych
niepodległości cji rz9<ło. we.i i samorzQdu terytorialprzypadkowe suhwenc1· e, nieustalo:1y ]iśmy przez 20 lat
.
hl
.
teresu pu. icznego gmQ nie1iczne zabytki hist.o ryczne jak: dawne księgo- stan prawny, powoduje, że najhardziej stworzyć własnej koncepcji · samorzą~ nego.
Ne stopniu wojewódzkim i powiazbiory, niszczone SQ zabytki archi- zapaleni nie wiele mogQ zdziałać, du. Do starych przedwojennych ustew
tektury i przyrody jak parki, aleje, gdyż trudno w takich warunkach pia- ustrojowych samorz,du doszly nowe, towym zagadnieniami tymi winni iaj-'
po~ojenn~ ustawy ta~, że mało kto mowoć. się wyznaczeni czlonkowie
wycinane SQ resztki ..nadkich drzew nować i działać.
moze zorientować się w. ustawo- I zarztdow, którzy pracy tej winni po•
. •
i t. p. Wslmtek braku w kraju takich
urz~dzeń jak alewetorów, magaiynów, St~ zaga~iem~ budo w~ pa~stwe, I dawstwie samorządowym. Dlatego za- święcić się bez reszty, gdyż jest to oladmimstro.wa.me mm, urzQ zema .go, I gednienie jednolitego ustawodawstwa hrzymia dziedzina, wymegaJ'"ca w nac o d ni oraz umiejętności przechowy- t o zegad nieme ob ch 0 d ZQCe wszys tkich • sllJ'l\-Orz„dow-o dla cal-o państwa szych warunkach całk 't "' dd •
ama
-„ nie cier- się jej.
-„ najważniejsze
· • b ar- to zagadnienie
• · h 0 na 1e1
· · 1· m Io d z1ez,
wani'a: i konserwówania płodów rol- a ró wmez
· owi eg-0
'
I0 k"1
·
nych, ludność wiejska odżywia się ki spadn!J wielkie ciężary.
. Nt1o stopniu centralnym będziemy
•
piące zw
nienależycie.
Jale ma wygll}dać ten nowy ustrój prowadzić naszf pracę przez zorgaNowe sily społecz~e, które przyPomimo ukończenie straszliwej wojchodzQ do pracy dla państwa widzla- samorz9<łu, musi wypowiedzieć się 0 nizowanie specjalnego kursu czy kurokresie wojny nagą prawdę i na- tym również młodzież, ho hędQ to sów korespondencyjnych dla . działa- .
ny jej ujemne skutki trwajo w dal- ły
szym ciQgu ,szczególnie w dziedzin:e gQ rzeczywistość polslc4 i jej trage- przecież ramy jej przyszłej dziełalno- czy l· pracown·ików samorządowych.
W prasie naszej umieszczać będ.1.iebi-0Jogicznego wyniszczenia narod~. dię, powstalQ w skutek niedopusicze- ści.
my li~e artykuły zwiQZane z zagad~ kraju panuje śmierte.ość, jakiej nia do budowy państwa wszystkich
· państwa, admini.s tracji i seDrugie zagadnienie to Ziemie Od- nieniemi
Gru z'l'c
rzed tym ni'e zn-'1's'my
1 8 po - warstw społecznych.
•
<U
• p
zyskane. Na ziemiach tych samorzQd morzQdu oraz jego za.kresem działa~
chlenia dziesil}tki tysięcy ofiar, szerzą
Znajduje~y się obecnie na. takim_ terytońalny dokonał bardzo wiele. nia, gospodarkQ saswrządowQ i t.
się choroby spoleczne jak: jaglica,
cho.r-0hy wenery<zn.e, świerzb. Brak· zakręcie dziejowym, od którego może Obejmując te ziemie, mamy na nich
Zorgani~ujemy również w. tym ce.
lekarzy, lekai;stw, ośrodków zdrowia, rozpoczQĆ się wspaniały nasz rozwój. utrzymać conajmniej dotychczasowy
urz~zeń Swiat drga · jeszcze w kon\vulsjach poziom zegospoda.rowania. Musimy lu śpecjalne kursy dla młodzieży aka-- ·
szpitali i podstawowych
powojennych, szuka dróg 'pokojowej podn~eść do tego poziomu pozostałe demickiej, Zarządy Wojewódzkie win- ·
zdrowotnych w kraju.
p~acy. ZachodzQ w nim przemiany, dzielnice. Ml.lsimy więc gruntownie ny zorganizować takież kursy die
Jeżeli do oreków tych dodamy jesz- które zmi~niQ nie do poznania przed- przygotować do samorzQdu liczne ka- młodzieży starszej. Aby kursy dały
cze: nasze skłócenie wewnętrzne, mar- wojenne stosunki. świat, który idzie dry pracowników i działaczy. O ile te- rezultat muszQ być c-0najmniej dwu•
nowanie pozostałej po Wyniszczeniach wymagąt będzie ludzi o stalowych go nie zrobimy, zaprzepaścimy to, co tygodniowe z możnością praktyczne-o
wojennych energii na spory politycz- nerwach, zahart-Owanych w realizowa- otrzymaliśmy, a do tego ze względów go zapoznania się z gospodarkQ lane, zamiast n-a usuwenie 'groźnych dla niu swych celów, ludzi przygotowa- ogólnopaństwowych n~ wolno nam morzQdu gminnego, miejskiego, pe>o
wiatowego, a nawet wojewt?<Izkiego.
narodu i państwa skutków wojny, na- nych do tego co ich czeka. MiarQ do-puścić.
nieumiejętność
i
niezdolność
SZQ
Jako jedna z metod kształcenia w I
Przyszłość naszego państwa zależy
człowieka przyszłości będzie nfe to,
organizawania życia społecznego, gro- co piękne l uczenie potrafi wypowie- od tego~ jak do zorganizowania go, terenie to wyciedki do lepiej zorgaw \
madzkiego i państwowego - mamy - dzieć, ale to co potrafi dobrze i mQ- zrozumienia jego istoty i zadań przy- nizo-nych ZwiQzków samorządo.01
smutny obraz rzeczywistości.
gotowane będQ wielkie masy chlopów wych,' ze zwiedzeniem jego urzQdzeń·,
drze zdziałał.
zakładów i przedsiębiorstw oraz mePiękne slowa, często niepokryte we- i robotników.
Mamy wprawdzie jak na nasze stotod pracy.
p
cod~:ennego
z'.,..;a
treściA
whętrznso
sunki i pewne wyniki w pracy, ale
i
aństwo jest narzędziem człowieka
~
, -·
~
·~
...·
W pracy przysposobienia samor„~
1
hęd 1 d ·
•
jest to bardzo mało w stosunku do d ysk wa l1;f'k
Q u z1 przysz o- w walce 0 jego rozwój i lepszQ przy1 owac
potrzeb. O ile ·szybciej usuwalibyśmy ści. Pływanie po powierzchni życia, szlo~. Państwo może być również dowego należy wykorzystać dobr~ \
rany zadane nem przez wojnę, gdyby iycie bez planu, bez ładu, bez odno- tak pojęte i zro~umiane, że będzie ce- stosunki z członkami or.ganów ustro-- I
cały naród, umiejętnie, opierając się wiedzialnośsi, to t& choroba szlachet- Iem samo w sobie, a człowiek . poje- jowych zwiQzków semorzQdowych dla
• • musi· d o dyńczy nic nie znaczQcym pylkiem. korzystania z mŚterialu urzęd-0wych'.
• k u na1ezec
nil znajomości jego psychiki wciąg czyzny z XV wie
My rozumiemy państwo jeko narzę- bibliotek, podręczników i dzienników
nięty został do zgodnej harmonijnej przeszłości.
ustaw, porad i t. p.
d
k ł
.
pracy ned powojenną odbudowQ pań
zie wszechstronnego rozwoju człospołecznej
pracy
a
o
sz
1erwsza
P
niewoli.
Konieczne jest branie udziału w po- ,
stwa i usuwaniem zaniedba-ń
dla państwa to szkole zwiQzku rolo- wieka.
siedzeniach rad narodowych, Ś nawet ;
t ~.:i. tw d
•
·
.
Zagadnienie samorz~du - to :taT ski) dziedzinę, przez którQ cały na- dz1ezowego, poję a ,......o. ar · a, hpobywać na posiedzeniadł 1
starać się
·
szerokich mas
ród może i powinien w szybkim tem- ws zechn. a szk ol a przygo t owania o y- gadnienie wciQgnięcia
organów wykonawczych zwiAzków sa~ I
·
or
do zagospodarowania i administro~a:
pie przyczynić się do usuwania ne- wate1s k 1ego.
"j
morządowych.
szych zaniedbań oraz ujemnych skutS zk oł.a ta ·ma wyks2ltalcić mocne nia pa'ństwem, to zagadnienie podstaw
PracQ przysposobienie samorztdo-o
ków wojny jest dziedzina samorządu cheraktery, dlatego praca w kole to ustrojowych' nowoczesnego państwa.
wego ohjQć należy młodzież starszl)~ 1
praca podstawowa, której skutki bi:d~
terytorialnego. ·
,_,
dł ·
'd · h
•
D. lateg-o też zagadnienia zwiQza~e k tora
WeJ zie ez uzszego wycze.......
widoczne w całym życiu człowieka.
·
· ·
d
· d
z państwem, jego pochodzeniem, i~t.oJesteśmy świadkami, ie w okresie To pierwsza szkole. ·!RlmoriAdu.
wams o pracy samorz.Q oWeJ.
to; celem i zadaniem winny być
y
ostatni':j wojny wieś oosza pańs~wowo
Plotr
omawiaprzez
San\ot-:z_'ldowy · odci'nek
dojrzale, poczuła·' si.ę podstaw.Q, ostomożna zrozumieć
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Spółdzielcze
-

--

I

•
półdzielczość l
l

spółdzielczości jest An- wypadkach ~ konkurencji, na plan
na wskroś }(apitalistyczny. pierws.iy wcale nie wvbłjajQ się naW okresie triumfu teorii Adama 1 rody bogate. lecz Nlrody o wy54>łłei
Smitha rodzi Ślę now6 forma wy:m:e-j kultlICze, .o czvm św1adczy pon~
~y. bańcowo inny system gospodar· I tabela:
cey gfosU!CY urniast nieublagenej
llo.łt czi. na obr. w ci•gu r.
'Mliki konkurencyjnej, solidamość. 1
1.0IXI m•esz. w mlllonf?ł.
KRAJ&
apołecznę. fviozna śmiało zaryzy!W· !
6,300.400
156
wat twierd:ienie, że wyzysk luip~11.· · Anglia
«8.700
Hl
Finlandia
spółdtielczość.
stworzył
łi.!ttyczny
527.000
105
Szwajcaria
VI nieokiełznanej pogoni za wyzys608..800
93
Szwecja.
n.. ...
„-.iem zg ub iono to co we wszeu.te„
Dania
344_200
92
136.000
72
w ęgry
priemi&M.ch społecznych winno b.yć
1,197.000
'70
ośrodk.iem i motorem. życia - Zlfuluo- , Francja
la7.600
60
Belgia
OD człowieka. D'..a wielkich potentatów I

Kolehk~
złła - haj

przemysłowych obojętnymi były nę- ł

~::~i&

::

~:~~

Wiciarze

pn:ytoczonych danych .N1emcy miały
na każde 1000 mieszkańców prawie
dwa, a Mwet 1,5. raza więcej spółdzielców . LeC1: I punkt•.1 widzenia
is~·>'f sp~ltlztelczości ich spóldziel;:•ość nie stała w żadnym stosunku
do naszej. Sp6ldzielczość niemiecle
podobnie do innych dziedzin iycia
g·ospodarczego, n.i e służyła cztonkom,
narodowi i ludności, e.Je. partii hitlerowskief i jako t&h Zlikwalifikowana
. racz~j d o prz ed 5j ębiorstw
b yć moZ&
pań!>'two.wych, a te są, podobnie jak
prywetne, :i:apruczeniem kooperatyzmu. Partia mianowliła, kierowników,
rady nadzorcze.i i dyrektorów zrzeszeń, zwiłzków rewizyjnych, a tism
g~ j~ n~~cja - tam nie me
woli spol~zneJ, .1e~t ~yktotu~ Z .tego .1;o~JU po1ęc1a~m. na sp6łdz1~l~osc N~~y .z.abrah się do .=<lr6w1aru& naszei. ZJaady, zebnm1a, wybór
władz i;iznal~ za b~~y balast. poneznaczllli kierowmkow, dyrektorów
i z tak . urzl)dzono spółdzielczości11

spółdzielczości w Polsce-. Wiele ~ nowo powskllycłl sp6ldzielni w stosunku do zwitµku rewizyjnego nie wyka„
zuję absolutnie żadnych prŁewmień.
lecz w praktyce SI) nejordyMrniejsz•
spółki! altcyjnf. Jest rada nadzorcza..
jest zarzod, SI) członkowie, a numo
wszystko to nie jest spółdzielnia. Nie
miejsce tu, aby wyliczać po kolei setki, ba - nawet tysifce tołich spół·
dzielni. Cói to ma zneczyć. To jedE'a
tyllco z dowodów, że przest_ępstwem
jest tworzenie spółdzielni od góry przez prywatne osoby. Sp6ł·
dzielczość powinrHl wynikać z istot·
nych potrzeb terenu i ludzi; wtedy tylko rokuje na.dzieje rozwojowe.
Na dohrl) sprawę Polska nie za.znała
kapitalizmu tego typu co Zachód. a
już przestawi(: il! na inne tory to
rzecz nie łatwa. Myl!J się wszyscy ci.
którzy uważajlJ powohinie r.adv nad·
zorczej zarzodtt w danej okolicy M
najważniejsze os'l)gnięcia. W wielu
ośrodkach, młynach i tarrekach za~
roiło si-ę od spółdzielni najprzeró.t.·
niejszych typów, lecz my się pytamv
o jedno, ile z tych spółdzielni zdało
egzamin w trudnej walce z kapitali·
zmem„
\
Co tu mówić o nowo powstałych
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219.000
38
Holandia
głód i poniewierka milionów sza53.400
37
Estonia
1ych, J>ł'Ostyd1. lu.dzi. Gdy dywi-Oendy
~~~:*°~
Niemcy
od akcji spadały - zamykano pr:iedPolska
ai~rstwa, e robotnik szedł na bruk.
18
f!~~~~a
'Tali stan doprow8dzał do częstych
16
192..500
11
His,;pania..
hyzys6w, strajków„ masowych bez34.000
11
.-oboci. Handel między narodami n'.e • Bułgaria
~::g
~
'tylko nie rozwijał się, ale 14Ilik.a.ł.I Palestyna
2A.lOO
~~~!·
Wysokie bariery celne,. ::.ak.azy wywo1
rozpoczęli pracę.
1.20(}
O,J
Rumunia
'ZU i przywozu najroz:maitszegc> tvpu I
Niejednokrotnie spótdztem1a roz
1>iły puede wszystkim miliony ma- I
1uczk.ich tego świata. Wiele tych lIUI- ł, Jeżeli Anglie zarówno -pod wzglę· poczęła działenie wybitne w inn'-m
łych. prostych, hitych prz.ez wyz."'śk dem ilości członków, jak ·i s.um zaan- kierunku.. Głównie większość na.
..
._
~d . .
h
.kapitalistyczny ludzi zaczęło myśleć. gaiowanych w spótdzielczości wyb ija
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zdobywały sobie swę nie- możności. My w tvm zestawieniu im1'1.11 r-0k 11błeganę, uporc.zywę pracą co raz to panuj~co nie wygi.teamy. 19 spół- ~ por~dk~, a. ~od płaszczykiem n:e- ko~icie. sł~ność,_ iż. dla d_obra sa~owe kręgi życia goSf}Odarcze!!'o ldzielców na 1000 irwvklych śmiertel- Ja~o memie~~teJ age~tury upra.w:ać IneJ spółdzzelczoś~ rue moma było
t eh l\a]ordynormersze szwindle, za ktore :znraz po zamHk.męcltt armat przy·
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- Spv> z1 w Ka n..... z1e, g z:e ~ 70. ca1ego ,...,n- przypnuaJQCYC
fere~1 1 ł kongresów- ~!d~ielczy~h..
dtu ·pledami wytwórczości rolników cie, stanowi n'ewielki procent ceiego. s ę w więzieniu.
Spółdzielczość nasza z ouesu oku- gdy~ były sprawy , pilme.15ze Jak
jest w rękech spółdzielni. I snó.fdzir+ obrotu w Państwie. Obiektywnle
ao-śł. nie tvlko lepiej i konystniej za- stwierd:fit Mleiy, że spółdzielczość pa.cji prz.eds,tayńa dużo do życzenia. prze1mow~nle, ~abezpiec~a.me całego
łatwia 1..arówno producent& odoo-wie- fw .Polsce. przed wojf\4, jakkolwiek nit' Demaralizacja, wszelkiego rodzeju cio- s:eregu. 0 ?rodkow ~k waz~~ch spraw
cłzialnego za własnę snółdzielnię, ~re popierana przez no.d z n>ku na rok ·ży do d1iś na naszym aperncie spół- rae ~o::na odkłftdec M~ wicl~~ze pra·
dzielczy~. Wprawdzie obecnie nie gn_ę~bysmy, aby s~'.11dz 1 ~lczosc, o_ któt&He i konsumenta. Wiele spółdz{e-Jn; zwi..\szala się.
...... oi"\I można się zaslani>ać frazesami pa- re~ ideaJy walcz_rhsmy 1 _walczyc ~~.poc~tkowo opanowsnvch · przei: tu- Minimalne zahbmu. ~--dzi nieświadomych celow i z.al-Oź<>ń. w dob~ byzysu należy i;apks8ć na tńo1yzrnu, ~ za to sę inne. Ń'A dobrę ózi~my n~dal, nie .schodziła z \\•las~1j&\je rna spó}dzielc-zo~-ć ·przed sof>o p1us spółdziek-• '>Śd, w porównaniu sprawę personel spółdzielczy w 90% weJ drogi tworzen:a ~wego czł-0wie-
wykolei11ło je; przekształct1 }ę-c -w zw,„ .z ogólnym banltructwem calego sze- winien być usunięty. Jest przeciw te- k.a. od. dołu; -:: czl.o~iek~ kt6ryby W
kle spółki akcyjne •.Tt>. zaś, które z~6- regu ,prywatnych przeds'ebiorst~ w mu bard7.o ważny argument. a miano- kazdeJ .sytuacji ~zteJOWeJ - czy ko:
lv egzemin ?;vci,a, ws~azaly 1ud?1cn4r-: tym samym okresie. Snóltłzielcz.ość wicie: brak fucho-wców. Ale spóldziel- rzystneJ, czy nie, ?otrafił ~deprzec
możliwości slłrawiedl'wei . wvmiimy w P<ilsce wzrast„ła w sposób najbar- czość n!ę jest tylko na dziś, czystka z c~łl) stanowczości!) wszelkiego ·rodóbr, . .-: gdzie. n'e ilość akd\. .. r>i~ dziej . zdrowy. Twórc-ami s~ółd:.iielni tego rod zaju jest konieczna, co. praw- dzaJU . fałsz, • obl~dę ·i z-~lam.ani~.
da - sytuacja ulega dużej zmienie SpółdZJe:cz.ość dl.a. na~ to w~ęceJ rui
·zysk, lecz człowiek i iei?o potrz.eh'\' bvli chłopi i robotnicy .
1
s~ istotnę Wł}rtości~. Koppe-.ratv->ll' I Udziel wsi polskiej ·w ruchu spół- na lepsze -:-- ze strony rz-ędu mamv pusty, .dźwięk.. Spoldz•elczośc to bu·
rywalizujęc z kanitali:i:mem twopv} dz!elczym był przyę-niataiącv. Ohes jak nejdalej idęc!J W' miarę możJ;wości dowanie n?wego .twórczego charałteru. Spółdzielczość to tęczowy sztan•
spóldzielczo~ć klasvczn'!, soó.Jrlzi„1.- roz11·oju _spółdz'E>ln> w Polsce przypa- pomoc i gpiekę.
et1łej ludz.•
dar,
•
.
.
.
.
.
·
·
..
M
dł
k
!
·
·
.
k
_._
·
l
t
·
·1
czoś'G. "'
·
• . gło~y z.bratanie
y w1cl6rze chętnie w:dz1elibysmv
onvstny e
.... TUlJ eo~vm ego. -s o~A zrw- "" na o res na1m""t1P
· · .. c;··P ws.i, d uszęi-e1• się w tvm czasie ni" - spółdz.ielcz~ wymillnę na wszy<;tkich. ko.sci.
„ zec11c1erm.v
. Dl e 1·1us t raci1
-~zeruu.
·
Stod też - wszvscy ci, którzy połcia·
pr1ypa~rzeć cvirom~ ; p;zedsta~ia rA · mi1.1 rem ~k rol:foez\rch i borvkej~ej s zczeolach gośpodarki narodowej.
cym 4 ph itnie, .'alr' ~ · to b~aie i foJ,:„ sie w ę~stensywnei ~oso~oorce, ~o- Wypada się tylko zastanowić czy to dali i pok!ade~ ."' ~as nadzieję .'o narody wvbiiaJ{I się na ~dl' \\;em- clta ·fotensyw~.i 'rcis.i>dąttrki r.;e·- jest -możliwe?. Społeczeństwo polskie nopewno. 51 ę nie zaWJodę. Afe wara
w ru,chu _spólĄzielczvm w świede . . fa- było warunków. N 8 wsi chłop polski szczególnie po tej wo.jnie nie jest wszystkim tym .niedow11żon~ kapita~
sttif~.e ~~z wstrzęsó~ i :z!'11emań listyczny~ sp~ula~tom od, t~o·, ··c~
i_r!':'' rii e'.iako . ~nstyrtk.t oWriie rGz~iaf kQ..
trz~c Z -~unk~u. widzenia
~ me; w~ sokosc1 , obrotów . nelPzAfohv n1ecmośc wvro·anv produk:cp w for- gospodi!rc:zycfi· przyjlJł· w całości sy-· ąla nąs .iest na.jdcozsze. SpołduelC%i!J
_zak.wal~fikowa~ do na;ri~~\~'. ~z!?,~wvrJ. IT'&.C~ spółi:lziE'lczvch : ś~ad · tei iWorz~ ste~u spółdzielczego. Przede wszyst- c~cemy · pr~~cji, w6}dzielcz.et wv•
~a.~e: .w k.· t6i;.vch na rooo. mi~z~a_ń~o..,'-'f l ltif' t;ego '·rod2aiu soot.ł.?ielni . .hal~y ki.ID,' z" braku ludzi rozumiej~cych 'sa- miany·;.Jec.z z. Jednym ~~iem:- -:
na~1ęi;:1 , przvpada n~ s,i;1lńi· E-Ti:;.~w 1Jtf\&Ć .u natbarrlrief lcouv!ńne ·bo- ml) ideę sp6ldrielczij:-Gd~·bvśmy -telc ab.y wsiystko bud~w-ac dobrowolrue
Ocźywisc1e .~. handf~ r ~I~ <f~~n,if' wtem T\ft°rnst&ły OM nie •z nskilzU,· ale dzisiaj .z- ·-rękf łla se.rt.Ó -przyjrzeli się od• ~}v_ l{tpk?Jwrek. W ten. ai;ios6b
l"i~saości. starych j . nowopo.w_stał~-ch pojmJI]e : Spółdz•eJczoŚĆ, %!Wl~dzte - W
,
· ,
. ·;
_..
iJo§ć _c zfonlc.ów, le~ . 1Josc Zll6.lli!°lł7'; (Xł ~dIJ},u.
Woino. _a z n.!~ ·_okupa.cja ~miec- spółdzielni. je}r one wygl~aję na co- na~ ~orli"".ych współpracowników . n~
'"';nych ~ao rt~łów , sta.~ te~ .o '.I:~ .~li~·
dZ! o wys"lroc:ć ohrotow W. imlionerJ.. "\11 ~ ·WVWarły . UleD\ne rnętuo . n4-. na- dzitjń,.- to po JMUlłYile doszliby~TnJ' do dziś 1 .na jutro.
. ·,. . /' „
sz.eJ spóldzielcz~-\ W,edł~ . .wy.iej , ~ut~y~h .~clle!-sJi , -~o ·do ~'.bect:ei .
to. poza Anglię, pozo~taj~cę
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Na§Zfi

' Kiedy wybieramy się w pow ostatniej chwili na
'd worcu zaopatrujemy się w pa· pierosy czy cukierki, często w
, kiosku przykuwa nasze oczy sen·
sacyjna ilustracja na okładce
f~siężki _i 0 !16 . v.:łaśnie skła.ni~ nas
JeJ, bo przec1ez mo,l!.oo kupienia
b
d
•
ęf ze się z arzyć, że w pocięgu
'd~ warunki do czytania.

aróż i

Kiedy przyjeżdżamy ze wsi
'do miasta po sprawunki, coraz
·częściej zaględamy do księgarni, aby sprawić dziecku prezent
najmilszy dziś: księżkę.
Kiedy jakieś zagadnienie bar'dzo nas interesuje i nie znajdujemy odpowiedzi w najbliższym
otoczeniu, uciekamy się do księ.ż
ki.
Kiedy zakładamy bibliotekę
w kole mło d zieży. dobór księżek
sprawia nam prawdziwy kłopot.
Muszę to być przecież księ.żki
llie tylko pożyteczne, ale cieka·
we, zajmujące, pięknie napisane.
Dużo już księżek napisano.
:f ak dużo, . że tylko niewielki
p1_ocent możemy przeczytać.
Wschodzę - jak rośliny - zarówni) pożyteczne jak szkodlii,ve. I - jak wśród roślin - łat·
wieJ·, buJ'nieJ·, bez starań i opieki - wschodzę. i plenię się
chwasty, tak wśród księżek poi,awiaję się i nie g\nę księżki
bezuzyteczne i szkodliwe. Do·
bre powstaję rzadziej, sę droższe i - takie już maję szczęście,
w razie katastrofy - ginę na
stosach - -jak wielcy męczen-

ze

_ ńicy i~ei.
Jak trafić na dobrę księżkę?
Niełatwa to sprawa dla przeciętnego człowieka, (szczególnie
na wsi), który nie śledzi nowych
wydawnictw, rzadko bywa w
księgarniach, nie ma się kogo
poradzić. Autor, tytuł, okładka
- choćby naJbardziej obiecu·
jąca - niewiele nam mówi. Au·
t-0ra nie znamy, tytuł rzadko in·
formuje o treści, a okładka szczegó1nie w tanieh wydawnictwac h , ob liczonych na zysk, jest
wa b i kiem, k tóry dużo obiecuj· e,
8 niczego nie dotrzymuje.
· W takieh kłopotach czasem
edynym znakiem orientu1'ę~ym
upujęcego jest nazwa firmy
wydawniczej widniejęca u dołu
okładki. Dobrych firm wydaw·
niczych, które ma.Tę swój honor
1 szlachetne an1bic1"e, r'est w Polsce niewiele. Łatwo je zapamiętać i gdy nie marny żadnych in·
nych wskazówek co do ksiflżki,
lctórę. chcemy nabyć - żędnmy
· · k'i wv cl ane.r· przez d anę f'irk.suµ
·
'1 'k
zaznaczaJęc
mę, ogo m owo
swoje życzenia co . do treści.
Wtedy sprzedawca może coś
b
· d ·
od nowie
.mego wy rać.
. Do takich pewnych, szacownych,. o piekne_j t;adyc.ii ~irm ~y·
dftwmczych nalezy ,,Nasza Ks1ę-·

t

~~~

„ W I C t"' --

11

Księgarnia"._,

W.1 wojnę-pierwsze mie;sce wśród
historia na wydawnictw tego ty~u w całej
·
!:.zawa, ul. Smulikowskiego Nr. 4, kl. V szk. powsz. Zeszyt I cena Europie.
W planach r.a najbliższę przykonta: Bank „Społem" 85, PKO zł_. 9 .. - Kotarbiński ~:' Dobra·
szłość na pierwsze mie;sce wymeck1 St.: „Elementarz .
I-128.
Przed ostatnię wojnę spół- . ~la wychowawców i nauczy-! suwa „Nas~a Księgarnia" szereg wydawmctw dla wychowaw·
·dzielnia nauczycieJska, obecnie cieli:
ł
I
k
I
·
·
cow, naucz_yc_1e l'1 i· k an d y d atów
,,PsycholeSt.
Szuman
Prof.
na
a.
powo
e
a
a,_
s
me _nau_czycie
1
d
cl Iaczy z~ięz- gia wychowawcza wieku dzie-111~ !1auczyc1e ll ~-z~,<~e~u
d
pe„ ag·oo zycia prz?z zia
ku ~.auczyc1EJb!wa Polski.ego,, cięcego" _ podręcznik dla ma-1 giki, p~y.chologu i. f1z1olog11, d~roz.~iJa s~ę pozyt~cznę dzmla,· tek, wychowąwczyń w przed- dak_tyki l m~todyki oraz orgamnosc w niesłychanie trudr;y~~ Iszk o lach oraz dla nauczycieli i zacJ1 szkolnictwa: . ~rof. Bal~y
warunkach., Jest coraz l~pieJ i. słuchaczy szkół wyższych stu- St.. „S~arakter~l~g~? i typologia
coraz to cos nowego a pozytecz- ctiujacych rozwój psychiczny dzieci 1 mlodz1ezy . Prof. Kot
1tego. ukaz~je s!ę z~ witryn~ księ dzie~ka (Cena zł. 200.-). Bla- ~t. „Zarys .?ziejów wyc:~owania
garrn w cicheJ ul-iczce między żejewicz Wiktcr: Baśr'i a dziec· Jako .funkq1 społecznej . Prof.
ko" _ dla wycho~awców opie- Kreutz .~.: „Nowe kierunki psydomami ZNP.
M.:
„Nasza Księgarnia" __ kon- kunów, rodziców, kiero~ników cholog11 . , !rof. Kr~utz
tynuujęc tradyc_je przedwojen- bibliotek, czytelni i zakładów, ,,Osobowo~c nauczyciela - wychowawcy · Prof. Szuman St.:
ne, wydaje przede wszystkim to, dzieciecych. Cena zł. 40
„Rozwó,j psychiczny dzieci i.
· . .
. .
. ~. .
· k hl b
b
·
Ks11;izki do bibliotek dziecię" młodzi'ez' y" oraz calv szereg i·nco Jest potrze ne, Ja c e col · cych i m Iodzieżowych:
· po d ręczni"k"i szk one,
·
cl z1enny:.
'
nych.
pisma. dla dzieoi i młodzieży,
Podręczniki dla szkoly powsz.
Granowski: „Europa (wesołe
księżki i czasopisma dla wychowawców i nauczycieli, księżki opowi~danie o psie). Konarski i książki z lektury obowięzuję
popularno-naukowe dla wszyst· Kazimierz: „K.-zywe Koło" - cej dla dzieci i młodzieży - oto
powieść na tle życia Warszawy plan, który przyniesie wiele ko·
k-ich.
w latach 1939/1944. Cena zł. 60 rzyści społeczeństwu zarówno
starszemu jak młodszemu. Na
Nadto posiada na składzie: w oprawie 110.
1
wydawnictwa Ludowego lnstyWydawnictwa popularno-na· szczegó nę uwagę zasługuję plcTtutu Oświat~ i Kultury, nowowyny wznowień wydawnictw dla
dane, podręczniki szkolne dla ukowe·
Dobra księżka dla dziecdzieci.
.
ł
szkół wszystkich typów, progra· Prof. Wolffke M'ec
1
zy aw · ka - to rzadkość nawet w cza„
B b
P 'łk'1
my szkolne, mapy, dzieła peda- " om a atomowa (wyczerpa- sach przed oJ'enny h
k' w kl c · 1
gogiczne, ksil;iżk·i dla dzieci i ne). Prof.. Czarn~wski Stefan: k ·
młodzieży, literaturę pięknę, wy- „Idee kierownicze ludzkości" dsię~ar~ ie zbwy ·dek. za_wabone sę.
rog1m1, a rzy 1m1, ezwarp f G
(C
k
.
d
40 dz ł)
ro · u!'!lp1o- tościowymi ksiażkami, które ro·
··
awmctwa nau owe oraz wszyst . ena Wł
a >:sł~w: „Ro~~OJ go· dzice kupuia dla swych pociech
kie ukazujące się w handlu księ- wicz
garskim nowości. Wszystkie - shodark_twa Łswia!ok-egSo . MWałal- często dosi~wnie „za odjęt,ę od
0 - ust grosze!" „Nasza Ksiegarnia"
t.:
bezwarto· c owi 1 -- E empic.
?c.zywiśhie oprócz
1
1
- - tak bliska nauczyci~istwu i
~e~y
Wml arzk' uLopy
scwwyc ·
Wśród wydawnictw 1,Naszej .aik·e~s 1 .. ';,on „Swiat po szkole, projektuje na na,ibliższ~
przyszłość wznowienie najlep·
Księgarni" pierwsze miejsce zat- wie ieJ WOJnie ·
osięgnię· szych księżek wypróbowanych
Najchlubnie_jszym
muję księżk·i i czasopisma dla
dzieci i młodzieży oraz wycho" ciem „Naszej Księgarni" sę bez- autorów literatury dziecięcej:
wętpienia czasopisma dzieciece: Zarembiny ,/Zuch", „Zuchy",
wawców i nauczycieli.
Dotęd wydano: pądręczniki „Iskierki" --:, d~a kl. II szk. p?w., „Rzemieślniczek - • Wedrowni·
zatwierdzone przez Minister-I ,,Płomyczek - dla kl.)Il l IV czeY.", Marysina służba"), Pora·
stwo Oświaty _ do użytku szkoły powsz., „Płomyk dla kl. zińskiej („Kichuś majstra Lepi. V, VI i VII szk. powsz. (Dotęd gliny". „Maciuś Skowronek" i in
szkolnego:
r wyszło po 12 numerów tych pi- ne), Wiszeniewskiego, Grabow·
,
,
Baczynsk~ S~., .~?erfel.dow~a semek, .ukazujęcych się dwa ra- skiego, Duszyńskiei, Grotowskie,f, R.ogoszówny, l\ownackiej,
A. „Patr_zę l opisuję (ćw1czema, zy w miesiacu).
h 0 cl . Centkiewicza, Zawadzkiej, So·
d . h
k
Dl
ortograficzne na kl. II szkoły
zi kołowskiego i· innych. Nazwisku
a .s~,,? sre me wyc
powsz. Cz. I, wyd. XIV, cena zł. 1
(dotad 4 numery) te sę. dobrze znane pokoleniom
15.-). G ayówna D . „ p rzyro d a " Płom1en
„ (1
"
·
,
.
· oraz Młody Zawodowiec
„
dzieci i młodzieży wvchowanym
"
żywa dla kl. V szk. powsz., ce· 1
numer)
p
na ,,Płomyku" i ,.Płomyczku"
·
na zł. 2 4. - Cieśluk M. „ rzyS ę to naj lepsze w p o1sce pis- przedwojennym. Pie,_kna i zaj"
roda martwa" dla kL v sz k .
~
· muJ'ę.ca treść, wzbogaca1"ęca
· · ·l me
· · l· m Io d z1ezy
H o- ma dl a d z1eci
zapowsz. - cena z.ł J~2 • - umysł iak serce, -piękny
· k prze d równo
·
· ··
- Ja
1z os1ęg-nę
zczec h ura T ., 1wętp1ę,
szows ka W .,
język - to zalety maięcych się
ukazać już wkrótce księżek, któ~
rych nie powinno zbraknęć w
Dnia 17.6 wyjechała dele~acia nych dla powiatu Lubart6w, we- żadnvm domu, wychowujęcym
na tereny Mazurskie w skla dzie 1' dług opinii delegacji, jest zepsz· dzieci. •
Z wykazu wydawnictw, które
ośmiu ludzi, celem ~bad~nia .i od terenu miejscowego.
opisu mają.tk6w na spóldzJelnię \ Całkowite uznanie należy się już sie ukazały oraz ma.Tą się
osadnicze>-parcelacyjną. w po- . dla Miejscowego Urzędu Ziem- ukazać niedługo - wyraźnie wioświatowo·
wiatach: Węgobórg i Łucz:my. ski.·ego, ·, PUR-u oraz ref erenta dać na-stawienie„Naszei
Ks_ię·
wychowawcze
k
Delegacja zwiedziła szere~ ma osiedle1!~zego za 0 azaną. p~m~c garni". Dziecko - młodzież . za zrozum.ien. ie
,.2fków z' stw1"erdz1'1•, z'e n „~da1·2y delegaCJ.1, oraz
l nauczyciel - wvchowa,•·ca - oto
d cłw S ól
„
Y
a P ozie· ~łówni 1· e1· odbiorcy. Odbiorcyr
"'
osa
znaczenia
się one na osadnictwo ~póldziel-1
.
• . . · czo--parcelarv1"nego.
.
.
których ónfi nigdy nie zawie· ·
-r
czo-parcelacy1ne, . 1ak ~ó.vniez
Instr. pow. Lubartów, dzie.
~ gospoda.rst":a md~rdua~ne
MMift Swobodowe
Furtak Alelwmdn- ·
Gleba w ma111tkach przydzzelo
garnia" -

Spółdzielnia z odpo-1 Tropaczyńska - Ogarkowa

wieaziall)ościę udziałami, War- „Było to dawno" -
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Wici w

Wyczółkach

~jazd

••

w lielcach

· Tegoroczny zwyczajny Walnvl
7. Plany pracy.
Zjazd Delegatów Wojewódzkie
8. Dyskusja.
go Zwi<Jzku Młodzieży Wiei9. Wybór Władz Zwi.µku.
sldej „ \Vici" odbędzie się iv nie
10. Sprawozdanie
Komisji
dzielę H lipc;t 1946 r. w sali Do
wnioskowej.
mu Kultury Robotniczej w Kiel11. Zakończenie Zjazdu.
cach. Poczf!łek Zjazdu o .~odz
Koleżanki i Koledzy!!
,
10-ej.
Jedni iako delegaci, inni jako
PROGRAM ZJAZDU
członkowie, goście przybywa;.
1 Ot
· z· d
cie na Zjazd jaknajlicznej. Niech
·
. war~ze. /~Z u. .
nie zabraknie na z;eżdzie żadne
2. Przemowi~ powi.~lM. , go czynniejszego Wiciaru i \Vi.
J. Odczytan.ze 1JCo_łok6lu z j ciarki. Niech nasz Ziazd słanie
popr2edn_1ego z~~du.
. się połężn~ mani/estacj4 przywif
4. Po\VOlan_ze Ko~is/t.
1 zania Młodzieży chłopskiej do
S~ Ref~ał i_deologtczno--or- swego wiciowego sztandaru.

Kolo Młodzieży Wiejskiej „Wici" „ Wici", „Cod"est do zrobienia w nawe wsi Wyczółki pod Warszaw, zo- szej wsi?" •. świnta na wsi", „Obosta!o założone 13 listopada 1945 r. -.·ięzlti J>rezesa Koła „ i t. p. Referaty
Mtodzież m".ejscowa odczuła i zrozu- były czytane i omawiane na ogólnyca
miała potrzebę organizowania się i zebrani&ch Kole.
pny pomocy członków Polskiego
Strnnmctw.a Ludowego założyliśmy
Ponieważ sami wystawiliśmy )Bseł
Kolo „Wid". Lokt'ł na świetlicę odst~- ka" i różne inscenizacje, chcieliśmy
pił nnm honoi:owo p. Adam Łagows1c:i, tak~ .zobaczyć jak grnję __ zawo~owi
czł01'lek PSL.
artysc1 w teatrze. Postarnhsmy s;ę o
-"- kó
K ,_ m m ~o n..,._.._ ulgowe bilety na sztukę Słowackiego
C u„n
w w o.., a y J • '-"P'"'-'z L.ll W
d •• ·
ł
k ·
tego 10 os6b starszych _ członków „ r. a
en!! a i ws.zyscy. cz.on owie
PSL, którzy zapisali się na czł<>nków byli. n~ teJ sztuce ~ .od.nieśli dobre
:pop:eraj11cych t. zn., że w razie po- wnazen1e, tym bardz1eJ, -ze P!"2~ tym
trzeby pomagtiję nam przez dobre Ta-1 hy}a omawiana. przez p .. W 01etechcwd , pemoc imaterialnę, urlzielafa mim sk1ego oo Uru~ersytec1e Powszed_iu~o11~ i wskazówek. Bywaj'! także n11 ny{: kw ~rabowie
hiW-~·gfzie
11aszych -zebrałliach i uroczystościach cz n °};'.e naszego 0
r
ie
uwewnętrzRych w Kole j&k: ••Opłatek". cu;szcza •
„Osta~ki'·, )ajko" i t; p. co bardz?
z wiosną znloźyliśmy sekcję spor{i,
;
ZapHszamy
Jęcey 1 zespale nłodriez ze starszynu. towę, która zr<Jbiła siatkę i postarała
Komisji Rewizyinei.
I
Zarz~d
Nu wstępie za.prenumerowaliśmy_ 14 I się o pi~ę. ~erazie ćwk~y.my ~ię w
eg.z. tyg. ""'W'ici" dla czło.nk-Ow Kola grze w ~!atk<>.wkę, ale ~yśhmy ~i of
i załoiyli-Smiy sekcjt <teatrahvo - oświa-1 u:z~zenm .zawodów między stsiedztowf, 'któr.a ,a; m!ejsce za'brała się do knn1 Kolami. · .
ł
pracy i już n& ••_.Andr~ejki" t. J
Wielkim sulccesem jaki odnieśl!śmy
. 11s~opad11 .urzęd~liśmy imprezę, z kt-6- ostatnio było wynajęc~ lokalu 3-izboHJ d?ch~ został pn:e~aczony !'li wego n& wł 8 sn1J już świetlicę, którt
ąodnie z art. 25 i art. 43 5'!.e.tul11
9) Przyjęcie zmian st-&tutu MazurfJ!!Czki gw1!1zdk_owe dla biednych c:hie- teraz urzędzamy i ozdabiamy.
Mezurski~o Zw~zicv Młodzieży Wiej słcieiro Z.M. W. „Wici'",
ca z naszeJ wsi.
skiej „Wici'' Zar~ Wojewódzki Ma10) Wybory Władz Muurskiego
Następnie założyliśmy zespół PrzyWśród p~acy, wśr.ód różny<;h klo- zurskiego ZM W „Wici" zwoluje do Zwffµku llłodzieiy Yiej!idtie<j „ Wici„,
sposobienia Rolniczego, aby doksztal- potów osobistych. me Z!1pomnieilśmy Olsztyna na dzień 14 lipca 1940 r.
a) Zarzfdu,
·cac się w diiedzinie rolnictwa..
o tych, kt-Orzy zniszczeni, cltony, bez o godz. 10 zwyczajny Walny Zjezd
b) Komisji Rewizyjnej,
..._ .., . N ~- .
yst • .•
dftChu
nad
głowę żyję w lepiankach Deleg-0tów Mazurskiego ZMW „Wicl....
na -u~e
aro=eme w aw11is~y i bunkrach. Szczególnie mam Ut na
p
dek h d·
c) Sfdu Koleżeńskiego•
•~osełka • po których -zost&ły dZ1~ myśli dzieci kieleckie. które żyję w , . orz~
ra. •
. .
Il) Wolne wnioski i iamlm~ie
~ ro~ane. paciłt1 w myil poprzed- tak strasznych warunkach. Aby przy1) Otwar~1e ZJazdu, Jl<i>W.1tarua., wyZjazdu.
IUD powziętej uchwały.
czynić się do ogólnej pomocy, jaka bór prezydium,
Zjazd nasz ja-ko pierwszy na nowo,,Jasełka„ wrstawi1iśmy jeszcze raz była zorganizowana dla dzieci kie2) Stwierdzenie prawomacności Wal
odzysknne.t :r;iemi Mazursko - W ar•
na innej wsi. Poza tym ur~ziliśmy I leckich, zarzędziliśmy zb:órkę na ten nego Zjazdu,
mijskiej Walny Z.iazd Młodzieży Wiejzabewę tanecznę w karnawale, która cel na wieczorku i zebrane od człon3) Uchwalenie regttlamina ohred,
przyniosła rram . zna.ewy ~'?chód, z ków PSL j '.,Wici" ,i;iieniędze V! ~u~ie
4) Refera.t: Zad.arna Zwiozku w cło- skiej będzie mi6ł cha1akter masowy.
Poza upr~w:nionymi delegatami, wzy•
cz~o. 10 ty;s.. pn.eznacz~hs~y n~ 3 tys. zł. of1arowahsmy na dz1ec1 k!«;- bie obecnej,
wamy do wzięcia udziału w charak~e
ks1ozk1 do bibhotek1, w ~t~re.( -Oo _tej ledtie, oraz 1 tys. zl. ąa zd~mob1hS) W bór k . .
rze gości jaknajszersze rzesze Wicie·
pory było około 30 ks:ę-zek zlo-zo· zowanych żołnierzy
pomni na ich
Y
acmsni
rzy -z naszego okręgu.
cy<;h -prze~ „wic;iarzy"'. p~staliśmy trudy i ofiary, jnld~ ponieśli w służa) Matki,
•
tak~ 14 ks1ę7;ek sako i:enuę o_d wpłe- hie dla Ojczyzny.
b) Statl1toWeJ,
Przy-bywaj~cy do Olsztyna zgłoszo
~ię w sekretariacie Zarll}du Wojecon.ei preinum."':~ty ca r?c-zne1 za .t~
Obecnie UC%ymv si„ tflńców !udoc) Wnioskowe},
egz. tyg. „Wici . Obecme mamy JUZ
··-,
"'
.
w swojej bibtiotece około 100 księ- wy.eh i inscenizacji, które mogQ nam
6) Sprawozd?me tymczasow,eę:? l.4- wódzkiego, ul. Kopernika '14.
żek, z czego jesteśmy bardzo dumni. ~yć potrzebne do zorganizowania do- TZQdu Mazursk1eg 0 ZMW "Wici.,
Prezes Maz. ZMW „ Wici"
Nowe księilci ZD!kupiliśmy w Wy.dz'a- .zynek.
7) Sprawo:idame tymczasowej Ko(-)Wł. Wach
le Wyd&wniczym Zw. Ml. Wiej. „WiProjektujemy taltże urzędzić w ohe- misji Rewizyjnej.
Se1c:retarz Mttz. ZMW „Wici"
ci". Przy pomocy lc.oleżeństwe z ed- sie letnim daiszę wycieczkę samocho8) Dyskusja nad ·sprawoidaniami '
ministracji dobralismy księilci najr-er,- dem.
l referatem,
(-) J. Stelmach
sze, najbardziej wartoś'Ciowe i zosta· Y Ponadto pregniemy przy -pomocy
0
one przyjęte z .nlekhuMn~ radgśc;~ Chlopski"""o Tow. PrzyJaciół Dzieci
i zadow<Jleniem przez członków Kole,
ho rozumiemy dobrz.e, -eo daje czyta- zełozyć dzieciniec w nasze.i wsi, aby
nie oohry-eh księżek i dlatego tak uleyć matkom, które . maj4 wiele prawielkę wa·g~ 'Pf'ZYWil}zu.i emy do tego, cy w domu i w polu.
c) Sędu Kolezeńsltiege.
Na ]>Odstawie 11rt. '.30 Statutu
aby utworzyć rlolm~ bibliotekę. ZaTak r.ię przedstawia praca w Ko1e, W. Z. M. W. „\Vici" Dt>lnoślęslci
6. Plan pracy i budiet na ołre-1
Zw.
opatrzyliśmy 'Się takie w księżki, kt6- ktt'ire powstalo przed polrok'.em. WieMł. Wiejskiej we Wrocławiu iwołuje nll!ftępn v.
re oomage-ję nam należycie precować le jest jeszcze braków i niedcrcifgnfęć na
1. Wybory Whtdz.
dz'.eń 14 lipca 1946 r. do WFDclaw l<ole. Przede ·wszystkim wiele sko- w naszej pracy, ale jedno jest pewne, wia na godz.
a) 6 członków Zal"ZQdu Wojewóch.
10-tę zwycz.e.jne walne
rzysta!rśmy i lcorzystamy w dalszvrn ie wykazaliśmy dużo chęci, ro-zumiezgromadzenie de1egatów z 'ltastępuit- Utieg-ó i 4 zastępcow.
c~tt & „Pomocnika Organizacyjne- my cel tej pracy i -cieszymy się, że
'b) 5 członków Komisji Rewizyjne}
go". D~ięki ~mu w;emy iak powi· jul: pewne wyniki i owoce µracy 5Q. cym porz"1kiem dziennym::
i 2 ustępców. ·
1. Otwarcie obrad.
nien wyglrJdać ·sekretnriat Kol&, lcsię- Teraz w okresie letnim ze względów
c) Przewodnic~o. 4 -członków
2. Powitaniai.
gowosć. jakie obowi~zki ma prezes zupełnie . zrozumiałych, kiedy kaidy
i 2 zastępców S11du Koleżeft.skiego.
i t. _p. la18twione 'lrulmy 1ille wszyst· cały dzień pracuje w swoim gosp<>~
3. Odt....cytanie i przyjęcie erotokó8. Wybór delegatów na Wałny
kie S'J'Tawy org-anirecyjne. Wszyscy darstwie, trudno jest żędać, aby po- łu z poprzedniego Walnego Zgroma- Ziti~d.„Dełegatów Zw. Mł. W. R. P.
człoolrow.ie posiada.ię )~mocje NI święcał zbyt wiele czasu pracy w Ko- dzenia.
„W1c1.
1946 r. i meję opłaco114 składkę za · le, ale wszyscy doskonale zdaję so4. Referat: „Spolecma rola „W1c'i"
9. Wolne wnioski. Zamknięcie O'Ji.
pólrocze.
bie s.prowę, ie jednostka nie wiele .mo- w Polsce.
rad. •
W:płacniśmy r-OwJlież 2 zys. zl. na że zrobić, a tylko zorganizowana groUwaga.
{Przerwa w obradach).
powiat. funousz dysipozycyjny. Bie- mada jest silna, może działać i u_poPrawo głosu decydujęcego mail):
5. Spra·wozdanie Włam W. Z.
rremy udział we wszystkidl z.i azdach minać się o swoje prawa.
M. W. z działalności za okres ullie- Prezesi i Sekretarze Powit\towych Za·
powiat. wojew. czy ce.~tr•lnych. Pora
r~dów Zw. Ml. W.· „Wici", Prezesi
Laskowska Jadwiga gły.
tvm koleżanki i koJed.zy z nasziwo
Zw.ięzków Sasiedzkich. Dekgoci Kół
a)
ZarzQdu,
Sekretarz Koła „Wici
Kola breli liczny udzial w kursach
Młodzieży Wretskiej, po jednym deb) Komisji Rewiiyjnej,
w WyczóUi::a-eh
ja'kie były organizownne na . terenie
legacie na 22 członków c2ynnych
{posi11d11ittcvch leg-itymacje członkow.
powitftu.
Zorganizowaliśmy także wlasnymi
··
skie tu1 1946 r.).
1
Paza tym moge brać udział wszvscy
siłami kurs kro.iu i SZ}'Citl dla koleżanek z naszego Koła.
członkowie Kół Ml. ~ii:iskie.i „~ici••
• w charaktene uc21estn1kow - gosc1.
Pomni na cele i zadania Zw. Mł.
.
Przybywajęcy uprawnieni del~acł
Wrejsk „Wid", ll. więc samokształce
otrzymu.ią karty delegackie do gło~~
1,
nie się i samawychowenie -człowieka,
···
·
wania, uczestnicy · karty uczestm•
kt\Sryby. był _pewny sw-0ich. praw i
•• ~ ł
ctwe.
mógł decydow a ć o losach pańsiwa,
postanowiliśmy, że oprócz czytania
(-) W. Oleszez&k'
'
lrs'ężelc i tyg. „Wici" będziemy się
Prezes
dokształcać przez pisanie referatów.
(-) M. Wronów.na'
Przez członków Kola zostały opracoSekretarz
wane następujęce referaty: „Czym SI)
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Wolne posady w Bnisie

!Państw. Szkoła Spółdzielcza

wKatowicach

Szbły Spół„
z;spól pracowników w Uni- powiedni4 osobę, pra;if!1Y·. aby 1
wersytecie Ludowym w Brusie i napisała podajfe SWÓJ zycrory~. : ku Młodzieży Wiejskiej „\Vi- dzielczej, Katowice, ul. Raciborkoło Łodz~ :-- zwra~a s~ę do ko- ocenę. ~ł~sn.ego przrgotowanza CI" w Katowicach. podaje. do I ska 3! przyjmuj~ uc:znió,w do naa mozliw1e .1 fotografię, pod ad- wiadomości wszystkm;i k?l;!Zan. s.tępującycfi typow szk~: .
fożanek wrciar~k z prosbą.
Szukamy trzech pracownic - rese~: Zc;f~a So.larzowa ŁóDZ kom i kolego~ WOJ~wocłztwa .1) Panstwowe .Spoldzie~.$1.µka-Dąbrowslciego, ze Dyn:k 1Liceum Hand_lowe -: 2-le!"te:
dc gospodarstwa: Gospodyni, Ale1a Kasczuszki 45.
Do klasy p1erwsz~ przyjmu1e
kucharki i samodzieln.:j gospo.
.kandy~ató~. kt_órzy u~oń~
się
a~d
dyni ao domu prywatnego
czyli 4-letme gu~maz}Um ogól~
W
Af
u•prawd2ie, ale prowadzonego w
Prezesi Zarzi~dów Zwi1Jrków Sił- ksz.takące lub rownorzędn~:
Na podstt1wie art. 30 Statutu Zwięzzespole Uniwersytetu.
2) Klasa wstępna da Li\ eumChcemy, aby gospodarsłwci ku w. dn:u 14 _lipca 1946 r: o god;:. S:.edzkich.
nasze ujęte zostało i prowadzone 10-teJ .w . Lublinie, pr2y td1cy ~eJe Prezesi i sekretarze Zarzędów Po- - 1 roc~.
conaj.
przyJęc1a
W arunkt
· . k · . b Racław1ck1e Nr 14 w gmachu Umwer- wiato wym lub ich zastępcy.
. k.
· eh
kol
· · 8 kl
przez k Olezan 1• wtczar r, a V · sytetu odbędzie się Walny Zwyczajny Członkowie Ze.rzędu WojewódzkieY POW:>Ze ·'i
~ s~
m~l~J
koleżanki te ~szły do rodziny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego go.
naszej i znalazły pelne :zadowo- · Zwięzku Młodzieży Wiejskiej „WICI" Członkowie Komisji Rewizy;nej WZ. neJ 1 18 lat Z)'.Clamł. d . . j L"
o z1ez 1 o ~ '·
Przygotowuje
W Lublinie.
·
· zawod zie.
· w swoim
lenze
Oprócz delegatów w Zjeździe magi!
.
brać udział w char.a.kterze uczestni· ceum.
Por2fdel: obrad ZJ&ZdU:
Oczywiście - aby tak stat sfo
Przysposobienia •
3) Szkoła
~ogło mus:z;> one mieć do tei 1. ~warcie . i wybór prezydium ków-g'ości wszyscy członkowie Kół
Spółdzielczego 1-roczna.
Wiciowych.
Z1azdu.
·
.
'!
•
Przyjmuje kandydatów % u~
pracy odpow1ednze przygotowa- 2. Przyjęcie proto.kólu z poprzed- Karty delegatów i uczestnictwa wy·
bn
k ł
dawać - będzie sekretariat Zjaztlu r.a
niego Zj.e.zdu.
nie.
Gospodyni musi być dobrt1 3. Wyb~r komisji: Matki i Wnios- miejscu w dniu Zjaadu od gociliny kończoną sz o ą powszec ą.
przygotowują mło·
Szkoły
8 ej
koweJ.
, .
k
.
.•
. be dzi· e:z' do p,racy w ~-'-ldzielniach
K
orgamzator fi - znac się na ra. 4. Referat ideologiczny Delegata - ·
~"
z
P1 zypominamy o1eieństwu, ze
Centrali.
chunkowości i kuchni, mu.si usp&--:
Rewizyjnych,
Związkach
członkowskiej
legitymacji
posiadania
z
·
ś
ln
ł
·
d
d
5 s
da
h I , k eh
· prawoz anie 1 zm 8 0 ci a- nikt w Zjeździe uczestniczyć nie mo· d · 1
mieć „matkować" nam ws2yslgospo r ,
:r.1e czyc p acow a
d t eh
1. ó
Czł k .
nQdu W. Z. .
J_: d · ·
•
d ·.1.
.
k zm,
o Y czes czych. Ukończeni.e Liceum Spół
on ·owie, ...t rzy
rz~ Zh.: nami w <=Je z1rue 6. Sprawozdanie Komisji R.ewizvj- że.
- nie zdężyli nabyć legitymacji cz:łonnej w. z.
organizacji domowego iycia __
kowskiej, mogę je nabywać jeszcze, dzielczego daje prawo wstępu
f
7 D k ·
8d
1· s
pre· 6 w ostatnim terminie w dniu Zj&zdu. • studiów w szkołach unni żyć z nami - tymi treściami, · ys USJ;1t 1: re eratem
„ ,~
00
.
z uwagi. na obszerny mat en.a. ł IJ811wolderuam1.
t
.
. t o tne w U mwersy
, są IS
kt. ore
szych
skwitowania ustępujQ>e- B. Udzielenie
D k .
.
.
•
dewy prosimy Koleżanki i Kolegów
cemu „ ___Adowi'.
cie Ludowym.
Wpisy
·
b nza1ezdy· a<ly
~„
. . d 1 yreli c1a
d prcy}mUJC
k ł
planu pracy i budżetu o punk tuaIne przy b ycie,
Kucharka - musi mieć po- 9. Przyjęcie
jaz u Sz ó co z1enme · o -go pca
cie i w całości móc ohr<11 y
Zwirgku.
.. . b
t
l
d b
od godz. H - 16.
o. ne .za ety - z ym, tz n,ie ~ lO. Wybcry Wladi. w. z . _ 6 czł. przeproWBdzić.
Zarzędu i 4 zastępców, Kom i5ji Wiciarki i Wiciarze Lubelszczyzny Wpisowe wynosi 50 :l Naudz1e się za1mowala rachun1<amr.
Widarki i Widerze Luhelszczy· ka jest bezpłatna.
Rewizyjnej i S9du KoleżeńskieOpiekunka domu - byłaby
Zwracamy koleżankom i ko„
- przygotowujcie się do Swo·
znyl
_1-.1
.
•
•
Rgo.
domow·
warunkach
w"k.~zych
11 •
jego Zjazdu!
ezo1UCJe 1 wnio:su. .
. .7
.
legom uwagę na wainość ~
12. Wolne wniosłi i umknięde
nz 1em l prznacze,em.
diów spółdzielczych, zwłasz-cza
Prezes
Zjazdu.
Gdyby któraś z koleżanek
(-) Stanisław Lejwodo dla nas wiciarzy i zachęcamy dl')
mUla ochotę przyjść do n3S w w. welnym. Zjeździe z prawem gło•
Sk
h su biorę udzieł:
.d . ł h ł
licznego zapisania si~ do wynue• e ·retarz
Deleg-aci K. M. W. „Wio·• - po
c hara:kte:ze 7e ne1 z yc . rzec
nionych szkół.
(-) Mieczys1aw Pazura
pracawruc, albo gdyby miała o<.l 1 od 25 członków.
Pragniemy utworzyć prnnaj·
mniej jedną klasę z samych wt·
ks;.µka. bez które; nie
i rozwijać się żadne Koło wie. O He możności będziemv
istnieć
I
Ul Lublinie
si~ starali dla kolegów z dal„ Wici".
· Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego zawiada·
Do nabycia w Wydziale Wy. szych okolic o bursę.
mia, !~e zapisy do 3~Ietniego Państwowego Seminarium
Wojewódzki Zarz'}~
dawniczym „1Vici" - Warsza-·
dla Wychowawczyń Przedszkoli w Lublinie odbędą się
Z.M.W. „WICI"
wa Al. Jerozolimskie 85, pok 212.
w dniach od l do 15 lipca i od 15 do 25 sierpnia b. r. w gow Katowicach
w cenie 100 zl.
dzfrrach popoludniowych od 3 do 5, w budynku szkoly
powszecP.nej przy ul. św. Mikołaja 10 (na Czwartku).
Do I kl. S1:m?narium mogą być przyjęte uczennice, które nie przekrcczyly 17 r. życia, a mają ukończoną siódmi!
·
klasę Szkoły Powszechnej.
l
Nie jedr..o z Was chce obrać .zawód ny program gimnazjum ogólnokutał
Do II kl. n:1agt,! się zgłaszać tylko uczennicę z ukończo•
nauczvcielski, bo któż ma być nau~ się na ł semestry {półMcza).
n~ pierwszą k 1 asę. gimnazjalnę jakiegokolwiek typu.
1
.WARUNKI PRZYJĘCIA
czycie'iem chłopskich dzieci, ~ak ni~
Dla kand,··datek od 18 do 30 roku życia, _ mają.cych
DO KLASY WSTĘPNEJ
młodzież wiejska? Ważna więc hę·
lat.
_
Wiek _
dzie dla was wiadomość„ ż.e _jedno 1.
ukończonę. Sz!;o}ę Powszechnę, przewiduje się okres nauki
18
14
Na I-szy semestr _ 6 klas az1tołr,
najlepszych !iceów pedagogicznych,
skrócony do lat dwóch.
liceum w Zg1~zu P?,d ~odzą, odzy- owszechnej (2 lata nauki)
Podanie o przyjęcie <lo Seminarium (a więc do I kl.,
skawszy obecme swoi P!ękny, nowo. i p na II-gi semestr - 7 klas $z.koł1,
II kl. i klasy dla kandydatek od 18 do 30 lat), należy skie•
czes!!_y gma~h, uruc:hamia pełr.ą P.ra- , powszechnej (Ilf.i roku nauki)
rowywa/. do Dyrelccj'i Seminarium, Lublin, ul. św. •Miko·
cę. vv a rnnk1 ucze_m~ sq tam w YJ!\t" I na IIl--ci seroeśtr _ 2 klasy lfUll•
..,.
kowo dobre, gdyz. l~ceum polą~zon~ . nacjum (I rok nauki)
łaja 10.
jest z dobrze _?:Orgamz_o~an~ llltrr· 1 na IV-ty semestr - 3 klasy gim
Do podania o przyjęcie należy dolęczyć życiorys wła•
na~em. Do ~glerza dorezdża się z Ło · na zimn (1 ~4 roku nauki).
snoręcznie nap!sany, odpis metry.ki i ostatniego świadectwa.
Uko11czenie klas wstępnych npraw:
dz1 tram~aJem.
·
·
S
d
·
·
K an dy datk·1. zg}aszaiące
nia do wstąpier.ia wyłącZJlie do U
K.urs Lic:eum trwa 2 ła!a•
się o emmarmm - zostanl!
•
pedagogic~neg?.
ceum
~oed~kn~YJne..
1es.t
Liceum
r.
b.
września
3
dnia
poddane próbie sluchu
Ukończenie Liceum pedagog1cz~
~nternat mIBS1ę<'znte ko_sztu1e ~ zł
Uczennic<': zamiejscowe mo~ liczyć na internat. Licz•
(pięć~ z.łoty_ch). Dla mezamoznych go daje pełne kwalifikacje na nauba miejsc w i~temacie jest ograni~ona. Pierwszeństwo hęczyciela szkołv powszechnej i prawo
przewidu1e si ę ustępst~va. • • k
dA miały ucz.t?nnice, które zgło~7... się w odpowiedni ter
Na ~-szy ~urs prz~1muJ!! s~ę an . w~t~pu do szkół wytsaycla (akade-o
--.:
T
flydatow, korzy ukonciyh g1mr.a~- / mickich)
minie.
t'S.Vlll
oo DN.
o~lnok:ształcące lub '-:etme l TERMIN ZAPISóW
i?m
o prz~·ęcie do internatu naleiy rówPodanie z prośb'
.
.
,
"IIDDBZJUID 7awodo\\'e.
. .
Dyre kCJI.. semmanum.
az.
_\..._ ) J_•
•• ( I
Adres: Zgierz pod ł.och1ą, lJ~m
TER.AZ UWAGA!
A
mez a e osuuno ..-ierow ~
•
•
Dla tych, którzy pri!K'Dll ~bra~ ~'l Pedagogiczn~. .
Ucz.e!lniccl przyjęte do internatu muszą się zaopatrzyć
wód nauczycielski 8 nie ma 1 ą :i.kon~ j Za.łączyć nalezy odpis św1adectwrt
w s!ennik, pościel1 nietłukfce się talerze i kubek, łyżk~, nóż,
·
.
.
czonego g.iumazjum, organizuje sie szkolneg'J i ż>:cl_-Orys.
widelec i yzeczy do osobist-ego użytku.
j llasv wstępne w których uczeń w ! Nie zwleka1c1e % zapJUD1.em 11~,
O~l ... ta m· · s' ~na '"'a 1'nte...- wynosi' 600 zL
\Vojewódzki Zarząd Zwią:.f cja Państwowej

Lub li· ni· e

ZJ.

I

I

Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli

1 Pomocnik organizacyjnyn
może ~~a:;:;:;;,:1;.•;;; ;·~.:i~'% ~i:·
I :~

I

Wici arze

•

Wiciarki

1·

I

..._...
_ _ _.e_i_ę_
łł_____

_ ...___._ . _ · - - · - - - - - - - - - - - ciągu dwóch 'lat przechodń tkróco · gdyż iloAć miejsc jest ograniczunall

I

Juk

łłiemcy

próbowali purlyzanlki
B.

(Frągment z walk

Ch. w Opatowskim).

Wrócili na miejsce walki 1
Pod koniec 1948 i na począt- bie z nagana. W pewnym mo- kietami, od których widno jest
ku 1944 roku na całym t. zw. mencie brakło mu amunicji. / jak w dz~eń. Zabud?wa~ia oraz część z . nich zabrała s~ę do opaG. G. wzmogło się nasilenie ru- Niemiec wykorzystuje moment drzewa me pozwalaJą Niemcom,1trywama· rannych, „Ziarko" nacho'w -rartyzanckich. żandarme- i atakuje śmiało, torując sobie I1na rozpoznanie .naszej siły, któ-1 tomiast pr~eprowadził !'"ywiad
go-.
po wycofamu ~-~h rannyc~ z rannym Jencem. ·Jeruec
drogę pistQletem maszynowym. ra
""
k
dł
d ł ·
b ł 10
ria niemięcka wraz ze wszelki- ..~iarko'' p~ób~je .inn~J· rad
y a . _razy ~ieJSZa o, ~l Ip~ero po uższym. prze onywa.
mi jej odłamami nie mogła so- kiedy przeciwnik k1eruJe w me- ,przeciwnika. Niemcy probuJ_ą mu go „ręcznynu argument&o
bie z tym dać rady. Próbują go lufę, podbija ją-seria strza- ·oskrzydlenia, skoncentrowame mi" zeznał, że są Niemcami i że
więc i oni udawać partyzantów, łów przec~na powietrze nad je-1 jednak ogni~ ?aszych. na to zostali wysłani do tępienia koby tym sposobem poznać życie g<> głową. Zaczęła się walka skrzydło psuJe im szyki; J>?CZ)'- munistów i bandytów bolszekonspir.4cyjne walczącej Polski. na pięści. Po krótkich zma-1 nają się wycofywać. Nasi ru- wickich. Zeznanie to · dopiero
W tym celu z Opatowa wyru· ganiach Niemiec pada oszoło- szają za nimi. Drugie skrzydło przekonało naszych kim był
szyła a-rupa żandarmów, skła- miony uderzeniem rękojeścią Iniemieckie próbuje podstępu. „oddział· partyzancki" i jak ry•
d~j~ca się z 30. ludzi. W~zysey nagana w łeb. „Ziarko'' wyry- Wstaje ~eh. kilku i ~zywają ?o zykowną była z nim walka prz.Ji
b~li w _ubram~ch cywilnych, wa mu pistolet i sI?ieszy z po- porozunnen.ia, udaJąc oddział takim stosun.ku s~. Wyp~ te~
W r~zmo· 1kosztował N1emcow 3 zabitych!
wielu '!' me~ umiało Po polsku: mocą, k-0legom, którzy atako- partyzancki A.- ~·
(w tym dowódca oddziału) i 3
Wys~li w k1e!11nku północnym~ wani są przez Niemców, którzy wie na odległośc pl:iczą się
doszh do wsi Rosochy odleg~eJ wydostali się .na d:wór okna~i. m~~!ąc O: K. Na~1 chcąc po- ciężko rannych. U nas było 2
~?~od Opatowa: Tu. r~zdz1e- Nasi wciąż me wiedzą z kim ms~1c swoich kolegow wyk?rzy- rannych. , ., ·
• .
,
lili się na- 2 grupy i zaJęh kwa· walkę przyjęli wzywają więc stuJą ten moment - robią w
tery odległe od siebie o 200 m. do porozumienia się. Niemcy nich kilka serii, od których .WYpadk?-W: takich ~yw~~o
Od gospodarzy zażądali wódki nagle otwierają ogień i ranią przeciwnicy padają trupami. w1ęceJ~ a sw1adczą o~e•. z~ w1~
i }e~zenia: Trz~h, z całej gru- 2-ch naszych. Teraz zaczęła się j Pozostała część Niemc~w uci~k: potraf~ł~. ~awsz~, r~zezna!i p~o
.~
P)'.' W>:s~ah na. w1es w celu do- walka bez pardonu. Nasi rąbią ła w po-płochu. Pogon za mm1 wokacJę 1 ob~~mc się prz
k~nama ~~adu, reszta. nato- z 2-u pistoletów maszynowych. nie przyniosł~ nic no.wego, a
Henryk Sb.uleo
miast rozb1~s1adowała s1~ . na Niemcy sieją również gęsto ranni nasi potrzebowali pomodobre. Wywiadowcy chodzili po ogniem i oświetlają teren ra- cy.
wsi i" rozpytywali o partyzantów, czy jest we wsi organizaą
cja i jaka. Nie długo potrzebo.
wali chodzić, by spotkać się z
oddziałkiem tamtejszej placów- Najtańsze bo jedne kosztują tyla W służbie narodu i państwa; HI - szym tytułem 1;laJ?is~r.a !zeczowo 1'
ki (Wsi). Grupa naszych składa-, co czlery 'pudełka zapałek, lub Nie wódz, Jecz sługa; IV - Na strd okazji pięćdz1es1ęc10Jecia . ma.rszta
ła ··się z 5 ludzi z „Czarnym" na ćwierć kilo wiśni na. w~rszaw1.kich ży własnej godności; V - Polity ks, chłopskiego do
_urzee%rwistn1eni!i.
·1 straganach. A s4 takie, ze powmny a charakter . człowieka;· VI - Przy ideałów niezawisłej Po!sk L~dowc;.1.
· · · h ta
cze1~· U~b rOJeme Ie s ~OWI a 1się znaleźć u każdego mąąrego c~ło_ szłość Polski w rękach młodzieży. do stworzenia z naszego kraJU pali"
bron krotka oraz 1 „Sten . Na- pa każdego mądreg-;> działacza lu" ,,LATA CHŁOPSKIEJ WALKI„ - stwa o rządach najszerszy~h Wał'"
cena 30 zł.
si postanowili wylegitymować do~vego.
stw ludności. Broszura notu1e wszf,
podejrzanych osobników, któ- To broszury „Biblio.teki Ruchu Broszura ta napisana żywo przez stkie ważne momenty w ruch!1 m~
chłopskich w pięćdziesięcioleci~ la~ ·
w y?a,Wvandej pr~ez ChWł'Jp ZygmuIJta Au"ustyńskiego, objek"
rych początkowo brano za ban- LkudoSwe~łod".
tach borykania się o lepsz:e Jutr•
, •
•
d "!
.
al'
y awmczą,
po zie1mę
ą
, N..1emcy znalez')'.1 t !" cze- ssznwa,
d Yt ow..
Al. Jerozolimskie 85. (Wy~ tywn.ie I zg? me ~ rzeczyw1stos~1!\ chłopskie. .
'
go chcieh. Zaskoczem Jednak dział Prasy i Propagandy PSL). , mówi ? wpllkach 1. walce chłopow PIEśNI BATALIONóW
1
Notujemy szereg tych ciekawych o nalezne ~ słu~zrue prawa, 0 de" "
nagłym „stój" ! ! ! bez strzału,
CHŁOPSKICH„ - 30 zie
mokratyzac1ę źyclll w Polsce od po"
broszur·
. ·
czątków Ruchu Ludowego po dzień
•
Pod osłoną nocy wycof a l 1 się W
Jest fo już wy4anie drug~, ~o„
„W SŁUżBIE NARODU I PAN"" oswobodzenia Ojczyzny spod jarz. szerzone i uzupełn1or.e po Kon81?1ra..
.t derunku swojej kwatery.
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D o .r k

STWA'' -

cena 30 zł.

chłopskich

ma hi!tlerowskiego.

Nasi ruszyli w pogoń za ni- Jest to zbiór przemówiefi i ar_t}'- Specjalny rozdziat_poświęcił autor
mi, nie wiedząc oczywiście o si- kułów Prezesa PSL Stanisława Mi· Wielkiemu Chłopu Wincentemu Wi~
le przeciwnika i kim on właści- kołajczyka. Broszura ta obrazuje tosowi, inny zaś Maciejowi R!!tajo"
uchwały Kongresów, obecne ~tar..o" wi, jako przywódcy Ruchu Ludowe
wie jest. Niemcy dopadli kwate- wisko PSL do zagadnień pań~two. 1 go. Broszura mówi poza tym o ofiar
ry i zamknęli wszystkie wejścia. wych, społecznych, kąlturalnych, n~i służbie chłopów dla Pańslw-t
Nasi znając każdy kąt tego za- do polityki zagranicznej i wewnętrz ' i Narodu i ich wielkim patriotyźmicf
budowania, przed_!lrli s_ię przez ne~reść p<Jwyższej broszury: I _ „50 LAT PRACY I WALKI" - 20 zł.
parkan na poaworze l od tyłu W Kraju - po Jatach rozł4 ki; II - i Broszura Jana Deca pod powyż"
zaatakowali wejście. Wyloty
wszystkich okien również obsadzono. Niemcom w mieszkasłow ·an'
niu zaczęło się robić „duszno"...
11
poszęli zdenerwowani biegać,
„:tycie Słowiańskie". - Miesięcz. domości o słowiańszczyźnie współ
krzyczeć. Jeden z naszych kol.
„Ziarko'' zaczął dobijać się do Ini~ poświęcony sprawom słowi~ń- czesnej, Rozwój idei ~łowiańskie~ w
drzwi. Nagle zza drzwi padł sk1m. Rok I. N.r. 1, 2 ! 3. Reda.kcJa: ! Po~sce, Pr~ekłady ~ literatury p1~I neJ, Kronika ?ohtyczna, Kronika
strzał Ziarko" omdlony ·pada Warszawa, AleJa Stalma 26.
kulturalna, kromka · gospodarcza, No. . .
.
.
.
• "
na wznak. Otrzymał lekki po- .K:'z~y, kogo i~teresu_Je zycie sł~- we k'siążki słowiańskie, Utworzenie
strzał w głowę. Uderzeniem jed- wiansk.i;, komu me oboJę~ne są waz- Komitetu słowiańskiego w Polsce,
ne wspolne problemy pahtyczne, po- Stanisław Kutrzeb.a jako historyk
k ł · ·
· ·
k
nta lo z1em1ę odc ną, się l sam kc~ohdzSełnie, od jaki~Jl. rod~inby '!szys~· prawa slowiańskieg~. Józef Broz-Tito,
ow_1an, wspo ne rue ezp1ecz;n- Słowiańszczyzna a Bałtyk, o współ
s rze a przez rz~I z nagana. ic
Słyszy, Jak z tamteJ strony bez- st'!o grozące od strony N1 emc~w, pracę' słowian w dziedzinie Literawładnie udeżyło jakieś cielsko dązący;h do . ~ag~ady wszystkich tury W sp.r awie stosunk6w gospo·
SI ·
p J le
· d
' h
słow1ansk1ch ten z przy· d
. ..
.
.
ź . d • k" m· sięcz- arc~yc m1f zy . os ę, a . owi ~śc"
.
'te- szczepow
Do drzwi. atakuje
o z1em1ę.
KorespondencJa
połudmowym1,
nrom
,
.
ie
1
rę
o
nue
we
I~
J~mno
.
.
.
.
.
.
:a~ os t roz~IeJ., N1e~y powyb1: m~ pośw1ęcon~ spra':Vom , ~,Iow1an- z Pragi, Rozwój idei slowiańskiej w
,
Polsce itd.
Jah okna l probowah wydostac sk1m p. t_. „ty!!1e Słow1ańsk1e •
Stylem telegraficznym notujemy
się na zewnątrz, tymczasem nasię sprawami sł;r
si rąbią z naganów ukryci za tytułr .artyknł?w: „u źródeł ~iepod Kto interesuje
znajdzie w „życiu Sło·
oknami. Część próbuje wydo- le!fł?sc~ P?lsk1", Hymn ,;w~z~chsło; wia.ńskimi
t . t I wiansk1, Jeszcze Polska 1 „HeJ, wiańskim wszystko to, co może być
. . .l
'-~ , . d
s.,..c SI~ :r::w1ami,. a ~ Z • e~ S ro Slowene", spółpraca gospodarcza sło· dla niego ciekawe.
ny stoi „Ziarko" 1 rowmez rą- wian, Lużycom, Najważniejsze wia(j. m. o.).
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cji opracowane przez Wa)er1ana
Batkę. Pierwsze WY;danie uk:azał~
się jako mała dwud.z1estostrowcowa
książeczka pod tymze sa~ym tytu„
Iem nakładem „Chłostry w lip.c•.&
1944 <:>ku na terenie .dawneg'! w·o1e--_
wództwa rzeszowsk1egQ. kiedy 1na skutek ponownej ofensywy A.
Czerwonej rozpoczęła się czyr.ns
walka z hitlerowcami chłopów, tak
zw. akcji ,,Burzy".
Obecny ciekawv zbiorek roz~z.,..
rz<mo wkładem Warszawy, Lube!„
skiego i Kieleckiego.
Poza tym wydano:
„SAMORZĄD TERYTORIALNY:' cena 20 zł.
Broszura opra~ownna prz~z Pio-tra Typiaka za.w1era następu1ące ro'I
działy: Uwaf;41 wstępne, Samorząd
podstawowa jednQstka pracy samorządowej. Z!ldania sa.morządu. łnnd
w Polsce N1epodległe1, Gmina, Jak~ ~
,
problemy samorządowe.
PROGRAM I SlfATUT PSL''_ zao•
pstrzony na · końcu iutrukcją- W
sprawie zgromadzeń i zębrań. Cena
statutu - 30 zł.
Wszystkie powyższe wydaw'.liclwa
Biblioteki Ruchu Ludowego" p.,..
t~zebne są w rękach chłopskich, tak:
samo, jak kromka chleba '! dJonł
głodnego. Prawdzi'!Y l~do~ec: powinien kompletowac s'Jb1e bibhoteca
kę syrnpaty~żnymi tomikami ,fS,L„,
tym bardzie], ż.e wydatek na nie iest
znikom·y, groszowy.
(}. m. o.)
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1

rały mu się przypisywać. Byliś- jora Grzelaka, wpadła w :zasadzkę trecyjnym, no i wreszcie dać łopatf
PO REFERENDUM
l • p l my straszeni potęg~ band leś~ eutokelumna niemiecka, usiłujęca do ręki i kau:ć kopać sobie dół... ren
· 30
D ma
przebić się do He:l'Mtu . Na znręcze- ostatni wypadek naturalnie był najpo·
- czerwca W ca eJ O sce odbyło się glosowanie t. zw. nych i ?rganizacyj po~z_iem- I•ie, ie Niemcom w niewoli nic się nie pularnięjszym )Vyrokiem sędów. do·
nych, usiłowano wmaw1ac w stanie, maj~ tylko wydać znajduRcych rnź_nych Greisera[
Referendum.
Na temat głosowania, które kraj i. w. ~gr.anicę, że. bandy się wśród ruch Włochów - odkryto . Odnuenność traktow6nfu Polaków
l d w jednym z . wozów trupioblr.dego i Niemców w wyrnźny sposób uwyt
d
u · „eksdyktatora". ubranec-o w płaszcz datt1ia się we wszelkich aktach- praw·
erroryzuJą
i
Vf tej chwili jest już poza nami, 11 ~~mUJ~
genercla niemieckie-go. Wraz z ninii nych okupanta . z dziedziny gospo·
.
nos<:·
pisze „Gazera Ludowa":
Nie zapr~eczamy, ze bandy nakryto późn~ej cały rzęd faszvstow- darczej.
.
,
.
W lutym 1942 r. przem~wiając do
Bitwa G1osowama L':l~owego leśne. jeszcze istnieję i działa~. ski ~ Jwem pustyni" mam. Gniznr
został~ rozegrana. M1.hony u- Ale dzień JO czerwca udowod- r.im i. Xlarg Pettw:i. koclumkę Musso- niemieckich rołnik-Ow Greiser oświ&tł·czy.L do.słownie: J>rosz~ w stosunk.lł
iiniego.
prnwruony h d 0 oddania głosu
nił, Że nie pamrją one nad urny- On sam, niepr.zypominajęcy w ni- do Polaków nie kierować się- żadnymi
•
kol . . c ·
biet 1 męzc~yzn poszły histo· 'Słami i nad- wolę ludności. Spo- czym dawnego - lwa, w chwili, lftiy- seAtymenti;mi, gdyż lepiej jest, jeżeli
łeczenstwo tlało posłuch swoje· m~. podliruifcr ~ jui partyzantom.-, jedna .pols~a si~a roboc~a _calko'!ici.e
rycznego dma 30 czerwca
urn i dały odpowiedź na pos.a- mu legalnemu przedstawiciel- Ni~mcy~ zdarli pl~s.zcz - . pozostał. ndpsnie, ~zbY: łedn-a, dz~es1ęte teJ siJy roboClieJ nue fi hyc ntewvkorzystftw jedneJ, przyh6tkii.!J koszuli.
.ł
r
wione trzy pytania. Poszły w
.
.
cl ~ • N.1 d .1 stwu po i~ycznemu, wzię ? ma- .Nłl pytanie: co nołnl. z. Wtochamit na„. .
k 0 . 1.
spo J.U .z go noscu~.. .g ~ ~ sowy uduał w Głosowamu Lu· Duce odpo';lfiechiał. broniłem demo- Greiser prz~ .wszystkie dme rózprawy .twierdzi, że- jest niewinny.
w kraJU me zdarz.yły się 1ak1es dowym %decydowalo się na pró-- Jtr.ac.jinl
przez wszystkie SWO- • 'Mimo in.tC;rwencii Ąni'li .l F_r&DCJi. Czyi ~ó.Tyłto~w~e~ z Niemców, .z. :tych
~jścia po~ażniejsze, a drohneł, bę sil
." :re Musso-limego nalezy wydac, aby· ;m~mętych ~z 1.tych: ~o .s~ J~s:zcz.e
'·
.
, k. .
incydenty nie wchod~ w rachu· · k
.Je omar l .i ogmwa l~~.gam~7,rJ bdyl sędzony przed Trybunałem- -Mrę- w?l~ -:- czświuJ~ ~:ę ~1~i::_~· .t'i! -n..._iul..- Nie decydtrja
ecie z,.,r<Krnl, JaJt'1- v'f1
1 wsze -Kle W}":>1u,1, zynarodowym - odmówione temu "lfl..,.....,.~er '!'
ne poczyni(}
~·
•
Mi'·
władzce · @Słatru na.1azd łlłl. I?ur~l?ę niemie<;kieRepublikeńsl:.ie
~poko1ny !1 nawet wręcz dow ażeby nakłonić ludność do _gło- 1'ędaniu.
Włoch, w kt6rydl r~bch był jui Du- .ro nuodu? 'Pnec~ez. me1e~en ~ Nie,m·
sto1ny przebieg Glosowania Lu· sowania.
_i ce odpowiodały ie zdrajce o~i- łl'n- ców ma nil sunueniu tys1ęce Istnień
,
C
'ć .: '
d
·
t
l
d ?Wego. pozwa a s w1er. z1 , .ze
fudzkicla. rut:!eden tel samo, jak Grei'
e]y n8ród zadokumentowm ród.
rue ma, zadnyc~ przeszkocł, aze-- w nied.ziełę na oczach światli, M6jor Grzelak, jako d-ca. od<Wlt!u, ser ~ rece. ~roaone -pa .lokc~4l
by narod pols~i. powołany.został ie pragnie . nieporozumienia który przytrzy~ wielkielf~ pr.i~- • ł_n1r1 !uditl:-1e1 - a .który z nich si§
. ._
i to bez zwłoki do zasadniczego i konflikty wewnętrzne roz- stępcę uczestmcą1 w pos1edxeniu cz:uD.Jel wtnnyi. . . G .
atego tez Więc 1 re1ser, Krwawy
. Trybunału ludoweco jeko jes:o czto- Gauleiter,
. le ,
b
• ·
t
' t
•
kot polskie.i ludności- -potor& Je- nek.
ront~,
I rze<;zyw1s e~~ rozs rzygnięcm strzygn~ć tę
na.szeJ ~ytuaC)~ !Ve~ętrzno-po- dynie gwarantuje spokój i do" Plutonem egzekucyjnym dowodził znań~ie~o twierdzi , że .iest niewiłl~y„ ••
&tycznej, a m1anow1c1e do wy· je szanse normalnego rozwo- por. Mateotti _ syn znanego. wloslcie- ,bo. obJął ~? s.trftch pr~ed strvczlnem,
»rzed szubienica, .. „
· d no •.
· '- je
· ~ ja.o.o
· li sty, „'-t.ó.rr zgmą1
h.
•
1.. -- '
ju państwa. T-ę broni<j jest kart· zo S?CJa
uvrow se1mowyc
OSSOLINEUM
z pierwszych of:er krwawelfo
Obywatele po\scy oraz obser- ka ~ bo cza
Wraca da Polski Ossolineum !!cysto.wskiego reżimu.
.'Y r ' .
.
• • d l
t orzy zagramczm,
·
· ·e.r· sk orbi ee w;ebo dOT· dz1s1
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·
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i tenor ale w swo
pr.zemoc
Nie
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n111w1ę szy
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~ l , •1enm a:ze,, s~ zgo m w bodnych wyborach za pomoc~ GREJSER ZABIŁ. Mil.JON POLAKÓW dzy o Polsce. Ossolineum przebyweprzeswiadczemu, ze wybory pa_I" kartki wyborczej wyrażona wo- J:lieubłaganie napr~6d posuw:8ię si~ . ło rut terenach Ukr~iny Rad:r.iecldej
lamentame w Polsce mogę srę la ludności decydować ma 0 na· dm ro:fra~y przec;1wko Gre:-serow1 od roku 1939: ~y~1e:uone. tam ze
_ , bogoW'I hitłerowsluemu ~ tak zwe- • ~e po bp~'8<:.J1 Polslt.
.
T ,_-' ·
·
odbyć w szybkim terminie i że
. sz.yn~ JUtrze. aKJ..e J~St postano nym „Wartheland„, nemfostnik-owi I Zb:ory Ossolineum, .to he.z~~ne
:
•
· ~h6dło wiedzy o Polsce, o polskiei .kołportyjnemu· o.lrrttr11 Warty.
polskiego.
narodu
w1enie
Ne
przeszko~y
za~ne powazne
Ludność domllga się nie tylko G:eise; ~ałi •nysc:~ N'1emcy). był hm:~! C? n~ch dz~iedl: ~a ty~
sto~ę nn ~ro~e do ust!'leru~ daty t rozpisania wyborow seimo- wyborów sejmowych, ale samo- ~Wli.!n, :te t5m_g~zi~ hit}eryzm poS1s- fwaznie.~. ~ w t~J ~~w;.11. w~kszośc
'ld· . I . h K . wił swę nogę. JUZ w: ęce1 mkt nie sta- !n11szych b1bhotelt n!e 1Stnie1e. spalone,
d . h·
wych w najbliż<:zym czasie
wi~ rozpuścił wocbe swej ,zniszczona pnez Niemców.
rzę O\\YC i spo zie czyc · r6J nie •
~
To jest pierwszy wniosek i pragnie w gospodarstwie naro- ""ła.dzy :nwzbskiej na całego i inl<>- I Przygotowane już sę do '~ysyłki oo ·
pierwsza nauka, jaka przyniosła dowym w którym tak wielk\\ ro- ~ony jełęś sl:atańsk11 nienawiści~ dol Polski wszystkie bcgate Yb1ory !ęko
niediciela Głorowanfu Ludowe· lę ocigr}.wają temz spóldzielni.e wszystkiego, c-0 polskie, urzędował I p;sów, wśró.~ którvch s~. orygu~ały
' ·przez 5 lat na nieszczęsnej ziemi po- utworów takich nasxych pisarzy, }61i:
.~ • • • 'aty ·
••
•
· __ ...1 rhY
g o · Wni.os ~k ~ieuupa:
pne1awtc SWOJą, m&q wę,_ ia- ;mańskiej, wyrzuciwszy z te.i ziemi i' Prus, Sienkiewicz, ~ze~owa, W>r•1: •
W spornrnehsmy JUZ, ze tłumy brać glos, ~-puldecydowac Q wszystkich Polaków. Lec:z: los jest spiański, ornz arc1'.1w11, -zbiory Jm!~Y
poszły do urn Glosowaniu I.u- jedyna droga normalna, jrurn do z.miennyl Oto, gdzie jui byl tylko • r~lsiiej, o~tizy Matej~i: ~rottceie,
dowego. W wielu obwodach nie- tego celu prowadzi to wolr.e Reich, gdzie zdało się nie być jui .nic 1lkhe!owsk1~. Wysp1an5k.iego, Sty:l polskiego gdzie nawet jednego napi- k6w, Kossaków.
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pr?'C. . u~rawruonyc W);' ory samorzę owe l spo · su polski~go nie zostało, P<> paru la- , pc~enie Oss?line11m mt1 ber.dso
ma .
, ta<:h st'1!ne1a znowu Polska i tylko ·~~-.e zn~cruc ~ k~ltury . 1J0l.
•
S?elmlo SWÓJ, obow1'zelc. St~o dziel~e.
Więc narod tych wyporow P-0lska. T~ k Gauleiterze Greiserzeł sk;e1. L1tcnue .ze. zhiore·m1 Pawl1k'?w~1ę ł<> pom1mo, ze podz1e. wiek się często myli, więc cóz s\1ego ... ornz b!bho t~~;.Baworow~--!=h
a nr7ez masowy udzinł w Czto
mie nawolywnlo do bo1·kotu iada
d $tafl0'1fl obecnie 0 S50J.tneUJU na.JW!en1 •
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na - l Ji:sze iródło . nauk.i ·0 Polsce. Z~i~1·y
Glos~W?fiifl Ludo;v:ego, do ab- ~l?sowan!u. Lud.owY"'! ~łożył ~o- ~zl~~z:ek~ • ze omy się ro.z
Podczas przewodu ~dowego , w re.z- druków, dz1el-uniłat6~, TękoP..so.w.
sen~Jl, 1 P?Zostc;nm \V doi:"u. 1V: ?d SWOJeJ doJTza,losc1, prze}a·
W sw1etle JaSnef dla wszystłnchl wił wolę ponoszenia <>dpow1e- prawie rm:eciwko Greiserowi dr Ste-- a~oirrafó~, ~yolomów ~ mu:r.ealii, s1~
nislaw Wnsrek, dyr. Urzędu Statv· 1 gaTę~duesiotdkk~w tysięcy ~ksp~asię dzialuości za losy kraju.
rzeczywistości wynurzyła
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· po d z:em1e
••: ·, t6w.cli~n ośro iem pracowm na o. • Un•~
-··-.... w Poznaru·u... ~•diun'-t
ld me moze ze cewazy
praw d a, ze
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.Pcnnańsluego dał obraz. n1esłychiine:J wy_c. •
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1 .• Ossol'
d a t ego wp Iywu l tego :znacze- eJ pos.tawy l tyc
meum
Dla historyxów sztu.-1
!}Zen spo e- perfidii Niemców łt-Orzy potrańli
.:r.yskać statystykę i jej cyfry -do si.u- uwi.e.rn hQC!"actwo ~ieocei;ii':1'e abr•·
nia, jakie nielctól e a.ynniki sta- aeństwia.
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MUSSOUNIEGO SCHWYTAU
POLSCY PARTfZANO
Mussołini, ui.rorumiały -dvktator
Wloch, który podał rękę Hitlerowi,
pomoirł mu- prowadzić wojnę. o tym
samem przedłutył tę ostatniiJ wojnę,
zhrodhiarz wojenny skończył. tak,
Jak wszyscy oni koń1::i:ę a tej paczki - sznurkiem. Powieszono go do
góry nogami wi-ciz ~ jego kochatlk„
Klara Pettuci. Cieka~ rewelacjQ, któn obiegła ostatnio prfl.S{!' krajowa jest
wiedomośt, i~ „dyktatora" Wtoc'h
.;wielkiego Duce" sch:.wyUiU polscy
J:·artyz811ci, gdy ten \!Kryty w niernied:iei eutolofuputfe „wiał" do Niemiee. Oto, co :mówi fa!t: .
Polskie odd1'ieły putycanckie, weł~e w Alpach paeciw Nkmcom
ruem Il repubłikaftskt ił~ Włoch
._ ~8'ely s P@!Hów, lrłórav uciekł;
z. prac for:tyfikac~jny.ch i rol>6t 'lle terenle Włoch. Byli to wszyscy soc.je-

tecznego wyniszczani6 biotogicznego ' rów: rysunków, rzezb, zJ;»io. Ó'f' rrmn\Narodu Polskiego. Biegły przechodzi . duro:", <>rnM?w, s~t . ltt~mych,
liści z przelmrrań, ft odd:da1y, Jrtóre <1o wyjaśnień. "jeki sposób \ntałto- !tkanin, medali. cerom1kt., ~bll.
Jeduym . s~owem Ossolmemn jest .
stwonyli, oparli ne %emdach czysto waly się straty ludnościowe.
Liczba potskiej ludności na tere- I"as.:z:v~ n~.~W1e1tsz~ s~arbce~ kułtudenmłr8łycznyd1. Szyąło osi~
organizu.ięc ciysto nech, którymi m;!dzil Greiser, nnniej- ~ t ~stoi-.n J:>o!ski 1 śmiało, '?0 ~ne ":;
2.000 ludzi polsko. odręhnę z własnrn~ dow6d z- uyla się o 1 milion. Przez okres oku- med~1e.ć. re .iest r~wnoczesme .iednJr,
twe~ .iednos_tkę. Gł6w~a JeJ OOrfl ope- r-acji r<nrodczość ogromnie mielafa ł :t MJWl~~zyfh zb.orów tego- rodza,JU
.
racyJna uia1dowała się w obstarz:e i była stanem zupełnego załamania !ri„ W Europie.
ie.tiora Como. Teren opanowany przez równii ięcego si\! ł6tnstrofie ludnoś~I I to szcz~. ~c a .~-:rru~y wo•
tury .1> alt':
ien~i, ~164ły ns.s~er
cio~~j;
PolaK6w miał pr:zeszło 300 i.:m kw.
przy!1 1 ? 510 ~~~~ra
Największy su1cees odnieśli party- Greiser byl w wykonywaniu pofuy. lti. !6~ 0ruun
~ały 1
S\'rlłł! ;k0 • cho~
:ianci w czasie paru dni chaosu i za- ): hitlerowskiej .gorliwsz.y od swy-uh
• mtl~łl u r_iar d oPeik'
mieszanł&, jakie ;sapan-0wafo wśr6d mocod~wców. Ustawa bowiem o utw-0k~sju 11
wrsCft]Q ~·ł
Niemc6\V po nieudanvm 1.amacbu na neniu Usty narodowościowej ułaxala
cz~eo
ewno
Fiihrcr.a w lipcu 1944 r. W siere- się dopiera w marcu 1941 r„ a-dy •
~; ~raz ·0 to. f.rihie: zns·
ga.ch ś:m.ialych ~dów z gór ~ł- tyll'lc_za!le!'ll. .9reiser ;wv.~ł r~.twr~Q- gi ćt:;dei:n;
21
• Y czen'e dl6 Osson™!ulł\
słw:li opanowalt caly .nerą mme.r- .dunre o A!Jze· ustciw1e JUZ w listopa- lcić
dvo J>;O~SZ mi~"sce tak.ie mie!lkl:
.
str~ r8;rniz:onów ~iemi~id\ w Lom- drie 1f?39. .
0
I c >cl Jn ' unkcie,.ę by .
W .sreromu 19"2 r. wprowadził M
be~1, h10~ do nle'Woh pen11d
!~111eny w tym 11 genereló\f 1 300 tuenre W~tthe.Lm.du. sody ~orajne. =~'1!7~:.m ~czeifł :rtvśd l spotWO $Zei"OJ-;p roo~ło wygf>d•
, Stdy te miały. p~8W?: my~mE: p~zeo. _
Miceró~. • .
sUić 9 tej Wiellciei Krynicy
W kwiflnm 19-ł5 r. n& oddn'.rn uu- kazać sprawc~ łaTIU!l poliCJ1 nlflniee> • • k
•
mo:wsnvm _J>rn!z 5 Baon AlpiniS'tów le~~ co w. rzeczvwiatoid- r~hmełu .ftleJ ouy
(j. m. o.)
po!.!łkich, aowedzJ?xiym przez ob. ma· si§. um~szczeniu w. óbozie konc-1•n-
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ZWIĄZEK
Zamcwienia

przyjmuję

i

GOSPODARCZY SPOŁDZI ELI 1.R. P•._
udzielaję

informacji:

Dział Ziół CENTRALI „SPOŁEM", Warszawa, ul. Grazyny

13

Ref eraty Ziół wojewódzkich Oddziałów Rolniczych „SPOŁEM" w miastacl\:

I

BIAŁYSTOK

f

BYDGOSZCZ
GDYNIA
KATOWICE
KRAKÓW
LUBLIN
LóDź

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Kilińskiego

7

POZNAfl
RADOM
RZESZÓW
SZCZECIN
OLSZTYN
WARSZAWA

Chodkiewicza 24
Abrahama Nr 37
Zabrska 10
Warszawska 4
Konopnicka 3
Piotrkowska 54

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

WROCŁAW

Armii Czerwonej 12

..

„

31
Bernardyńska 2
Zaolziańska 22/24 ·
Ogrodowa 7
Szpitalna 5
Krasińskiego 1

„.

-.

Żeromskiego

"·'·

....~

.• ..,.. „

.. .
ł ~·

• • .••

~

i Spółdzielnie rolniczo- handlowe ze Spółdzielniami Samopomocy Chłopskiej oraz Oddziały_ .Spożywcze
„SPOŁEM" rozmieszczone w całym Kraju.
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·I· _.Chł8pska -Spółdzielnia Wydawnicia

Wyższa Szkoła

'

Gospodarstwa Wiejskiego·~

w l:..od_z l."

(WARSZAWA, UL. AL. JEROZOLIMSKIE 85)
wydala nast~pujfce ksiqiki z serii „Biblioteka Ruchu Ludówego„:

1

Od kandydatów jest· wymaga- ·
Wyższa Szkola Gospodarstwa
Wiejskiego w Łodzi zawiadamia, ne: · świadectwo maturalne, (ma·
~- że wpisy do Uczelni iuż "Sę tura ·licealna), metryka, życiorys
'.30.- otwarte i trwać będę do dnia i 3 fo'tografie.
''
, 20.- 15 września r. b. ·
Pros,p ekty do naby~ia _Y, $eM.
~ .Wyżsuf Szkoła Gospodarstwa k1 et~r!acie _W yżsi;$'j Szkoły Gp.._'
20.Wiejskiego w Lodzi posjada wy- SR~darstwa Wiej~kiego w.Lodzi;
20.- działy: rolniczy, · ogrodniczy, ęrzy. · ut~ · ~i~rzbowej .3._ ~:
:50._:_ przemysłu rolnego, społeczny el. 204 'Zl.,, . ,•.. „.· ·;
, • •
~.- i spółdzielczy.
Łódź, dnia 24 czerwca 1946 i-•., j
zł.

j Pr..-rem i Statut P„ S. L
\ Lata Chlop5kiej Walki - Z. Aurustyński
Saraorr:td Terytorielny - P. Typiak
W 5łutltie narodu i państwa · :_ St. Mikołajczyk
50 lat pracy i walki - J. Dec
W. Witos na tle epoki - Dr W. Kiernik
Dlaczego jestem ludowcem ~ F. Kleezko .
ieśni &talionów Chł-.>pskich - w opr. W. Batki
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druku:

"
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:
.
Księga pamiętkowa na 50-lecie Ruchu Ludowego (1895 -1945)250.w opracowaniu prof. St. figonia
250.Pftrniętnik Kongresu P. S. L. 1946 r. - w opr. J. Deca
Ka.idy czytelnik „w1cr· może naby~ powyższe wyda.wnictwe
po cenach ulirowych na podstawte zamówień przez pocztę w Centrali
Chłopskiej Spółdzielni Wydawniczej:
9 M-Mir:ur (Nr I - 10) mmówione 1„anle - lcosztuj9 zł, 160.-.
Ksiqild Pamiqtkowe (uwiernjQce po 250 - '.300 stron dużego formatu) przy YmÓwieniu z prze<Jt>łałQ kosztuj!,!: obie - 350 zł., jedna 175 zł.
Zamówienin z przedpłnt~ należy nadsyłać w terminie do 1 sierpnia
1946 r., przesylnfoc z góry call} należność.
Zamówienin należy kierować do Chłopskiej Spółdzielni Wydawni~
czej w Warsze"ic, ul. Al. Jerozolimskie 85.
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Ogłoszenie
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,

Gimnazj:.un Ogrodnicze w_Svwałka~h~ogła· ,
sza egzamin wstępny na kurs 1-szy w dn.„25.VIU. b.r., oraz
poszukuie nauczycieli i instruktorów przędmiotów zawado..
wych Zgłoszenia: Suwałk~ ul. Kościuszki 132.
Państwowe

Ogłoszenie
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Prenumerata: Ro(\z:nie 200

zł„ półrocznie

100

zł.,

kwartalnie 50

zł., miesięcznie

20

zł.
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m/m. szerokości szp„ ·drobne za w_yraz ,zł' . 5,
Ceny oirło~zeń: za tekstem ·za 1 mim szerokości I szpalty zł. 15; ,urzędowe przetargi 1O zł. za 1
P!'Szulciwanie pracy zł. 3 W tekśde i tłustvm cl:-ukiem 100% droż ej. Za terminowy druk oglo ,s1tń aqministrl\cj~ _nie o~~owiada
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