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Na co.

c· zekają?

i

· Jakie słowo jest dziś najczęM
Mówimy wyraźriie o co - choM staję stosunki w Związku Samo· się po raz drugi od zakończeni~"
sciej używane?
dzi.
•
pomocy Chłopskiej?
wojny.
·
Zgadniemy chyba wszyscy,
-~.r dniu ·3 0 czerwca odbyło . Dlaczego zwlelcajQ i na co cze·
Poch?dzęce z .wyb~ró": wla·
chórem odpowiemy: demolcra· się Glosowanie Ludówe; - na S.aję władze tych i wielu innych dze. związkowe me bo1ę się sta•
c:ja. Grecki to wyraz, po polsku listopad rnpowiedziane SQ wybo~ organizacji i instytucji?
wac t':"'arzą w t~ai:z przed zwoM
znaczy ludowładztwo, rzędy lu- ry do Sejmu. .
.
·
lanymi w przewidziany statutem
,
C
d
.
Jesteśmy przekonani, iż prze- sposób, zgromadzeniami deledu. o my. ro.zu~!emy· ~o. tym . Naród_ ma prawo oczeki:wać, prowadzenie wolnych wyborów
I
slow~m - p1sahs~y.. ~ue1edno· ze ~yraz~na w obu tych g!oso- we wszystkich instytucjach po- gatów cz onkowskich gromad.
krotnie. Wyszc~egolmhsmy. ca!y wan~a~h 1ego wola zostanie w wołanych w obecnym systemie
Piszemy o tym dlatego, że na
sz~reg warm!k~w, ?d. sp.elnrema calosc1 uszanowana.
ustrojowym do spełniania nadw zjazdach tych z całą siłę zostały
ktoryc:h za!ezy 1stn~eme i spra;-'~\ Ale nie wyczerpie to ·sprawy, zwyczaj ważnych zadań, miało- postawione te pytania, które tu
ne. dzi~la~ie ustrJJUd tym ~·h jeśli naprawdę demokratyczr.y by olbrzymie znaczenie społecz· przedstawiliśmy.
ne~.o !esda:'.egoh. e nybml.. z .me obyczaj nie zapanuje w organi- ne i wychowawcze.
A zostały · postawione dlate·
za1ac
SJP
zis c cemy tzeJ.
· h, kt ore
,
· · s t 01ę
·
.
,
g"'
·
•
r
zaCJac
g ł oszę, . iz
Szerokie
masy społeczenstwa
"' bo wychowankow1'e nasi'
'. Powie:.1.zieliśmy: demokracja :'a. ~tano"":isk.u zas~d "demokracp, poczułby, że naprawdę coś wyznaję i urzeczywistniać che'!
(o rzędy ludu. Dotychczasową J~sh skup1en~ -~ mch członkowie znaczę, że z ich głosem się liczę, w życiu zasady pełnej demoM
formę tyc:h rzędów były wybo- me ~ędę . m1eh . wpływt;r !'~- z.a- że warto jeszcze wydatniej pra- kracji.
Jan Dusza
ry do izb ustawodawczych. sadnicze-. decyzJe, - \}esh ,me cować, poczułyby, iż demokra·
,
Kartka wyborcza rzucana raz odbędę się w m_c h wybory.
c1·a w pelne_J· mierze sta1·e się r.ze- 111111111111111111111111111111111111
na kilka lat przy wyborach do
Pytamy głośn'o i otwarcie:
czywistościę.
parlamentu była w ust.roju de·
DI
I d ·
t I · ·i
Nastapiłby olbrzymi zryw któ- Treść nun1eru
mokracji politycznej główna forw d · lacz~g?,. ~ .l3 ze łc:n r~ zd~P? • ry pr;yśpieszylby wyko~anie
}' b
. }' ' k _ Zie CZOSCl me ZWO UJfJ ZJa OW
•
.
~ę. wyra.zuh wo i o ~wa~e i, s u spółdziekzych?olbrzymich ,prac, związanych Jan Dusza~ Na co czekaj~;
p1a1ęcę ie · uwagę 1 zamteresoDl
. ·'
d
. z odbudowa i przebudowa ca- Jocek Maria Orlik: Sikorski (wierSL);
.w anie.
aczego me przeprowa za się ł • . . . P l k'
•
Generał Wlad. Sikorski (w6di; i męz
!
•
.
normalnych ·wyborów do samoM osc1 zycm os i.
stanu);
,; pok~nane _zostały Jednak du· rzędu terytorialnego?
•
zeJ miary reformy spQłeczne.,
Jan
Wiktor: święto Żniwne;
. ..
*
*
Stworzone zostały podstawy do . Dlaczego cfo.tychc::zas r:ue .r.<?-zM
Piszemy o tym właśnie w czaM o udział młodszych w Żniwnym
poszerzenia demokracji politycz- 1 pisa!"lo wyborqw. do samorzędu :::ie odbywania zjazdów i wybo~
~ej, uzupełnienia wzgl. podbu-1 rolntczeg~?
_
· rów do naszych Związków W o- święcie;
~-Owania jej demokrację gospo-\ Dlaczego bez zmiany pozo- jewódzJdch. Zjazdy odbywają Marian Minias: żn'wa _(Inscenizacja);
oarczę i lculturalnę.
.
Zofia Solarzowa: Błogosławiony chlel>
'ł p
d b
l
•
1
·
ziemi czarnej.„ (Inscenizacja);
rze o ywate ami tęJ two·
rzęc.ej s.ię P?trójnej d~mokra.cji
Czesław Poniecki: Tak~ była nasz~
otwierają
się .szerokie mozhM
.
· .
.
, .
, .
wieś;
wości oddolnego wpływu na to .~_mys!ami w~-zys.tk~~h uczci· 1~y~h .z~sad ,moralnosci chrzesci~ Marian Minias: Ustawianie kop (fa„
co się w państwie dzieje. Istot- wie mysbfCych -lttdz1 wstrząsnę- 1ansk1e1. ·-:W szeregach nasze1 scenizacja);
ny głęboko pojęty interes demo- la wiadomość o wypaak"ach kie-I organizacji Sil ty.si11ce cżynnych W. Kordowicz: Dwie
formy selekcji
kratycznego systemu dyktuje leckich. Na innym miejscu po- wyznawców Chrystusa, którzy
konieczność ściślejszego zwię· dajemy ich przebieg "oraz wy- nie mogą słuchać obojętnie wia- społecznej;
za1!ia obywat;li z c;ał~ścię życia · powiedzi przedstawicieli rzildu domości o bestialskich pograw I'. Kuligowski: Nowy ustrój szkolny;
panstwa pow1e~~en1a 1~ ~lego w tej sprawie. .
· ·
mach . . Byliśmy, jesteśmy i · bę- Mieczysław Młudzik: U południowvcl\
szeregu
wymkaJACych
dz1emy
·
· 'k ami· fa k u- h rac1· SI owlftn
·
(repor t az;
")
· · funkc11,
h
k.
--i:
t
Nasze
stanowisko
·est
·asne·
· przeciwni
Ze zm1emonyc warun ow us M
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~ojowych.
- wynika ono popfostµ z de; prz~i 1e1owama, . :a i szy an_o- a wig·a osszews a: .ywacrzka __.
·1
d ,
h. .
.
klarac1·i ideowei" i przes'7lości iia- W4ma kogokolwiek z powodow (wiersz);
a an tyc me mozna z1e·
.
·
h,
i.
t-ać poszczególnym obywatew szego Zwiqzku
. Byliśmy, jestes- narod owos_' cio~yc
rasowycl' Ja~ek Maria Orlik: żniwa (wiersz); :
łom, ale ich zorganizowanym my i będziemy zdecydowanymi . czy. .pr-zekonamowych.
- Mieczysław Pazura: Echa Nałęczowa;
zespołom. Tworzę je partie poli· J bojownikami o,·. godność, woZ-1 Prowadzone przez nasz Zwią- Maria Wardasówna: Sport szyhowcotyczne, z"":iązki . ~awodowe, s~oM ność i równość a;złowieka, . bez! zek prace zmierzają do wycho- wy;
.warzysz~ma roznego ~odzaJu, względu ha ·;poch0dzenie i wyz-\wania.czlowieka, wolnego od ob-1Hajto Eugen"iusz: Jeden rok pracy
~dnstytuC]eWsamslorzędo~e.1hgospolM r1anie. Byliśmy, jesfeśmy i bę-, ciqżeń, godzących w podstawo- .,Wici" w Krakowie;
·
·
· mes
· k az_o· we zasa d y cz zowieczens
·
' twa.
i arcze.
znacze·nie.zro a tez ie · ro a d z1emy
szermierzami
. Krwawe zajścia . w Kielcach;
I W
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·
b d · ·
·.
ślęsko - Dęhrowski.
.
zrosme Ona Jeszcze ar ZleJ
.łł.•
•
•
je~li organizacje i instytucje te
,
, OuuYW3J.ą . S.IQ _ZJ3Z
OJ8WO Z 18 Mar".1 Gi~ow~a: Po z1eżdzie pow.
wierne pozostanę zasadom degmeznensk1ego;
mo~r~cji i konsekwel}tnie stoso~
Maslowo pracuje;
wac Je_ będę w swe1 pracy
_ świat i Polska w Tygodniu;
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Gen. Władysław Sikorski
. Wódz,- Mą ż St anu

r§

Wł.Edystaw ·

dził się

Narodowym, powiat Mielec, woj. Kra~
kowskie. W roku 1902 ukończył gimnazjum we Lwowie, a w roku 19071

trzecią rocznicę · traqiczneJ śntiercl}

Politechnikę Lwowskę.
Cały okres od szkolnej ławy do wy 4
buchu pienvszej wojny światowej
można ·nezwać okresem przygoto-

Jak n.•yslowić Twe nazwlsko, jak wyśpiewać Wodza z dni wojny, jak piołun - gorzkich,
Jak -n3pisać wierszem polskim, najpiękniejsze poiskie" imię: 'Władysław Sikorski?
Jak w portrecie wymalować w Twoich oczach ąobrych nasze wszystkie wojnJ:' znoje,
Jak utrwalić dziś na płótnie, jakim srebrem - Gener3le - siwe wl~sy Two1e?
JakfJ wstęgą VIRTUTI Ci przepasać pierś na Twej bluzie już napół ptzegnitej,
Modlitwo polskich matek, śnie polskich milionów, i.. łzo Rzeczypospolitej„.

do przyszłej działalnośd
St11dia wojskowe i prace
polityczne były już wtedy głównym!
Jego zainteresowaniami. Jeszcze na
Ja.wie szkolnej założył i kierował ta.i· ·
wawczym

;>aństwowej.

nę. norodowę organizację ssmokształ 4
ceniowę, zaś na Politechnice Lwow:
skieJ wysunęl się na czoło młodzieży,
akademickiej. Był orge'l'lizatorem (
, przywódcę młodzieży demokratyczno-.
I nitpodległościowej kilkuletn:m prezc~

. O Wodzu batalionów knvi<} polski! wsiąklych we wszystkfo strony macoszej ziemi,
O piosenko :żołnierska · i marszu zwycięski, co rozpacz w nadzieję nam zmienił.
Jak wyszumieć wiatrem halnym, czy Bałtyku znów wolnego silnym sztormem morskim, ·
Twe imię zdobne w zygzak srebrny, najpiękniejsze polskie imię: Władysław Sikorski.
ByJ cz3s ukrzyżowanych i zgwałconych - umieraji}cych nad dolami tłumów.
Był czas bez serca, zbłąkany, bez mapy, no i bez d1'."ogi powrotnej do domu„.
Były godziny rozpłakane bólem, a dnie wlokły się w przeklęte lata,
·
.
Jak lUćmi „tragicznego września" los nami w poniewierce przez caly świat pomiatał.
.Zywym podawano zupkę z brukwi, zupkę z łez ludzkich _lanych codzień obficie,
Kazan::> z głodu umierać tuż przy wybujałym i dojrzałym polskim :życie!
Zamordowanym nie pozwolono zgnić w ziemi jeno palono w obozach,
A na oczach dzieci i starców kwitła :znakiem H3kkenkreucu codziennie Groza.

sem Bratniej Pomocy i prezesem aka ...
demickiego Sęd.u Honorowego. W r.
1908 reprezentował wraz z Marianem Kukielem Lwów na zJeździo
Związku Polskiej Młodzieży Postęp-0 ...
wej ze wszystkich zagranicznych o·
środków akademickich. Jednocześnie

-

rozwijał żywę dzi6łalność oświatowQI

no gruncie TSL w
Małopolsce
Wschodniej.
,
W okresie kiedy idea walki zbroj, ·
nej o niepodle~łość zajęła serca i u ...
mysły mlo<lziezy, staje w p'.erwszym
szeregu organizetorów i propagato·
n~w akcji zbrojnej, Jest od poczętku
członkiem Zięzku Welłi Czynnej; je~
jednym z z.ałożycieli i prezesen1
Zwięzku Strzeleckiego we Lwowie.
Opracowuje regulamin musztry Zwiaz
ku Strzeleckiego i elementarnQ taktykę piechoty. Odbywszy jednoroczni!
~łużbę wojskowę w wojsku austrfo.ck1m, po wyjściu do rezerwy poglębia
stale swę wiedzę wojskowę.
Z ramienia Polskiego Stronnk'lwfi
postępowego wchodzi w slcled Kontl•
t~t. r Tymcz.asowego Skonfederowa„
, nych Stronnictw
Niepooległościo•
wych oraz pełni funkcje sekretarza

Nagle w ulicach zakwitły półszeptem s{owa szept.me tajemnie na ucho,
nocy ukryty w piwnicy z bijącem sercen radia wysluchał.
· I pobiegło w smutne domy, zapłakane ulice, w niemoc krwawiących chatyn,
Sfowo przybiegle zdała, które mieliśmy nie zapomnieć nigdy: TU MóWI LONDYN ...
I powiało slowem szept.mem nabożnie pr:zez miasta ludne i śpi<Jce wioski,
Co bylo wszystk(em,kwiatem rozkwitłym na pustyni slowo: GENERAŁ SIKORSKI.
Ktoś ubiegłe;

Przymkn{'liśmy

oczy. Tam był sen. Był świat inny Gdzieś w piaskach Sahary,
/
Maszerowali w slóńcu nasi chłopcy, szumiały znów nasw polskie sztandary.
'Gdzieś d:ileko, daleko w upalach południowych słońc, z bronzem opalonych kolan, ·
Maszetowl'lli chłopcy z orłem na czapkach z napfaem na rękawach: POLAND. Tam · gdzieś bylo slycliać polską gromki! komendę, pioruńskie trzaski volsldch chwytów
Prezentuj! Baczność! Salutuj! Rw.1ce w strzępy serca chwile serdecznych zachwytów!
Gdzieś znów w hukach tysięcy motorów, w zapachu spalanej beczkami benzyny,:
Sunęły nasze czołgi, samoloty, okręty, o Boże Wielki Jedyny!
A gdzieś ktoś schylony w okopie na świstku papieru list do Ojczyzny plakal:
Mamo wkrótce wrócimy do Ciebie na polskich czołgach, na polskich srebrnych ptakach,
Mamo Ty nie placz, Ty śmiej się, choć jesteś sama, choć tylu z nas w polach umiera,
Z nami jest w sercach Ojczyzna, polslde dziewczęta, i z nami kochany General!
I lżej było teraz umierać, deptać na boso krwawem Ojczyzny ścierniskiem
W sercu z perlą bezcennq., nadzieją, słońcem, Twem Generale nazwiskiem!
I w smutku krwawi<Jcej wojny, b6l nawet stał się Twym imieniem radosny! ·
Szept szedł znowu uliq, obijał się o ściany nadziejq.: ABY DO lVIOSNY!
-Był taki dzień w Polsce dalekiej od Ciebie, byl taki dzień i ialobny miesiąc

- -
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Lecz spłyną Twe Prochy do Polski, na Wawel, trumna białym orlem nakryta!
Znów będzie w Polsce taki dzień, że szumieć będą ulice od żołnierskich pulków.
Ze pochylą główki malwy w polskich ogródkach, od salwy honorowej hulm
.
1 wszystkie kwiaty po łilkach, wszystkie wieńce, z kwiaciarni i wszystkie dzwony w·„kolciolach
Będą- kwiecić Twe Imię i Twoje po Polsce nazwisko, pomiędzy króle wołać!
Odbierzesz cstatni11 defiladę - Generale - w polskich ruinach i gruzach
Zasalutują Ci chlopcy, co wrócili do domu z napisem POLAND na bluzach!

-

.

Kiedy wvhucha. pierwsza wojna
<.wiatowa i Władysłach Sikorski wkroczył na szerokę arenę
dzia.lf.Jności
wojskowej i politycznej miał Jot '.33.
W chwili. nięoczekiwanego, trngicznc•
f:'O zgonu mia} lat 62. Te 30 lat, uię•
te .ia.khy w klamry dw6ch wojen świft
towych były nieprzerwanym pasmem
, . inten_.sywnej, twórcze.i i owocnej pra·
cy. Nawet trzynastoletnie przymusowe odsunięcie o<l spraw poństwowych'
wylwrzystał gen. s:korski na nopisn•
nic szeregtt dzieł o wybitnym znacze.
n!u pai'istwowym i militarnym oraz na·
w<lzierżgnięcie i zacieśnienie swvch'
stosunków ze światem zachodnim, stosunlców, które potem t6k umiejętnie
i owornie dla sprawy polskie.i wyko·

.Ześmy nie mogli zrozumieć, uwierzyć, a nie mul nam kto potwierdzić i przysiCJC
Że nikt nie wywieszał żałobnych chorilgwi, a powiewały ze wszystkich okien,
I rok ów wydał nam się ostatnim na zgóbę gdzieś do dołów wiod'}cym rokiem
Smutno czytaliśmy tajne gazetki, z żałobnym o Tobie - Wodzu - l<rzyżykiem,
A serca nam ból rozrywał w strzępy, boleśd bez dna, obąka.nej krzykiem.
Jak moglo się stać! Ze to Ty, :że właśnie Ty nie doczekałeś - Wodzu - do Wiosny.
Nie defilowały przed Tobą w Warszawie, marszem zwycięskim w słońcu radosnym
Nasze oddziały i kwiat6w .nie sypnęły Ci pod Twe stopy nasze polskie dziewcźęta

Jak„ wstęgi} VIRTUTI Ci przepasać pierś na bluzie Twej już napól przegniłej
Modlitwo polskich dzieci, sztandarze snów polskich, •.. i lzo RzecZJ'pospolit~jl.

Eugeniusz Sikorski uro4

20 maja 1881 r. w Tuszowie

rzvstywał.

Był on zawsze szczerym demokratę,
! · nigdy nie sięg-ał po władzę dykfatorslcę, choć miał w sobie wrodzone'
cechy przywódcy, miał wielkę wiedz~
politycznQ i militarnę, l.tórn mu da-.
wała w kra.fu i świecie tak wielki autorytet, lf!foł wreszcie wielki, powagę i
godność or.ar,i .urok osobisty, który,
tak zniewalał wszystkich.
.
W okresie wojny światowe.i brał
c.zynny udział w organizacji Legionów. Jako pOdpułkownik, o p::item put...
kawnik pełnił kolejno · funkcie: si.efa
departamentu wo.iskowego N. K. N.,
przejściowo dowódcy 3 pułłu legionów, Szefa Krajowego Inspektoratu
Zacięgu do Wojska Polskiego z s:cdzibę w Warszawie, Dowódcy Obozu
ćwiczebnego w Zamhrowie, oraz Dowódcy Uzupełnienia Wyszkoleni.a Pcrł
sk1cgo Korpusu Posilkt>weR'Q v Bolc~
chowie. Po pisemnym zsoJida.ryzowa•
niu się z. protestem pik. J. ffilllera po
traktacie brzeskim został aresztowa·
ny i wraz z innymi Le!f.Gnistemi in~
fornownny w obozie jeńców M W~
grzech.
i
W dniu 21 listopeda 1918 roltu gen.
Sikorski o:bejmuje stanowis'ko kwoJ,-

U-""'7
,,w I ć I"
ł
~~~r.~----------------------------------------·---,-1.--mistrza „dowództwa Wschód", poczem
'dowodzi na · froncie grupę operacyjnę
swojego imienia. 'Biei:ze wybitny. udział w obronie Lwowa 1 w zwyc1ęsk1ch
·walkach przeciw Ukraińcom. W obro-

·nie Warszawy i linii Wisły odegreł
:wybitnę rolę, jako dowódca 5 armii,
przyczyniajęc się walnie do· zwycięs-
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szczące dojrzałymi kosam. i. R.o- wysoko rozwi.ni~tY .. duc~ SP<?·
· ł d ·
kt
ł
Jk
k
moz
botnice przymos y ziect,
ore 1 eczny: „ a jUZ ntja me
~
~wa. r
.
chłonęły przewijające się obra- na się z biedy wygrz~bać! to trza
M1anowany w lutym 1921 roku
zy, składały ręce jak do modlit- c~o.ć duszę wzb~~acić, z~~y le
·. genernlem
dywizji obejmuje gen. Siwy w czasie uroczystego nabo-. piej b
p_l onowała
U
..
korski sta:-owisko
szefa sztabu gened
1 dmz. dawniej.
1
n1lnego, 1 kwietnia 1921 r. Na trm
żeństwa. A nie śpiewano tutaj nas
te ne u zie, a e mają
stanowisku przyczynia się swymi prnani o czerwieni sztandarów pły- szczyre serca",
cami
w
dużym
stopniu
do
·
organizacji
~ą.cych. p_ona. d tr. ony, ani, o. krwi
Zabudowania porozrzucane,
· naczelnych władz armii polskiej.
l
1
0
Po zabójstwie prezydenta NarutoleJąCeJ st~
~m
zemsct~, a e kryją się pod dębam.i, a sosny:
wicza powołany żostaje 16 grudn_r.a
„o wymłocemu z serc ziar!la, wrośnięte w las tak, ze strzechr.
.1 922 r. na stanowisko premiera rzĄżeby teg?. chleba dla wszystkich jak najmils::e kumoszki stoją na
du Rzeczypospolitej i tu po raz pierwstarczyło .
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obeJ"ściach 1 gawędzą po SWO·
szy ujawnia swe zdolności męża staI k
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nu, za1pobiegaięc grożęcej wówczas
u wszys . im w pt sn
. jemu, a wrzos witnie za v.:ęg a4
krajowi wojnie domowej, bez uciekaOdradzająca się wieś corocz· szły bochny, Jakby rodi;ia zie- mi jakby fioletowe płomyki wy•
nia się do jakichkolwiek represyj. Na nie urządza . święt<?
zmwne, mia niosła na rękach ludzi chleb rz~cone z domowego ogniska,
stanowisku
swó.i wskrzesza
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gt"nące
zwyWiewiórki zbiegaj·ą na podwó·
ptym
·erwszy
wielki osięgnęł
sukces również
na terenie
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międzyn6ro<lowym i stworzył Korpus cza1e 1 wciela w me nową tresc. . . z1ec1 OJC~m c cia Y w. l?rzy. rze, aby kurom wykradać pożY.„
Ochrony Pogranicza.
.
Jest to święto młodych, i ci skła- sptewkach wiele powiedzie~..A wienie.
Po. zmianie .rzędu w. ma:iu ~92'.3 .~· dają wieńce zboża, symbole plo- ŚJ?iew nie był pusty~ d7więDo tego leśnego osiedla ni~
wskruóc1łgeneralnego
do woJska!inspektora
gdzie na piechoty'
~anowi- nów ' nie przed panem ' ale przed ktem, ale p_rawdą
p~zezytą
hl
oildma
gos'ci·n· ca, wiedzie tylko dro„
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6 pófoiej ministra wojny położył wy- ojcami, współtworzycielami chle- cz~tą..
nac Y o, ze e c w
ga polna, zasypana szczerym
bitn~ zasługi przr rozbudo~i.e nas;.i;j ba. to nie czeladź, ni.e chłop budzą szacunek _dla pracy, dla piachem tak, że nożyska lgną
e•rmu .• Wyraze~ Je!fo t_rosk1 1 przew1- z pańszczyźnianego łanu, ale chleba, dla człowieka.
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ganizowane w r. 1925 wielkie .m~ne- ~o!ny .0 ywate • mo.sący owo.c .
Wt 7ę. ysią~e rą . c opo~ zaludniła się ~udz.ką ~tzbą w Je
wry na Pomorz.u, któryc~ zało.zen~ern c1ęzk1eJ ~rac)'. uznojon~ . 01- 1 rob~tmk'?w,. me ~a1ących ~tc no popołudme medzie_lne .. ~ło·
była obrona przed a~akiem niem.ee- com, wyc1ąga1ącym po me c1ęz- z ~rozby 1 menaw1~c1, wycią- dzież i starsi tłumnie dązyh Zi
kimOs.
. stanow1s
. k"iem Ja
• k"1e z111mo.
kie ' stwardniałe
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· Jakby zasty- całeJ· okolicy '
·
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·
wał było stanowisko dowódcy OK - Abysm~ spozyw .1 w. z~o~ g yc w mo 1t_w1e. •
- Powiatowe świę~o zntwne.I
lwów, ~którego zwolniony po zall:!a- dzie, w po1ednamu 1 miłosct
- B!ogosław1ony~···
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Szli piechotą, jechah na rowe•
chu rna.1owy~1 p~z?stawal
przez la.t~'.3
święty chlebuś. .
Dłome chłopów 1 dłome ro- rach a na wozach wieźli wieńce !
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w dhspozyci mmistr spraw wo1s Los zdarzył, iem jednej nie- botników w ciżbie pomieszane uple~ione ze zboża zniesionego
:wyW ~kresie prz.ymusowym odsunięcis dzieli uczestniczył w święcie miały jednaki wyraz, jakby 'Y' przez wszystkich ~złonków po•
~d funkcji w Państwie
?pracował _i wy- żniwnym w wielkim mieście, wigilij!1y wieczór przy łamamu garstce, aby okazać, że wiła jel
oał
sz~reg.pkrac 0 domoslrn:i pohty<;z- gromadzącym
nym 1 wois owym znaczeniu, a mia"k.
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torzy . miesz ~J~
arr ~ rzę . Znl\~ny, zme- kami.
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polsko - rosyjskt"i"' na bruku, ale wyszh ze ·wsi t kształcił się w ciągu w1ekow, stał
N a polance tuż za stodołą',
(192~ r. - po francusku) •. „F~rdyna~d mimo lat i oddalenia oddychają się pańszczyźnianym . ~oł~em, miała się odbyć uroczystość.I
!'1°ch
<1?ł29 1r_.)t. „ZagahdmenieEpuokoopłuel
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~schodni.ej" (1930 r . •- po fra_n~ ie!11am1. !'1-ło z1ez .z ieg a ~ ~- na wors im gan u. _ozme_1 gt· mi wzniosła podwyzszeme z e4
~usku), „Polsk~„a FranCJa przeszłosc1 ekich wsi, aby ::1ednoczyc się nął razem z dworami. , ~hłop sek, bierwion, przykryła str~e1 d?b~ obecneJ
(1931 .r.), .~r~yszłde
tym dniu z miastowym bra- nędzny, wzgardzony, spiewał chą Zdawało się że to podcie·
wo1na' (I9'.34 rok). N1ezalezme o
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tego zabierał głos w zasa<lnicz.yr.h tern i przezyv.:ac c wi e, zos .a- p1osen. t upo ar~aJ~C~, ~ro ~o· nia na słupach przed c atą, po '
sprawe~h pań~wowych i. wo\skowycJ1 iające głębokie ślady w_ parnię- ne z _ciemnoty, uc1emięzema, me· którymi mają spocząć 1:1tr~dzem
w pres1e co~z1enne1 kra1ow.e1 ora1Z w ci zebranych. Wszystkim zda- raz Jakby wychłostane .batem, po pracy aby pogwarzyć 1 ura4
fachowy~h pismach zagranicznych.
ało się, że są rodziną zespolo- aby ucieszyć uszy pańskie, ab~ dować d~szę. Tutaj miejsca dla
' .Te d.ziedła oraz cz,ęst~ wb ty~ odkr~- ną sercami i jednakimi pragnie· łaska państw cisnęła parę rubli · ·co'w Ławy stołki kilimy ze„
sie wy1az y zegramcę 1 ezposre nie .
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na gorza ę: -;>Pt ewa n~eraz w Y~ brane
z całej wsi dla ozdob1ema.
c.sobistościa~i 1:'rancji i Anfflii stwoW chodzących ' witał snop samym m1e1scu, gd_z1e . wczor~J A na deskach, belkach rozrzu„
r~yły mu wielki ?uto~ytet Jako wy- przewiązany napisem:
ekonom go rozłozył t wrzepił cone snopy wieńce ze zboża;.z
bitnego fachowca 1 meza stanu.
p
k · · k d 0 k lt " d d · • · p" ' 0 blewan eh
'
· kb
t
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Y • wrzosu i kwiatów, Ja .. Y s r';14
wa zgłosił się generał S1korsk1 mePozmeJ z pomiędzy zgroma- Składał w1emec uwity me z klo- gi złote fioletowe, wiJące się
zwlocznie do. 'dyspozycji naczelne~o dionych tłumów padły zdania sów ch~ebnych, ale z kłosów peł- skrętami i od czasu do czasu wy•
lecz.dm~ste~r
wylk9o3r9zystanay onb1e ak rzadko dzisiaj słyszane: .
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czyźnie chwyta ster sprew państwo ·
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wych w ~ęce i 1wor.zy ;z~d .iedn?ści rolę. W nadludzkim wys~ł~~ ców zost~ły .w.s~omnienia tam·
_·Widzicie, „Odą do młodo~
na1J"odowe1 oraz obeJm_u1e. stan.owisko rzucają się na słońce, aoy zmesc tych czasow 1 sp1ewek.
• .„ nas wita ·ą - mówi Stacn
n&czelnego wod:z.a. Nie Jestesmy w .
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moiności w ·ramach niniejszego życio- e na z1e.m1ę„
a . n~eszczęs iwe! Młodożeniec, 1poeta, t?ry .~:
1 ysu dać ocenę jego działalności ne
o człowieka. Ksiązka to młot, w duS;ZY rodnej z1~m1 lez~ły tez rósł z rędziny sandomiersk1e1 1
tyc~ stanowis~ach. Dw~ .g1ówne _by- którym można wykuć wszystko, o~tat~t dawne~o obrzędu t obec- bogaty swój talent oddał odra·
ły
1e~o z.a-O:an~a:. um?Cm~. stanowisko którym można stworzyć lepsze me, Jakby z ziarn ukrytych głę- d · · · wsi"
Polski w sw1ec1e I ZWIQZac Ję po upad.
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ku Francji z naszymi aliantam.i anglo- warunki bytu,. no'Y'e zyc_ie:
ie- o,~ wystrz~ i Y•, ~a ra Y rzep·
Wśród snopów zyta ~
saskimi oraz stworz.yć siln~ 1 n-0wo- odzowną bronią Jest ksiązka w kosc1, nowej tresc1, mozna by Szczęść Boże - kosy na krzyz,
cześnie uzb;oionę armię polskę. Kroj alce 0 duszę człowieka, idące- powiedzieć świętości. Wiejscy mbole czynu racławickiego i
który śledził Jego czyny z zapartym
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oddechem wi<lzi, iż obydwa te dzida go w.·przysz o~c.
1 poeci 1 , ~oe .1 przyn_o~zą wi n- sztandar rozpostarty, z
t'?rego
zostały uwieńczone zupełnym sukce- udujących p1sa~zy, aby nam I cowe. sp1e~k1, wyrazaiąc mm1 bucha napis: „Ty nad poz1omY,
sem. W dusz.y przeci~t~ego Polakp kazywali postacie walczące o . uczucia ws1.
• wylatuj'
'
jak i .w oczac;h całego sw!a~a gen. Si:
ilość i sprawiedliwość, ł
z zapachów zieG warzy
' my % młodzieża d
lcorsk1 był me tylko męzem stanu 1
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wodzem, lecz niejako uosobien1em
Patrzyłem na ze.brany t urn. 1~,1· z osow_ i 7aru serc~ .uJr.ze., wszystkim, słyszymy zdani.a 1
P~lslci. Autorytet, który ~?bi~ zdobył Przyszli z suteryn 1 z poddaszy, h~~y w P.o~tecie ~~rwQlm~ktm! sądy, mogące budzić podz1w.J
w.sród obcych, był t~k1, 1z w1.elokrothal fabrycznych, z zaduchu, 1 miejscowosci ubogiej, połozonej Patrzymy w oczy jasne, twarze
nie występow8 ł on nie tylko 1ako red · l"
·
·
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d · · ·
prezentant Polski lecz i całe i · Europy
. nę ,zma i, wpatru1ąc się <?cza- 1 „na • wyp on ~c. .•
or J mt • rozumne, pełne go n oset 1 po~·
okupowanej. W tej osfetnie.i szczyti;i- i, ktore bezmiar holu przezyły. . szkancy w. na1c1ęzszych warun- równujemy z dawnym chłopem
wej fazie . ~wej d~ialaln~ści w~niósł sic Zapomnieli- o wszystkich u~rę- ka.eh pracują .na ~krawkach, ab~
<>n na takie VfYZ_Ynv. iz ~wazany byl kach
odmienni zasłucham w z Jałowych p1askow wygrzebac
po Roosevelcie 1 Churc'hillu za trz.e- . • '.
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pomidcić. Chciałabym ją rze marsza. weselnego, pamięta•.
nier. wyr_osł,Y. ze wsi i _z,~ią~any i radość! i t'! na moim <;:>siedl~r · '~ynieść ~t~~ V'! świat i z ka~dym jącego najstarsze nuty tej; wsń.
z m~ nułoscią, pracą t zyciem, Czym się k~edy . ~podueła, .ze s1~ podzi:ehc, 1ak ~łeb.em, i. wo- Na czele szł? dwa. 1?-aście dzie'\'i~„
łac: ludzie, czego się tak meoa- czyn ze zoozowym1 wianuszka,..
rzucił słcwa surowe, ale praw- doczekam teJ chwili.
Opowiadał'll, z jaką ochotą widzicie, czego jeden drugiego mi na głowach, a za nimi kosia~
Jziwe.
- To ~lody,_ ~ynamicz~y I wszyscy budowali to ~>.niesi~- kr~ywd:i i źl~ robi, lt;tdzie, .mi- :ze ~ kos3:mi,_ ~niwiarki z .s~et«
element, ktory idzie naprz.od · nie. Nikt nie żałował sił. Kaz- łujmy Slę, bosmy bracia, basmy parni, grab1am1 1 przedstaw1crele
świadomy swoich celów. Ta mło. I dy śpieszył z drzewem, z porno- synami Boga. Dlaczego tej do- młodej wsi całego powiatu, nio.·
d::ież już ni~ m:'lrzy o przebudoJ cą. A materiału było potrzeba b~oci ~ długo ni_e starcz~? Po- sący wieńce, uwite ~ kłosów ze::
wie swego zyc1a, ale przebudo- 1 dość: na dach, na wiązania, na wiedzcie! Ale l tak Jestem branych z wszystkich pól. Szh
nie pod .ganek dworski, bo to
słupy, · szczęśliwa .
wuje je w trudzie bez niczyjej 1 s.trzechę. Wkopywali
~leś.::ie łońskiego roku 1n~e ~vyrołmicy, b~dosi. po~i::e
po~4>cy_: ,MY. s~m~ sobie! My j wiązali bel~i w ~rokwie, poszy:
ru t skrzywdzeni wyc1ąga1ący;
.
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samt wi_es dźw1g01emy gospo- . wali, kładli deski na podłogę i płakali?
da~c:rn i umysłowo. Chłop co~ stroili ła,ńcuchami z g~łąze~ i I . - P_łakałam i me '~s~yd~ę r~ce po n1~la. czy garni_e~ wód„
d~:i.ennym truden:i o.cl rana. do . kwiatów. Dziewczęta wiły w1e· się taki~h. ł~. ~e s~c:zęs~ia, z~ ki, ~le.. zdązah pxzed 01cow s-y:...
. . p~trzę, 1 z ~l~, ~e 01co~1e. m~1 nowi:e ich ~ .~ sprarowaru!
wieczor~ na sw~im pod~orku, 1, 11iec, piekły chleb.
na swoim z~gome buduie byt j ··- Inaczej bywało daw111ej. me doczekali 1 me mogli uirzec. 'tak samo z1erruę mih.qący wolni
państwowy, 1ego ~o.c, dobroby.t, Ciemno, twardo, boleśnie. Przo- Tak, tak, oczy ~kały, ale ~er: gospodarze, współtwórcy tych
potęgę, ~bro~ę .. ~1e1ed'l?-okrotrue 11 downica wiła wianek, bo myśla- ce :adow~.o się, ze nasu. d_zie_<a plonów~
Kiedy ucichła muzyka, zerw.ił
stwarza j.e. mesw1ad?m1e.. ~r~e- 1 la, że dostanie rubla. Stała ~rzed ~ą. mne ruz.. my w _mliodos_a, . :e
ha spra-:vic, a~~ s4>b;e to uswi~- 1 gankiem albo przed kuchmą, a JUz ':'~€Y. rue rzą~, ~harą. n1e się- śpiew zniwny, dawny, który;
~9m1ł, ze mysh p~stwowo, ze mus~ła się ~ość' nauganiać pr:e~ wy.w.11a, u n_ar~iły się w wol· niósł melodie zebrane z pól„ jak.4
1Jegt>
.
gospodarka Jest cż~ką 1, psaim zamm tu dószła. Jezeh nosct. Choc rue1eden narzeka, by kłosy:
·
p~stwa •. jego 1amię j!s~ tamie- : pan był zły, to wystał lok~ja; bo ni_e jest tak,_ jak po~iuno być„ ·
lłiN".il,
~moko.
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B-0 tutai idzie nasza rCJfmta.
dztoe r~ę. Polslu, 1ezelt .będzie był dobry, to postawił parę crczyzn.a. przymesie odnuanę.
ona ram1em~ glodn~ch 1 nędz- 11 g,a rncy gorzały, kazał muzykan-! - łeste!ll twardy - z. gwaru Plon; niesie.my, plo~,
nych? Jaka.z ~ b~dzie obrona? I !om ~rać. ~chlały się. ~'Zis.ka wyłoniły się s~o~a. - .a Jak pa.- W ojców- ll~sz.ydi dom!·
~~w chłopa zy":'i Polskę. le- 113k meboslue s~onenra i Ieza- tu~ł~m. .n.a zniwn.e ~w~o. tn
zel~ ta krey< będzie chora,. to. Ja- ły po rowach, az wstyd 9y~ -~· 1nru.e-. szarpnę-Io~ ~zy. s'tę nit ~ · A P?te~ zmieniła ~ię- ll~<l,: i
kaz. będz!e .. Po~ska? Je_ze_li ta trztć Nieraz wyśpiewywali :Z:lll· kazały, al~ _pel«:1a~y w głąb d11- ::.abr~miała 1,akb~ modlitw~: sptt!·
krew zauu.eru~ s1i: ":' o_gum, .to wiarze piosenki przed ekono- szy. Jak s1~ ludz.1~ o~~adzą, ·~an~ pactl dahrym czło:w.i~~
cz.y Pol~ka nie st~me s1~ P?za- mem, który wczOł'aj bat~m ~ił, OO: ws~yski!tm_ zda.Je się, ~ze . s~ 1 1 pned ~'?"" pełnym cl~ J.
r~m? Nie ~oddani, wyzyski"':a.- ' poniewierał; pili gorzałę 1 śpte- bliscy,. krewru, zespoleru, S1llll ,blogosła..w1enstw.:
„ ·
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ni.). ale wspólgo~podarze, wsp~ wali„ ale nieraz sobie myśleli.: sucem~
.
two.rcy 7espole~ ze. sobą są_ naJ„ ej, iebym cię mbgł chwycie w ' Ktoś ~bok s,1~ dodał~ . lzeD.y. ~b.rze ploru>walo? _
Wa:m,
- Kazde sw1ęto . w:mr.acrua (:o pięc. kmc)' z _rlll'Y. dale
leps.z.ym1. sy~amt ojczyzny. Cz~ pazury, to byś ,żywy nie wylazł.
mrod wielki. tworzący po~ęgę_ 1 Teraz jest całkiem inaczej. Daw- '. szacunek dła. _chleba 1 dJa pu.- żeby poi;2.ed. gfod ~
mocarstwowość ducha, moze się niej za okowitę plon nieśli i śpie~ cy. Każde świtto zespala ręce i ~recz od naszych wrot
td>y c~.arny c~cb razo~'&
składać z poniż?nych, upośle- :waii o- tym, a dzisiaj o chleł>ie, serca.
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'd UJąCeJ
n
Id.o y.~• y,-' symuu ICZ•
ł
-o.k.szogniwami
W!ZCiWOSct,
go Serca, uczynnOSO.,
· jakbym na o.u-ps.z~
.1h_ typ,z .
'd awny, zaciskający zawszoną pust szła i z taką samą poboż- rozumiejących dążenia młodych, ~e.
_się „w. n:. 0
czapę, wysta.jący przed gankiem nością z:' takim samym duchem goswodarzy pracowitych, z któr ~ z.ytrułc d.al"_?.mo
u.emr
po
'!.:KO
a
posz
·
tk
·
·
b'ł
d
I
·
1
'
· k"1e. Bożym. Ani wam nie w·ypo- ryc 1 wie u oro t O· się maJą u ~
k"im t· i··
1
•cwors
.
. pies:~
. .•
.
izący ł apy pans
;Taki chłop nie może. stać przed. wiem 1·ak ini 1·est . kiedy patrzę własnym wysiłkiem i zapobie.- 1wyzdnanre, bpiesn,przys.ięga, maJą„
··
· · ca. usze ratac
· · wyk rwawi'ł o z d nes1~'
R zee~ypospo.lit~1·· W i sfucham.
·
·
Coś się' we mnie wy- .g.1·1woscr~,
progt~
naszY,m.
sztaOOa.i:em
Po.d
zagony.
te
pakow
cm
i
chce,
się
mi
płakać
i
"\~oilleJ ~olsce .m~ ma ~lejsca c!ła rabia
Kwitl.J'e- wiara. ch.foptikll„
Po zajęciu miejsca na ła"'\'\rach
ruewolnikó~ i. ze~rakow, ~ają- śmieć, i każdemu bym mówiła:
.c ych przyw1le1 ciemnoty i _nę- bracie, czy wiesz, jakie to szczę- na dany znak wyłonił się koro- . Cała ziemia za n.im. ruszy,
dz~.. \,'\7olny ~ag?n chłopa J:est ście'. Zbiera się w człowieku wód żniwny z pomiędzy gospo· '. Pójdzie żywa Polska,
c::~S;'L1. wolnej OJ_czyzn:y; . ~1el- dobroć i tyle jej, ż~ nie może 'darskich zabudowań przy wtó- ' Aby ed, pl"zyciesi.
Dalej ją budbM'ae,
kose o.iczyzny moz.e noslc Jej syn
POiskę, p:ięlmic i ułmfzać·
szanujący własne wartości, świa- '
Do nfehie.sltich pował.
'domy swej roli Żywiciel i po~ ·
mnożyciel jej potęgi, tworzycie}
jej kultuiry. \X' progi Rzeczypol Kiedy za.milki śpiew, przemó...
spolitej ma wejść chłop świado
wił .powiatowy przewodnik mło„
my swej_ roli, szanujący swą gocl
. dzieży; w prnstyli:h. słowach wi„
· ność, będącą cząstką h-Onoru na.tal ojt:ów i matki i wyjaśnił,
rodu. I taki chłop staie u drzwi
czvm to świ~to. kiedy synowie
Ojczyz.ny~aby oddać serli:e, krew,
' sldadają.c owoc wykonany ze
siły. Kiedy go zobaczymy? Kieznoju wszystkich. „Ab~ to świę ...
dy i kio przed nim otworzy
to, wspólnie prz.eżyty chreń',
bramy? ..•
wzmocnił tym większą mił~ść
Obok nas siedziała zgrzybiała
do oj~. wzmógł tym wię,kszą
staniszka, pod1ylona ·pod brze· Gh,ę.ć do tworzenia chleba dla
•mieniem krzyżyków i lat Ale.
, drngich i do twonenia l<tpsngQ
nie mogla usiedzieć, zakrzątała
życia na wsi". - . .Mówił m.fod·
się, wszędzie była, aby pomóc,
szy gospodarz da stuszego„ b.ar„
wesprzeć, poradzić.
chńtj wypr.ac.o~go i lttzudzo ...
- Koleżanko, trzeba tak„„
·n.ego, z czcią dla. jego• m0zołu,
• Znów spocz.ęla„ na ławie.
dla. doświadczenia. zdn:anegp w,
- Jakby mi kto zdjął z. ple.cief-kim życiu.
ców z pięćdziesiąt lat, t.akam , .
(Dok. w nast. numerze)
'
Jnłoda i takam wesoła, W na·

o pańszczyźnianej duszy. Inzy-1 szej wiosce dzisiaj takie święto· się
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w żff i.wnym Święcie

młodszych

, ~'V żniwny ~zas wszy~cy z. ro-j ki w bieli z _wi~ńc.ami, .na glo-z !llłodszymi ułożyć, a nauczą. J ,,przepió~eczkę", ,,gwiazdka" i
Cłzmy pracują nad zb1era01em . wach, 2) mes1eme roznobarw- się wszyscy barctzo · szybko t' t. p.
\Vidzicie, że możliwości jest
: pola zia~n chle~owych. _Pracu-1· n.rch wst~żek przy wieńc;u n~e- n~pewno. może jeszcze ładniej
clużo„ - Cał~ść obchodu mile
)~ i:o swo1emu 1 ~~du z, ~o- s~on_yln: przez Przodo~n~c,ę, 3) mz starsi.
1
Oprócz tego powinno się w r.a tym zyska. N;e mówiąc już,
azenstwa. i na~et ~teci.1oc ile ntesierue • w or~:aku znl\ynym
ł? młodsi - mcrna14cy J~szcze snop~czkow zboz !~zmaitych, programie przewidzieć wspólny że i przy strojenil1 miejsca ohs1ły ,do. kosy czy ~z~1erama - tak, _Ja~ na polu !lo.s ih przy ze: śpiew młodszych. inscenizacje, i rzęd'Oweg:o młodi.i mogą nam
pomagają . ~v ~st~wiaru1:1 kop na! staw1a~m V-: kopk1, 4) mo~«}_byc Wypowiedzenie wiers.zy, .p0 je- ,~i~le pomó~, a już, c~ n~jwa~
p_ola_ch, . d_z~1ga1ąc w1ęk~ze od o~powie~mo prz_r~ra:i~ kma;ta: dyńczo _ czy chóralme i t. P· me15za, będzie gwaranqa, ze me
nam „na :dość" nie popsują _
.
s1eb1e, c1ęz~e sn<;>PY. zboza. II.e m1, wstązkam.1, swiecideJ~1. ~.
to pomagaJą odbter~JąC sn~pk1. groma~a m1odszyfh moze n.1esc ~ c~as1e z~bav. y . po obrzę· jjak to nie raz um!ą uczynić gdy
w stodole przy zwozct, a 1 na węzełki, koszyczki, dzbarrki - dz1e tez p.owmno się ..uwzg1ęd- są pr'-ez starszych poniewiera:..
po1u, póki iylko dosł,ć m?~ą niby to śniadanie .czy podwie- uić udział młodszych. Nie moż-, ni i przepędzani
W · „ · • mł o dszyc h d()
po.dają na WÓ'!., to znów \'OdJez- czorek, dla żniwiarzy, '6) mogą na tak, jak to niektóre Koła poc1ągm1cie
.
d ar· .
db ka
.„
cl' . k . . . t
:a1~ .o~mt. lk . Pb· ~s zagra- lSC ..J~ 7:)· an . l~l i _.gaxcz~!t. z S!ępują: „o eg~ . l~,c,1eTswbo1e to i pracy i pod odd:iaływanie
,
. .
moze uwo1e, tro1e .isc z się teraz wynosc1e . rze a za- .
1ame soerms a, y me zmar- wo.ua,
nował się an.i kfosek - jest W psan{i Z którymi pilnowali W . rządzić, by muzyka zagrała ja- ~d~= must sih zar~c t mżo.wo
mw·
bwtą
większości prawie, tylko przez żniwa obejścia, 8) gromadka kiś odpowiedni bwałek dla sa- 1 1 h g:-01-cz}?c
~1odszych wykonywane» A \veź- może nieść małe wianeczki z ży- mych młodszych. by se potań - 1 c ayc~·łJes. i te tc~my. Y na<lslaza Pra1epme pracą
uy ra ts o
Lad
•
_L_.J •
· . cowa }'i swuuoume,
9i\ kilk
· •
'by tak ąz· pomoc. ·Jak d 9· ta t· k·wiatow,
_1..
·
ł . ·
~ ą<: j sze·
me
or0 moze
u.ioc
my
1 .
.
J P zysz oset wsi.
noszenie żniwiarzom wody do dźwigać małe dzieci na plecach, potrącani przez starszych. Możpicia, podwieczorkl>w, pilno~a- które w cz.asie żniw były na pra- na zarządzić jeden kaw.a.ł~k tań- „~bo dna.stępnego numeru . „>-'V.1cie do,m.u i obejś.:ia i gadzmy wie wył<}cznej ich opiece, 10) ca, który Koło przetańcuje z N@- ci .. ę z~~ tłodan~ . „Nowizna
:wsz.etlakiej. piastowanie najmłod kilkoro niech ciągnie grabie, wizną - koledzy poproszą No- ''Xi'1Clowa -:-- pcswięc~na Ob.
szych, czyż nie se to ważne pra- mogą jeszcze 'CO innego obrazo- wiźniarki, a kol:żank.i - No- l'zę_d0?1 Żn_iwnego Święta,. w
. w iniwa nie 0-1· wać i t. p. Każda grupa 1:rędzie wiźniarzy. Można urządzić plą- ktore1 ?ędz1e sporo materiału
ce bez których
śpiewała odpBwiedni'e przy-; sy przy muzyce, rodzaj łań ca pomocniczego.
byłoby si'?
Red. „Nowizny Wiciowej"
I oto ci tak ch~tnie i gromnie śpiewki, które łatwo wspólnie' figurowego, gry różn~. jak:
.
przejęci swą 1:olą pomocni.cy „w
pracy żniwnej p.omnni być MARIAN MINIAS
A 1vięc zgoClnie, razem .. : tal(.,
"•
.współuczestnikami i współtwór...
.
(koszę.)
umi nasz~go wici.owego „żniw-)
Ciaro, mach, w lewo,
,
. ··
ne,go ·S\'\~ęta" - a nie gromadą
' Ciach, mach w prawQ . • <ł . ku )
(' .
. !'iepotrzeb~y_ch - ,popycha~ z
Zbieraczki: ·
•
_
•
mscemzaąa oz~1: wa „ •
•
. .
·1ednego ·rnteJsca ·na drugie, .a ,
nieraz i pasem 'Wiciar.za przepę- Kosiarze:. (1~ą 1 ~OSZ'!, ·~a nimi. Aż Ję znaJdz1em 1 cnwyc1myT , 1 poludnie się juź zbliża,
Pot strugami spływa z czoła„.
Jeden:
-z.bier• zbieraczki)
.dz.ane z miejsca obrzędowego. ,
Żar ... zmęczenie, .. sił ubywa„~
!1.foła?...
wci{!i
tak
ona
Czego
~ewo
w
mach,
Ciach,
P.ou w--1-~·mi pos..~nowaKosiarze:
I"\...~-·
·
h
h
c·
"51\"""2
...,,~i:
iac , mac: , w prawo
nia idi pracy żniwnej, -pr...cna-:
A łan stale dę.ć, ciąć, woła.••
Pewno myśli, ie my 'śpimy?...
,vici jeszcze i nasz -plan wycho~ R61Ule slot\ce, bł~zczy rn.sa...
l my jeszcze ciach, mach,
, Kosiarze~
~vawczJ _ :ib1iienia m:lodszycli Lecę kłosy, bo tme kosa,
w lewo,
Ten.z' to chyha ·słvrhac·
- Rosa. P.ryska .w twarz.
· ·owei
rv
'. .lCiach, mach w prawo
T"'
1
cl
~
r
<PU pta-, Wleł .
wszędzie?
my .1 ;1em rnwn~ a\\~„. ,
"'
Jeszcze pokos, jeszcze jeden .•~
b
k
~ .
Kosa swisr.cze, k10sa brzęczy,
Dlatego też ·PUY uuądzaniu
K1iida chwila Jest nam .droga.
Tniemy zy'tl:<). ciężkie z tmw~ J / 1c tnę osy, rzęcz~ ·
W,gor-0czneg-0 obrzę.du żniwnego
Kto chce czam y chłeh
e en:
il J-~rlone w ~ ieńoach tęczy.
powin. ni W iciar.ze :i \.V.io,·arki •
•
Trzeba sil~- machac knca;
~
-~
........ .
'Spo:zywac,
--~
lbleracz\.i.
wy1o nic '()Qpoc.Tgan1:::a."""y,
. Musi robić w pocie c.zołft.
Drug.i:
ł
~
wiedni zespół spośród tych
, Zhieraczki; Ach,._ ostatkiem ~ił
; Lat-0ś tęgo zboza wzrosły.
~onków Koła, który umieją z Ady~ w .m.eJ: 8 poma u,
·
c1ęzk1e, mu•k re trosa„. , Kosi'arze·.
Zboze
.
.
.
.
gommy._
.
.zorgamzowac
c-0s
szy.n;u
o
ml a
. Kosiarz {przy.stając)
A ~vięc raźno„ • .krok :za
- których 1nłodzi 1ubią - j ten Kosiarze:
W górę czolaL W górę
!krokiem
.
~y je <;>b'trłcamy :kos~'L.
zespół powinie-n na kilka .dni
~zolaT...
.9ach, mach, w lewo~
.
.pned Swittem zwala~ młod- Zbieraczki:
NQ~f chleb na garściach leży{
ciach, .mach w prawo
szych i omówić z nimi sposoby Fartu.cli. mokry! ~u'k.ma mo'kra
Ow0c :naszych trudów, Zfloju•
„
idt •czynnego udz.iala w uroczy- A po ;p.lec~ch JUZ pot sp1y'ł.-a. Jeden:.
Chłopski chlebL. Kto nie
, ' Ja~os kosa p:zytęp1afo....
•
.stoś.ci, -0.taz depomóc ,im do -od-' Jedna:
wierzy? ..1
•
A tu rtlno„. gdzie p0łudrue_. Dn1ig1:
po:wiedniego przygotowania się.
Kosiarze i zbieraczk-i~
Trza naostrzyc ..• trza
.
. . . Druga:
., .
Ciężki to chleb„.
pobrzękać„.
'
'C oraz wi~cei sil ubyw~
„ Rzec:zywiscte, ła1!1 .g dz1e JUZ
Ale myśmy to juź tacy;
. Jeden:
Jest prey Kole sckqa młodszych Kosiarze:
Nie czekamy4 co nam spadn~e,
: Czy.żhy kosił już' rue 'Chciah.?
Nie narz.ekać~. „ w górę
- N0-w!z!1a .- to ~na z pomocą
· Afbo da~.„ Wszystko
czofaL Zbieraczki:
Koła -zaJąc -się powmna tą spr.az pracy,'
Kosy żyto rw!a od rana,
'\v.ą. Gdiie Nowizny nic ma - Jeden:
choć
ciężko,
Ch@ciaż
pół\irwane;
. Pół ucięte,
Czy s1yszycie?„. Czy
~ :"łaśnie ~ wsł'olna tJr21ca
niesnadn!e,
:r;;ra ple~y nam wyszła piana.
~ słyszycie?„.
••
:i<:Oiem -z ?CJi .~n1~nega Obrzt· .
Trudno„.
~
moze 'byc„pierws,:.~·m kro- .Jak przep10r'ka ci~g1e wola?„. Zh1eraczk1:
„.W ,pracy cl1lopi Sc1. jed11acy.
Trza ·doostrzyd„. trza
kiiem <lo zo.rgaruzowama potem 'Trza ja szukacr•. ~
"
pcnvoliL„ Kosiarze;
~
Nowizny, która -przy każdym, Kosiarze:
A więc, naprz6dL .• jeszcz,e
I z umiarem„.
•
Trza ja szukacL.
-\vłaśn'ie ;prowadzącym prac.ę Kopokost.,
„. to nie taniec.
Jeden: '
łe ·wiciowym musi powstac.
.
q.ach, mach, w lew.o
v~za doos'trzyć płótno stałif
J~st tu w zyCie..
. '\'Vymif!nimy tu kilka pr-0~kCiach, mach, w pr.awo , Kos1arzt:;: (ostrz~) „,.
~.
współudziału Kos1ar~e:
cz nne 0
łów
. .
My nie ~wykh isc pomalu. . Do ~p.adku.„ bez
A. więc razem tmJmy wrazi...
młodszych w bb.r:z:ędz.t:
~\fytchmema„..i
· Robota się w rękach pali;
Ciach, mach.1 w lewo„
,.
Ciach .•. dach •• mach. •• ciach.I"'
ł Gdy czarnego chrn się cble'ba
1). nn~~e ·~hleba - do \VIię· .ciac'h, mach w prawo (wychodz~)
Pracę się uznoić trzeba.~.
'.C%ema Ojcom, prttz dziewc:yn- Obcim1jmy dookola,
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w oczy drugie, w oczy tych co naprzeciw stoję, w oczy Ojców. Twane
Dobroć Człowieka
?ardzo. prc>mienne. J~den lekki r~c:h,
1ednak1 u wszystkich, wskazuJęcy
Błogosławiona Dobroć Człowie· 1~ieczna miłość, wieczny cu.d, .;... próg chaty.
ka dar· matczyny radosny, ofiarny, Dopiero mocny, prężny _ przy
niesie pokój ludziolf! w dom,
w łonie ziemi - słoika pł6d.
słowach: „Wyciągnijmy dłonie ku
w prog.u chaty na sierotę czeka, Daj nam, Ojcze, powszedniego Dobroc~"· ..:... Ręce ku sobie, do wnęnie da płynąć bólu łzom.
Chleba... trza wieńca wycięgnięte mocno. Kie. lVyciągnijmy dłonie ku Dobroci, z łona Ziemi, z słonecznego „
dy idę słowa błogosławiące Dobrc.ć,
miechaj dom nasz słoneczkiem .
Nieba. 1ęce · pomału, spokojnie opedaję.
I
ozłoci · Błogosławiony C hleb .
Po-.Jraw1'amy C1'ę Zi'e~:o " Sno
·
•
ziemi
( " ""
• "u ••• ~· •
Błogosławiona Dobroc Czlo~
Czarny kojny, równy pokłon, jakby obejmu!
„ wieka .
. ,
.
' jęcy ziemię. Ten ruch-objęcie trwa aż
niesie pokój ludziom w dom.
wieczna milośc, wieczny cud.
<lo słów: „Pługiem chcemy się wedrzeć do łona„.'-' ~rzy tych słowach
Sprawiedliwość niech chleb w
'Pozdrawiamy cię, Ziemio Rochłopcy ujmuję jakby czepigi pługa
rękach waży, i z tak wyprężonymi . rękami wychyladzona
w majestacie rodnych sil
ję się naprzód, dziewczęta kładę mięksprawiedliwa, dobra dłoń:
pługiem chcemy się wedrzeć do niech się krzywda ni zdrada nie ko rękę, każda na ramieniu swego
łona,
zdarzy, c.hłopca i jakby ulgę, zrozumienie n:o-.
sły w tej pracy - orce.
tętniących matki żyl.
Ziemio - Mat ko, krzywdy
Będziem orać ojcowe ziemice,
Mocniejszy wstrząs dłoni przy siobroń!
wach „bę<lziem orać!'' Ruch trwa aż
wydrzem z głębi życia tajemnice.
Sprawiedliwie dzielcie chleb,
do powtórzenia poczę.tku strofy _
Pozdrawiamy cię, Ziemio
Ojcowie, co poźdrowienia Ziemi.
·
Rodzona
łzy sieroce wołają i wdowie.
A teraz· dziewczyn& J'asn H I
w majestacie rodnych sil.
.
,
a
e a,
Sprawiedliwość niech chleb w
podnosi wolno, nabożnie chleb w gór~kach waży, rę, kiedy wszyscy śpiewają:
Błogosławiony Chleb ziemi
hl b „ p
ł
Czarny, . sprawiedliwa, dobra dłoń.
ł .
"Bł.ogos
.J_ aw10ny c e „ H rzy s1 owac h • „wsr
e1a chleb
. matczyny...
w rękach opartych
. To nie śpiew. To nabożeństwo pra- cy i dziewczęta, na przem:any. Stroje opuszcza
. . t trzyma
.
ło kc1ami o biodra. Wszyscy ręce obie
cy - chleba. Pierwszy raz śpiewało tę piękne.
zniżaję za chlebem.
pieśń 1i<oło Młodzieży „Wici" z Marśpiew prosty, ale bardzo uroczysty.
·
kowej na dożynkach powiatowycn W samym środku, nieco ku ludziom,
.A _teraz klęka~ę. Ręce do Ojca w
swej o'rganizacji w Przeworskiem, w ale głównie ku Ojcom obrócona stoi N1eb1e wznoszę.
Siedleczce.
dziewczyna z bochenkiem crernego „Daj Nm, Ojcze, powszedniego
Pieśń zrobiła głębokie
wrażen!e. chleba. Jasnowłosa, serdeczna dziewchlehe„.
jak kłosy z łona ziemi, z słonecznego nieba".
Pojęci~ o dążynkach - zabawie zm•e- <::t. yna, warkocze długie Na ziemię wskazuje jednłl ręka (od
niła u ludzi w pojęcie o dożynkach żyta. To Hela ź Markowej. Zaróżo
~:ilo ję wzruszenie. Rolę swę czuje nas), na słoneczne niebo druga, wvobrzędzie.
soko wzniesione. I z~wu obie rę~e
Oto po zleżeniu wieńca inna gru- głęboko.
Gromada śpiewa. W każdej strofie wskazuję - chleb.
i:n młodzieży, stojęca po obu stronach
T era z obie ręce wycięgnięte ku Oj·
starszyzny dożynkowej, wstępuje na jeden, dwa, najwyżej trzy wyraźne
com. Dopiero przy słowach „niech
podwyższenie, na którym starszyzna ruchv.
Z .poczętku i:i:c. Tylko oczy pat~zę !!>ię krzywda ni zdrada nie zdarzy" siedzi, i tworzy pół - wieniec. Chłc..p·

ZOFIA SOLARZO\VA
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Taką była
Aby nie być gołosłownym
·przytoczę parę cyfr. \Y/ Brynicy
na 115 gospodarstw mieszka 760
osób: Łę.cznie, ziemi ornej, łę.k,
nieużytków i lasu należy do Brynicy 1150 mórg. Po odliczeniu
łę.k i nieużytków, pod płtfg po·
zostaje nie cały tysię.c mórg zie·
mi piasczystej, wymag·aję.cej
starannej uprawy i dużego nawożenia.
Otóż w okresie okupacji Niemcy wyznaczyli Bryni·
cy do oddania na kontyngent
300 tysięcy kilogramów. Czyli,
że z każdego hektara w cię.gu
o.kupacji niemieckiej miała wieś
oddać 6 metrów zboża i 20 metrów ziemniaków. Oczywiście,
ie z tych obowi~zków Brynica
się nie wywięzala, ' ale około
65 % kontyngentu Niemcy od
chłooów wydarli.
Mleka mlala Brynica oddać
na kontygent w okresie ok upacji 320 tysięcy litrów. a oddala
zaledwie 38 tysięcy litrów, nie
liczęc już
tego, . że oddawane
mleko było na nół z wodę. Na-

wszyscy rozkładaję ręce szeroko, jali1
by piersię bronięc tej krzywdy.
„Ziemio - Matko„." głowy tylko,
oczy na ziemię zwrócone. Tera z dło1
nie do Ojców wycięgnięte.
pr,)ś„
hę. - Jeden, serdeczny ruch. To o
sprawiedliwość ..•
Tylko - kiedy kończę się słowa:
„Sprawiedliwa, dobra dłoń" - Dziewczyna składa chleb w ręce .Ojca, którY.
chleb będzie dzielił.
J
,,Teatr~ pleśni" - ~
~yd. Inst. Tootr. Ludow.
X
\
Pieśń ta może się przydać wielu
Kołom, przy organizowaniu „Żniw
nego święta'', Melodia jest powszedi-.
nie znanej pieśni harcerskiej ,,Płonie
ognisko i szumię knieje" - można
się jej nauczyć od naszych młodszych
sióstr i braci.
I
Inscenizacja bardzo łatwa - gdy;
się wczytać. w opis kol. Solarzowej,
Trzeba tylko się dokładnie przygotować - to nie może być na byle. jek
robione. Można również uczynić róż•
ne zmiany. Niekoniecznie musi co do
k
b '
M ,
•
o ru_szyny yc tak samo.. yslę, ze
kolezanka Solarzowa będz1~ z~~owo~
Jona, gdy przy odtwarzemu JeJ ro•
·
mysł u - zr od zą się
pomys ł y nowe,
b ę d zie
· się
· b u d z1c
" nowa t wó rczosc
" --..
.
d
wyczuwaniem
nowym zro :zona
J
kl ·d .
d
a naprz~. a ~ p~trzęc na
~
twarzenę tę mscemzacię pomyslaIem sobie, że zamiast projektowanej
przez koleżankę Solarzowę - jedr.ej
dziewczyny z chlebem - wprowadziłbym do tej inscenizacji dwanaście, lub
sześć, i to małych dzi_e wczynek w
bieli i z wieńcami ze zbóż i kwiatów
na głowie, lub we wsiowych stroj"ch
z gołymi głowami i warkoczykami,
trzymajęcych 12 bochnów chleba. Będziemy przez to w tym uroczystym
momencie mieli czynny współudział
dzieci, które przecież w żniwa sę i'O"

z

?

15)

by zliczył dziś łapówki, jakie to razy stary Banaś uciekał z pro"
chłopi byli zmuszeni przy róż· siętami do lasu Było to czasem
.
~
I
nych okuzjach dawać licznym zabawne, ale jakże wymownie
kacykom wojennym. \Y/ pierw- ilustrowało przywięzanie chłopa
tomiast za nieodstawioną- mleko szych latach okupacji, szanta~ i do swej gadziny.
musieli chłopi z Brynicy zapla- łapownictwo niektórych granatoNie był by pełny obrazek'
cić 580 tys. zł. kary. Jaj kurzych wych policjantów i kolczykarzy chłopskiej udręki, gdybym nie
miała wieś odstawić 176 tysięcy dochodzi! do takich olbrzymich wspomniał o pańszczyźnie jak<!
sztuk, oddala około 45 proc. n'\i· ~rozmiarów, że zanim niekolczy- e:hłopi musieli w czasie tej wojmo że za jaja płacili Niemcy Ikowane prosię wyroslq, oddane ny odrabiać. Klocki - ile sie
stosunkowo dobrze - bo za kg. łapówki przekraczały jego war- chłopi przy nich namęczyli,
jaj dawali pól kg. cukru.
tość. Ale jak życie konspiracyj- nałamali wozów, ile naklęli i ile
Przed wojnę było w 'Brynicy ne i bojowe na wsi spotężniało, przy klockach stracili zdrowia to
ponad 350 krów. W czasie oku- chłopi umieli sami zakolczyko- chyba jedynie Bóg wie Dobrze
pacji zabrali Niemcy n~ konty- 1wać prosię, a jak nadarzyła dę jak do wywożenia klocki były w
gent 150 sztuk, za nieodstawio- sposobność to potrafili zakolczy· pobliskim lesie, ale
czaseni
ue mleko 60 sztuk i w masowej kować również i zbytnio gorli- trzeba było jechać na parę tv"
brance bydła w okresie zbliżo- wych kolczykarzy i granatowych godni aż o 50 kilometrów pÓd
nego frontu wojennego 62 sztu· policjantów. Kto w czasie tej Skarżysko. To też Brynica wyki, razem 272 krowy.
wojny nie żył na wsi i razem z) migi wała się od wywożenia kloc•
Koni przed wojnę. było 115. chłopami nie przeżywał ich 1 ków wszystkimi
sposobami.
Przed kampanię. wrześniowę. w trosk, ten nigdy nie zrozumie re- Miała wywieźć z lasu 21.600 m.
1939 r. armii polskiej oddala go ile to było kłopotu i ryzyka sześc. drzewa budowlar.ego, a
wieś bezpłatnie 36 koni wrqz z zanim się prosie uchowało. Jeśli wywiozła niecałe 8 tysięcy m.
wozami . i uprzężę.. Niemcy za- żandarmi spotkali gdzieś odcho- sześc. Za co zapłaciła kary po"
brali 20 koni, \Y/lasowcy' 6 koni wanego prosiaka, to go bez· nad 70 tysięcy zł. - nie liczęc
4
i Wojska Radzieckie 25 koni, - względnie zabierali. Z Brynicy łapówek dawanych co miesię.c
razem 93 konie.
zabrali Niemcy 13 świń, za któ- nadleśnićtwu i ;'liemieckiej stra·
Ponadto żandarmi, granatowa re nie zapłat:ili ani grosza. I tak ży 'leśnej.
policja, straż leśna i kolczyka- skończyło się jeszcze dobrze, że
O kontygentach, klockach',
rze i:ahierali ze wsi co roku po- 1 za te prosiaki nikt nle powędro- kolczykarzach i o slużbiśtach z
nad 200 kur i 100 gęsi. A któż- I wał do więzienia. Mój Boże, ile posterunku granatowej policji w

nasza w1es

I

ile

I
I
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trzebne, na swój sposób pracujl!, po-MARIAN ·MINIAS
magajęc
starszym w robocie, a w
starsi je nieraz
1, żniwne święta" ~ylko przeganiali!. jako niepotrzebne,
przeszkadzajęce im.,
\Viem z doświadczenia, Iże chleb
'trzymor.y i składany Ojcom przez
małe dziewczynki, które więcej wczuły się w świętość chwiH, mocniejsze
czynił wrażenie na obecnych.
.
.
Oprócz tego będziemy mieć symholicznę liczbę chlebów, obraz bu'dzęcy mocniejsze przeżyde. Następ'
nie nie jeden, bo toby jednostkę za
bardzo na pierwszy plan wysuwało, e
kilku ojców i matek · (koniecznie i
matkom wręczać chleb - nie tyiko
samym ojcom) będzie cltleb dziel.Io
! starczy go dla całej gromady.

(inscenizacja dozynkowa)
kosiarze z kosami na ra- Zbieraczki:
mieniu, a za nimi zbieraczki).
Więc zbieramy i równamy
Śpiew:
- nie żalu jem siły;
Wszy;,cy:
, ·
Aby zebrać plon dorodny
Już dojrzaly iytnie kłosy
Na ten chleb nasz miły.
I pszeniczka złota;
Razem~
Idzie, idzie, trud i mozol
Bo to pole, to kochane
I żniwna robota.
I to czarne pole~
Zbieracz.~i:
.
Związało się z chłopskim
Więc chłopaki. dalej chwytać,
losem
Tęgo w garście kosy
I do pracy, bo przestał~
(Id~

Trz~ ftylko aby najprzód było
przygotowane perę noiy do krajania
i koszyki Mkryr~ białymi, wyszywa·
nymi serwetkami
pl6ciennymi, do
roznoszenia chleba - aby uniknęć
potem biegani!!! - i tłocrenia się ludzi.
·
Spożywaj~ chleb nie trza również
2apominać o najmłodszych..
Dzieci
nawet pierwsze 1>9winny dostać chleba od Tetusiów - no, bo tak przecief
iest w życiu rodzinnym i tak być po·
winno.

M.M.

Sprollowanle
W numerze ostatnim „Wici" zosta.
ło

opuszczone nazwisko kol. Paulina
-:Wojtyny przy ortykule p. n. „Chrzestny Solarz w rękach Gestapo''.
W ł'ym samym numerze w artykule
~ ,Przysposobienie Samorzęd~we Mło
<Izieży" zaszła omvłk'8, ci m'anowic1e:

w 2 szpalcie 13 wierszu od
miast XV winno

być

dołu

z.a-

Nakarmim każdego.

XVII.
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· Piekoszowie mo.żnahy pisać to" 1ły się wypadki, że niektórzy pa· \dziny, ale caleg-o społeczeństwa' nosił 62 proc., ale w Polsce Nie„
my. Ale nie chcę być sędzią czy- 11owie jak Matrus, Burza i Smut- polskiego. I trzeba powiedzieć po<iległej 0 tym zbyt szybko załejś głupoty. Wspominam o tym ny mieli delikatne podniebienia bezstronnie, że chłopi tę walkę„.
.
Kt • .
. 1 h" t
·
. . prawd y, b y nasw1et
. . i·ie• .i chl opsk.im b arszczem się
. me
. wygrar1. A t a chl opska wygrana Ipomntano.
lS o•
w 1m1ę
. . k • . os mny p1sa1
ł
naszę. wieś z czasów wojny, mo· zadowalniali. Oczywiście, że za bitwa przyczyniła się generalnie nę -L tos mny zagarnę owoce
'.iliwe ze wszystkich stron.
pieczone golębkl chłop ka~ał so-/ do tego, że ludność polska w chlopskli.eg0> trudu i poś:vięce"
. Ot? tak ~rzedstawia _się bilans bie ~płacić - uważam, że miasmch biologicznie przetrwa" rua. Wkład bojowy B. Ch. był.
strat i zyskow - nakreslony bar" sluszn:e.
la.
tak wiielki i powszechny że !1ie
.~zo .ogólnikowo _i P<?bie~nie. ~o- . Może mi ktoś post~wić za~zut,
Obok . ~alki gospodarczej o da go się ani pominać 'ani też
~,e c1, co -tak łubu~ hczyc zlotow· ze pochwalam anarch:ę. _Tak 1est, chleb, wies polska podczas dm.
,
'
.
ki w chłopskich kieszeniach, pochwalam ją_I Bo boJkot zarzą." giej wszechświatowej wojny, to· 1p~enulcze.c.. ~ to c~asy bhs"
przeliczą straty, jakie w czasie dzeń niemieckich podczas oku-I czyła z Niemcami zorganizowa· lne i due1e wszystkim nam
wojny poniosła wieś polska, a pacji .. ~ył działalnością. jnkna!" ni! na sz~rokę ska!ę ~alkę oręi- dobrze · z~ane, pewni ludzie
wtedy na pewno przestanę opo-lbardz1e1 wskaza!lę. Kazdy metr n~. Zbrojnym ramieniem Ruchu ośmielaj" się już1 dziś mówić że
w~dać bajk~ o zbogaceniu się Lhoża, i .każdy litr mleka nie od- Ludo~ego w podz~emiach były Bataliony Chłopskie nie ode~ra·
,wsi nn wo1me
.
dany NieJllCOrn na kontygent,, Bataliony Chłopskie. I chyba
.
.
. . . .
.
Nie wolno zapnminać i o tym, oraz każćłe niekolczykowane niewiele jest w Polsce takich ły ::a?neJ powazi: 1e1szeJ. roh. Z
~e ten rzekomo chciwy chłop prosię, szło na nasz rynek, szlo wsi, coby się z działalnościę. boH dosw1a<!czenia Wlemy, ze czas
potrafił się z bie~nym po~zielić. na ~yżywieni~ polsk!ego .sp~łe:- jową B. Ch. bezP<;>średnio. nie zaciera wiele śladów, _ a pamięć
W. roku wywoziła . Brym~ :!o czenstwa. ZdaJę. so~1e rown;~ zetkn.ęly. Swe l~1ę, rozniosły ludzfoa ma też swoje granice. To
~(1~lc, dl~ swych ~zia~czy i ro· sprawę z teg?, ze b1~rny ?por l Bataliony C~łopskie , na bagne- też w trosce by ten krwawy trud
dzm, ktorych męzow1e przebyw nas zdemoralizował, ze dz1s mu· lach po całeJ Polsce.
. . .
~
.wali w obozach niemieckich, po- simy się przestawić na twórczą.
W dziejach naszego narodu, chłopski się m~ :mamow~ł, w.o
111ad 100 metrów ziemniaków i pracę, na wypełnienie obowiąz· chłopi nieraz
dawali dowody łam z tego m1e1sca pubhczrne,
okol'? ~O metrów ~ęki. Robiła ków i zad.ań, !akie stanęły przed s~eg<> ~ęstwa i o.gromnego rrzy ie bogate dzieje chłopskieg~
t<> w1es dobrowolnie, b~~ przr narodem 1 pa1:stwei:n. .
w1ązam~ do OJCzyzny.
We or'ęża czekaję. na historyka i az
musu Często przychodz1h chło·
Ale w czasie WOJny bierny <>" 1wszystkich z.broJnych powsta- się prosz~ by je zebrać w całość
pi d~ ~óz~a z ~a~ytanie~ kom~ 'pór .był jedną z. form \~alkJ, ja~ę niach. o . i;iepodlegloś? ~olski i pokazać światu jakim był wkład
zaw1ezc z1emmak1, kto 1est naJ- narod prowadził z rnem1eck1m chłopi brah hczny udziel 1 od"
.
.
hardziej potrzebuję cy. Również okupantem. Była to walka świa- g~ywali nieraz rolę decydując13. ho1owy chłopa polskiego pod•
i cala partyzantka polska żywi·j doma, :...... walka o chleb, walka Wystarczy choćby wsJ)(lmnieć, czas tej wojny,
ła się na wsi bezpłatnie. Zdarza· () wyżywienie nie tylko swej ro- że u?zial chłopów w POW wy:
,
(C. d, n.),
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· · No'Wy. ustrój szkolny
Opracowany prz.e z Minister· tych szkół będę równocześnie szkołę dla wszystkich. Synowie nych warunkach będzie polęczo•
stwo Oświaty ,Dekret o organi- uczyć się i pracować w fabrr chłopów i robotników będę ko- ne z olbrzymimi przeszkodami.
rzystać z niej narówni z innymi.
zacji publicznego systemu oświa~ kach i gospodarstwach.
.
Trudności te na wsi będt!
Nauka teoretyczna będzie W ten sposób zniknie opóźnie· znacznie większe, niż w mieście.
ty i wychowania narodowego"
Upośledzenie wsi na polu o„
zawtera projekt gruntownej lrwala w nich 18 godzin w ty- nie mas robotniczych i chłop"
skich w rozwoju kulturalnym. światy i kultury nie prędko zo•
przebudowy szkolnictwa w Pol- godniu (trzy godziny dziennię).
Ze średniej szkoły zawodowej Ta myśl przyświeca autorom de- stanie usunięte.
sce.
Dekret Ministerstwa Oświaty;
J
Przed wojnę istniał przymus można będzie przejść na stućia hetu. Projektowana przez l.!.ich
wyższe po ukończeniu 4 klasy reforma szkolnictwa jest śmiała ~twarza jednakowe móżliwości
i szkolny. Dzieci od 7 do 14 roku
kształcenia się dla młodzieży na
zycia obowięzkowo chodziły do liceum, lub kursu wstępnego do ' radykalna.
Na tle powojennych wanm" wsi i w mieście.
> szkoły. W praktyce wiele dzieci studiów . uniwersyteckich.
Inie uczyło się wcale. W cięgu średnie szkoły zawodowe bę" ków społeczno - gospodarczych Zdajemy sobie sprawę, że to
)7 lat przymusowej nauki część dę jednolite pod względem pro- w Polsce budzi ona wętpliwości, „zrównanie" jeszcze długo hę•
''dzieci kończyła 7 oddziałów. In" gramowym (dla poszczególnych czy wiele z tych słusznych i c-e· dzie istniało tylko w teorii. Wielowych postanowień nie pozosta" rzymy, że można je w pełni o„
zawodów).
ne tylko cztery.
nie tylko na papierze, czy refor" sięgnąć. Ze swej strony będzie•
Nauczanie
i
opieka
wycho·
; Istniały trzy rodzaje szkół po·
·WSZechnych: I, Il, i m stopnia. wawcza w przedszkolach i we mę szkolnictwa na takę skalę my dokładać starań, żeby naste'!„
! Na \Vsiach były przeważnie wszystkich szkołach będzie bez" jesteśmy w stanie przeprowa- piło to jak najprędzej.
dzić.
Młodzież chłopska bez trud' szkoły I i li stopnia. Uczył w nich płatna.
Wyszkolenie nauczycieli, zdo· ności będzie mogła korzystać ze
Bursy
ł stypendia ułatwię nieinajczęścief 1 lub 2, a rzadziej 3 zamożnej młodzieży naukę w bycie funduszów, zorganizowa" szkól średnich i wyższych w.
lub 4 nauczycieli. Programy
nie sieci przedszkoli, ośmiolet· miastach dopiero wtedy, jeśli bę·
średnich i wyższych.
Iszkól I, II i li stopnia były różne. szkołach
·
Nowa
szkoła w przeciwień nich szkól podstawowych i śred" clę istniały przy nich tanie lun
Przechodzenie ze szkoły niższego stopnia, do szkoły o stopień stwie do przedwojennej ma być nich szkól zawodowych w obec- bezpłatne bursy.
' .wyższej było utrudnione.
t Do gimnazjum przyjmowano W. KORDOlVICZ
, młodzież po ukończeniu 6 lub
i 7 oddziałów szkoły po wszech"
nej.
Szkoła ·średnia dzielila się na
'4-ro letnie gimnazjum i 2"u let· (Na marginesie Zjazdu wojewódzkiego delegatów T. ą. S. w Łodzi w dniu 7.VII 1946 r.)'
nie Liceum.
Może jeszcze nigdy w dzie- dzieży Wiejskiej R. P. „'W'ici". sprawą społeczną, sprawą de„
; Na uniwersytet można było jach Polski zagadnienie celowe Ale „Wici", przyjmując w/w mokratycznego narodu. .
.
. wstępić po ukończeniu liceum. go ukształtowania społe~zeń- zasady wypracowały w tym za.
, Przechodzenie ze szkoły po" stwa nie miało tak wielkieg0 kresie w orgańizujących się w
Dla narodu jest obojętne w
.w szechnej clio średniej i ze szko- znaczenia jakie ma dzisiaj. Po ramach ruchu ludowego formaó zasadzie czyje dziecko ujawni
! Iy średniej do wyższej było trud· katakliźmie wojny, gdy zni- Towarzystw, Burs i Stypendiów owe zdolności i wartości spo·
·ne.
szcione zostały nie tylko miasta (T. B. S.) specjalny program, łeczne, dla narodu obojętną jes·t
. Nauka we wszystkich szkołach i wsie, fabryki i inne warszta- rozstrząsając to zagadnienie od rzeczą w jakim wieku ujawnia
[ była bezpłatna. W rzeczywi" ty pracy, ale przede wszystkim jego dwu stron:
jednostka te wartości! Dla na~
stości opłaty za naukę istniały.
zniszczenia te objęły zobiekty_ po pierwsze _ od strony rodu obojętną jest rz.eczą w czy„
' Projekt l'Vłinisterst~a Oświaty wizowane siły społeczne pozo . interesu demokratycznego spo- im dziecku i gdzie zamieszkałym
przewiduje „opiekę wychowaw- stałe nam po przeszłości: nagro- łeczeństwa, od strony interesu tkwią _owe bezcenne wartośd1
I czę nad dziećmi i młodZJieżą do madzone zasoby materialne i Państwa Polskiego i Kultury zadatki 1!I Dla narodu ważną
· ~ lat 19", która obejmuje:
duchowo-moralne w urz'łdze;. Polskiej.
jest natomiast rzeczą, czy owe
·
powszechne obowięzkowe WY" niach i ins~yt~cjac.h ~polecz_ po drugie _ od strony in- zdolności i wartości społ~czne,
chowanie dzieci od 4 do 7 lat nyc~ - wysiłki zmierzające. do teresu klasy chłopskiej, wsi, od gdziekolwiek się one pojawią w.
w przedszkolach;
n~lezy.tego doboru odpow.1ed- strony interesu młodego poko· społeczeństwie, gdziekolwiek zapowszechne,
obowięzkowe i mch )e.dnostek ~a . stano~1s~a lenia chłopów.
istnieją, znalazły potrzebne · d!a
·'
jednolite kształcenie podsta- bardzie] odpowiedzialne i kiek
.
ł
,
rozwoju warunki i aby się roz•
·
· ··
wowe od 7 do 15 lat,
rowmcze
w p olsce w na1rozno·
.Demo ratyczne
tw
• spo
k ·eczenstwo
d · "ed winęły do takiego poziomu ' dQ
powszechne,
obowięzkowe rodniejszych dziedzinach życia wmno wyk_ orzyc k.az e1 J . - jakiego zdolne są się rozwiną.;,
rozwoju,
· zd o byc• na stwo„
kształcenie ogólnę i zawodowe gospo d arczego spo ł eczno-ustro- nostce ta ie warun
l
d i kl
, p o zs k a musi· się
w szkołach średnich mlodzie- wego i kultu~alnego, urastają by ona ~ wo na O
. opotow r~enie dla n_a~zej młodzieży ~a·
. . warun · ekonomicznych
wł okresie
ksztal·ży od 15 do 19 lat,
warunkow
d o sprawy zasa d mczeJ,
. .
ł · ·
· „ ; kich sprzyJaJ"cych
-z
· ·
·
·
kształcenie na stopniu wyż"
·
k
't cema się - mog a w asme POJ'>-1 dla powszechnego kształcenia
k UJąCeJ
nasz rozwo1 1 roz w1
· d d k
ł
· ·
szym.
·· ·
d k
po
cema się, na 1"ednostek zdolnych i społecznie
czy zas t OJ
i upa e .
k , teJ k'ro ze
. . szta
.
.
t
Zupelnę nowościę sę tu przedtorą . ie~uJą_ ~ą Jel. wewn~ rzne wartościowych
spośród szero•
Wychodząc z założeń demo- uzdolmema, 1e1 za~1ło_wa~l.ł. T_e kich mas chłopskich i robotni•
;!'·'szkola. Posyłanie clzieci do
przedszkoJta będzie obowięzko kratycznych stwierdzamy, że no- wewn~trzne uzdolme~1a i 7a1:11t· czych, na poziomie szkól po•
we. Szkoła podstawowa (po" woczesne demokratyczne społe- łowa.?ia -:---; bog_ac~o Jednostki-· wszechnych, średnich i wyż.
wszechńa) trwa 8 lat i jest jed" c~eństwo. przemysłowo - agra~.no:. są rowmez naJ~iększy~ boga:- szych. Polskę dzisiaj nie stać na
aakowa pod względem organiza· me uznaje P:;Y ty~ doborz e 1~: twem . społe_czenstwa 1 na~odu, t 0 , by nie zużytkować tego naj.
7
cji i programu nauczania we wsi i;iych kryt~ri.o~ Jak , , zdo.nosc
I do ktorego Jednostka nalezy,
większego skarbu, jakim jes!
i w mieście.
1ednostki i 1.e1 wartosc s~o~ecz
Dla po"".yższych ."".z!?lędów wy!<_s~tałcenie.' jakim jest !d~l~
Na szkole podstawowej opie" na. ~tar~ się wykluc~yc mnc p1elęgnowap1e zdolnosci i war· nosc z wartosć społeczna, 1akim
raję się trzyletnie szkoły zawo- kryteria Jak pochodzenie
sp~· tości społecznych, rozwijanie jest geniusz ludzki rozsiany w
dowe i czteroletnie liceum ogól" łeczne, bogactwo, k.lu~z partyj tkwiących w szerokich masach jednostkach, w masach spolecz·
nokształcęce i zawodowe.
ny, a. ~~~et przysłowiowy „łut umiejętności, przy'r odzonych za. nych. P-olska w dzisiejszej trud·
Ukończenie liceum daje pra- szczęscia przypadek.
datków, tak, jak pielęgnuje się nej swojej powojennej sytuacii
wo wstępu do szkół wyższych.
Takie stanowisko zajęło prze- ziarno, by zeń wyhodować pięk- przede wszystkim ten skarb mu•
Obowię.zkowe trzyletnie szko- de wszystkim to ugrupowanie ny plon, piękną roślinę. piękny si wykor~ystać.
Jy średnie będę miały charakter ruchu ludowego, które skupia kwiat - jest sprawą• nie tylk•)
~ uczelni zawodowych. Uczniowie się w organizacji Związku Mło-1 rodziców ale przede wszy's tkim
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Dwie _fOt'mj selekcji

społecznej

1
'

l

I
I

I

·I .

..
V

„ W I C I„

Nr 27

9

za sobą degenerację społeczną,' cięła się od szerokich mas chłop..
zas tój·, upadek twórczych sił na- skich. Wskazu1'e na to wyraz'n . e
rodu, choćby przejściowo nawet ujawniony przez D-ra M. Fa!.dało- to korzyści. Demokratvczne skiego w wydawnictwie p. n.
społeczeństwo winno się przed '.'Środo.w_isko społeczne. ~łod::ie.
tym bronić wszelkimi dopuszcza!- zy a je] wyksz~a~ceme elita1 k d 19'9
k ł
nymi środkami, tak, j. ak kaz· dy kryzm sz 0 .Y po ~ .tej o 19!..'5/r,?,6
_
J
u, a mianowicie w
b
f'
.
z d rowy organizm izycrny ro- roku.
.
.,
·
ni się przed chorobą. W społecz- 1
1) ~a I roku stud;ow uni~~r nym arsenale środków obrony
będzie tu przede wszystkim bra- syteck.ic~ 1~7~ . 0 ~ob spos~o~
dzi~::i
na pod uwagę opinia publiczna, mło~zi,ezy wiejskiej
oparta na naukowych podsta- rolr:ukow do 50 ~a, zatym ~a •.e·
wach, a potępiająca, gardząca ta- dwie 12,6% ogołu młod~iez.y
kimi fałszywymi metodami elimi- na tym roku -: wobec P?ządanacji. Sławoj-Skłodkowski tylko nych 75% czyli 9.345 osob;
dziąki zdecydowanej takie opinii 2) w ostatniej klasie szkoły
publicznej zdrowej części demo-1 średniej w tymże roku 21S39 O·
kratycznego społeczeństwa wy- sób spośród wyżej wymienio-1
dać musiał przed 1939 rokiem , nych ośr'odka wiejskiego czy ~
h 75 <r.
· d
b
l3o/c
k'l .k
,. ł ,
Te korzyści dałyby Polsce
.~
ee •bozą anyc
12
o stypeno
przede wszystkim 'otwartość sy · d~oh g o~ny
1
·· · oso ;
stemu krążenia owych soków· !be fml m?)'.C. ' a Y ~ ten łspo · czy
3) w szóstych klasach
z 0· nosci 1·wartosc
zdrowia, soków-siły rozwo1'owe1' so tk
.
, szkół
·
h ecztk ·spo
d
wiącą w je nos ac mas powszechnych z w/w srodowi ną
war
z'
zdolt1os'c'
S"
·ak1'm1'
narodu ' ,
l' 37ot .
'b
chłopskich wykorzystać dla kul- k 105 588
•
't
· .. oso czy 1 .o . 0
s ,a
l k' .
tość społeczna tzlowieka. Siłv t
golu młodziezy -:- wobec poz.~' · te czerpać winien naród zewsząd, ury po s iej.
Te zasady bowiem zostały danych 75 % czyh 282.000 . oso'
od najgłębszych i najszerszych
pokładów warstw społecznych- · mocno naruszone w stosunku do oraz wy.kazane, w 19?4/ 35 roku
jak dobrze rozwijające się d rze I wsi w organizacji szkolnej Pol- w Atlasie Szkol ~yzszych, w';
.wo czerpie soki kori.eni ami 2 ski do roku 1939. Szkoła polska da~ym przez Mm1sterstwo, ~~ ·
n.ajgłębszych i najszers::ych po · d? _1939. roku b~ła s7koł1 wy- R. 1 O. P. na 10.000 !udnos~1 w
b1.tn~e e_htarną, t .j. . me szkol<! I P?l~ce. 4,3 osoby .ze ~rodow1sk.a
kładów ziemi.
W społeczeństwie demokra· ehmmup~c~ w op~~c1u o zasad ę · wie1skiego s~udmiąc~j na um ·
1 wersytet.ach 1 w ogole w szkotycznym tym systemem przeni - ::dolnosc1 1 wart~sc1 społec:nyc.;
kającym wszystkie warstwy i Jedno~tek cl? ~lity kultur~Jnej łach .~yzs7ych - ~a 42,5 os.ohy
stu~miącej w tychze uczelniach
.wszystkie grupy społeczne, sy· Polski„ ale. eh~mu)ącą ~o łej
,
stemem specjalnie uczulony r.! generułącej się elity, jednosteK z nuast.
Zwraca to uwagę poza tym jena wychwytywanie - wytwo- z okreslonych ~rup społecznych.
rzoną w społeczeństwie siłą eli- Przede wszystkim szkoła ta oJ- szcze na dwie strony tego zaminacyjną - j edńostek warto ·
....
ściowych, stwarzanie warunków
u
'dalszego ich rozwoju na miarę
Y 3WDICZY W. . • n ICI
Y Zia
ich sił, zdolności i reprezento·
War 5 z awa AI. Jer 0 z 0 I im 5 kie 8 5 pók 6i 212
.wanych wartości społecznych -- .
winien być ustrój szkolny wra" !
· poleca własne wydawnictwa:
z szeregiem, z tym ustrojem zwią. )
- zanych, instytucji społecznych.
zł.
Zatem najdalej i najgłębiej w I
100
Pomocnik organizacyjny ,.Wici"
sz.e~okich masach społecznyó
35
W. Wilbik - Żywię i bronię (dramat w 8 odsłonach)
tkwiące komórki tego systemu
60
- Jabłoń gada (sztuka sceniczna)
„
szkolnego i związane z tym sy 30
W. Słobodnik _ Jan Kilii1ski (poemat dramatyczny)
stemem instytucje społe~zne,
35
Turska _ Kościuszko we Pranej.i
winny być uzdolnione do elimi- \
nowania owych wartościowyd.,
3o
J. Kasprowicz - \Vietsze
jednostek i doprowadzenia ich
35
Lasocki - Pieśni
do coraz wyższych poziomów
oraz księżki wydawnictw innych, między innymi:
ich własnego rozwoju, a wresz200Orkan - Listy ze wsi
cie doprowadzenie ich do wła
70
J. Wiktor _ Ożywcze Krynky
ściwych kwalifikacji, a z kwalifikacjami na odpowiednie sta .
120
Dr. Garbacik - Wieś duńska dawniej i dziś
nowiska w najróŻndrodnicjszycł~
120
Placówka
Prus
B.
d
·
· d · h
d zie zmac zycia gospo arcze30
tułaczu
Żeromski - O żołnierzu
go, społeczno-ustrojowego i kul300
S. Wojtkiewicz - Sikorski i jego żołnierze
turalnego.
120
Inglot - Udział chl<Jpów w obronie Polski
Demokratyczne społeczeństwo
120
t.
I/Il
Polsce
w
T. Rek - Ruch Ludowy
winno wytworzyć specjalny sy15
polityczne
i
obywatelski~
_Wskazania
Rataj
M.
kt6kontroli,
stem publicznej
30 •
hl k' h
p· , · b l' ·
W B k
rymby nie dopuszczało do stwaiesm ata 10now c ops ·ic
. at o rzanl·a fałszywych zasad 1· syst?150
P ruszyńs ki - Droga wio dl ą przez N arwi k,
mów eliminac1·i, zatem dopro;w' ten sposób przyszłe obli„
cze· naszej kultury
d · d · h·
k' h demokratycz
zie zmac ·
nej we wszyst ie
gospodarczej, społeczno-ustrojo.wej i duchowo-moralnej zaczę"liby kształtować ludzie odpo·
.wiedni, właściwi dla danych
stanowisk - w ten sposób cale
zbiorowe życie Polski: podjęłoby pracę na właściwym pozie'mie, dającym masom społecz •
nym Polski wiarę, że przeżyty
kataklizm, jak przysłowiowa bu
rza, wzbudziła swym wstrząsem
.W Narodzie Polskim nowe siły,
·które potrafią nie tylko wyrównać poniesione w tej burzy straty, ale dać Polsce nieznane dotychczas horyzonty pracy i silę
rozwoju do lepszego jutra.
t
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g~~nienia, od których

je W Dl•
1
k
ozpatrujemy:
r
_
e
mejszym arty u
1) na wielkie szkody, jakie
tego rodzaju elitaryzm powodował ~I~ siły ro7~oju kultury
polskiej pozbawiając j·ą two'r
czych sił' rozsianych w j. ednost-·
kach szerokich mas chłopskich.
Dla siły rozwojowej Narodu
Polskiego, jego kultury i postępu groźny jest bowiem zarówn::>
chł.opski, robotniczy i w ogóle
kazdy analfabetyzm jak i elitaryzm, stwierdzony · w takich
okropnych rozmiarach w szkole
polskiej' przed rokiem 1939·
' .
ł
d
k
2)
ęł 0 d~ ~czną, Y~·
k d ~ał r7yw
1
k.· .zia a kt'm z~ezy wi~t
s iej, tprze korą bw en spoksoł
wpros zamy ano ramy sz o "I.
.
polskiej.
W odpowiedzi na elitaryzn1
sz k oł y po1sk'tej· prze d 1939 r.~
t l
1934 k
. .
ro u pows a samo·
JU~ w
dzielny samopomocowy, chłoo·
sko-inteligencki ruch organizacji
burs i stypendiów dla młodzi'!
ży wiejskiej kształcącej się w
szkołach, który przeciwdziafał
panoszącemu się złu, jakie sz~
rzylo się na skutek wspomnianego elitaryzmu szkoły polskiej.
Ruc~ ten wy~racował swoi~ fo~·
my 1 z.asady 1 po załamaniu się
Niemiec i odzyskaniu niepodległości Polski rozwija się w fo: mie Towarzystw Burs i Stypendiów T. B. S. stoją na stanowisku, że kształcenie młodzieży
wiejskiej narówni 2 młodzieżą z
terenu miasta w wyżej zorganizowanych szkołach powszechnych, średnich i wyższych, stwa~
rzanie warunków, aby ta mlodzież poza terenem szkoły miała
w czasie kształcenia się odpowiednie warunki materialne, kul
łuralne i moralne dalszego roz ·
woju powszechnie do poziom11
szkoły średniej, dla jedn9stek
zaś zdolnych i społecznie wartościowych do poziomu szkól wyższych, akademickich - jest obowiązkiem wszystkich: Rządu,
samorządu, organizacyj społecz·.
nych, gospodarczych i pojedyń-·
1 czyc._h ludzi dobrej woli. Tyll<o
I bowiem takim wspdlnym wysil· '
kiem, skupionym w T. B. S. po·
trafi się wytworzyć dla polskie·
go szkolnictwa na odcinku mlC'~
· · k'1e1· pot,rze bne wa· · w1e1s
Id z1ezy
realizacji i wypracowa•
do
runki
1
nych i jakże pięknych zasad de~
mokratycznej szkoły.
Takiego postawienia sprawY, 1
domaga się od nas dzisiaj dobro
społeczne zniszczonej naszej Oj-·
1
! czyzny, dobro Polski, d ob ro
. k u1tury po1sk'tej..

d

1

I

I
I

oraz wiele innych.
wadzania elementu bezwartc(d. c. n) r
Katalogi wysyłamy na ?ędanie, Zamówienia pocztowe
ściowego, nieodpowiedniego na
T;\·
nieodpowiednie stanowiska.
kierować do Wydziału Wydawniczego „Wici", Warszawa 1
ki fałszywy system bowiem do·
AdministrBcja „Wici" posiada jeszskrzynka pocztowa Nr. 60 a pieniędze wpłacać przez PKO
prowadziłby w konsekwencji do
cze na składzie roczniki za 1945 r ok'
konto Nr. 1-1199 (ze wskazaniem na odcinku na jaki cel ~ę
izolacji społecznej grup uzupe!bez Nr. 1-2.
SI! przeznaczone) .
niających się na zasadzie fałszywych kryteriów, co pociągnit.!:ill_lllli._.__________,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;.Cilleiilnamziił. .llilOllOli.- - - - - - -

10
„ W I C I."
Nr 27.
.;;.;..~~~~~~~~----~------------------------~--------------------~------------------~~-~----------..;..9
MIECZYSŁAW

PAZURA. _

Echa Nalf?}czowa
Z góra rok czasu trzeba było,! ostatnio

odbyty

wojewódzkj, czan!!

brać

.

•

wiciowq.. Rozbie· Cl''. Każdy następny dzi~ń po·

aby up~rzędko~ać _Grg'tmizację miesię~zny. kurs '~ Nałęczowie. ~liśn:'Y się wszyscy po ~arku głębia! zżyde się, wzmacniał at·
na terenie woJewodztwa, aby I \V/ me.dzielne, piękne, pogc.d· 1i każdy z osobna, po swoJemu mosferę kursu, rozwUając mo·

I

uładzić Lubelski Wojewód:;;.ki ne, majowe popołudnie, dnia cieszył się pięknem lata nalę- menty wzajemnego zaufan;a,

I

l

Zwiazek Wiciowy. Niemały to 19 ub. m., z l@kalu Zwięzku 1czowsldego. Następnie zebr~ przyjafoir ' solidarności, życzli
~zmat czasu, ale też i niemało I wyjechaliśmy na miejsce kursu liśmy się i gromadnie poszliśmy wości i koleżeńskiej serdecz·
byio prac do wykonania i na do malowniczego Nałęczowa, w zapoznanie Nałęczowa. Tak n ości.
· ·,
l'ak rozległym terenie, fakim {e::st który przywitał rozśpiewam~ 1 zeszła niedziela. W poniedziaM
Każdy dalszy dzień przynosi!
województwo lubelskie. Wiele Gromadę Wiciowłf całę swoję I lek od rana urz1'dzaliśmy się na mocniejsze wgryzanie się w teczasu zajęło samo skrzykiwanie wspaniałościę i okazałośdę swo- miejscu. Cały dzień upłynę.ł w maty programu kursu, kt6ry
się, zwoływanie i podlicza!,ie jego piękna.
przygotowaniach do rozważań. obejmował całokształt zaged·
rozproszonych Wiciarzy Lubel- 1 Pragnę tu wspomnieć, iż cały \Y/ e wtore~ otwarcie k!1rs.u. N~· ni eń, wokół jakich rozwija ~ię
.szczyzny. Pod względem formal- Nałęczów to foden przepiękny sz.e ~twarc1':-; !O wspolne omo- życie Zwięzku _ całokształt zany1!' trz7ba było odnowa budo- 11 naturalny ogródMpark. A w par- w1eme zalozen i ~row?m~ k.ur- gadnień człowieka.
·wa5= Z"".'1ę.zek, prowadz~c bez· ku tym tysięce gatunków trys• su, to ~u;reg umowlen się, J~k
Z każdym dniem stawaliśmy
p~sred~1e rozmo":y 'f po.szcz;M kających zielenię drzew, krze- wypełniac. ,czas ~ Nalr~zow1e, . b
b"
ł ..
golny.m1 czlo.nkami t poJ_edyn.- wo·w 1• ro'z"nobarwnych kwiatów, ab.Y. spędzie go Jak. naJ1'o.rzyst- się ogatszą w so ie j P,e meJ 3 U!
K ł
d
w treści szkołę życia. Omal kaiczymi. · 0 ami~ ogrom:i zaJąc Je pośród których przyczajenie sto· mej! b Y kurs ~pe1n il swo;e za· da
godzina dawała nam poczu·
w .':'01ew6c4kie Ogniwo .. Przy .lą domy, domki i wspaniałe wił- dama. Otwarcie. ~rsu -;-- to cie tężejęcej -siły i mocy, przydzisieJszym nawale P!ac 1 przy le. Jednym z wielu ukryty{:h mocf!e. uprzytomrueme sobie, co noszęc -świadomość pojmowania
bra~u ut~aconych kolezanek i. ko- w zieleni budy_nków, to d_uży, nas sc1ęgn~ło o.o Nałęczowa.
nowych rzeczy i większą. zdollegow, me bylo to pros.te am. ła- łndoy dom. słuz(tcy na 'IV\n11 esz·
,
ółż"
• •
...
"
'J"
To
na
wstępie
umówienie
!>ię
nosć wsp
yda l zycia w gro·
twe -. wy.maga ł 0. więc wie Ie czenie naszego k"rsu. Dom ten
J •
C
· • k nz· de
.....
dokładne sprawiło, iż potrafi- i:nauue.
oraz mocniej
czasu .1 wysi łku. M imo..wszy.stk.~ został nam użyczony
przez
Ouł
·
ł
·
·
d
t I
dz ·
liśmy w gromadzie 40 koleża· z nas cz o się pe me1s.zę czl,\:;t•
za !1mom ~ spros ~ is~y .1 .1s. kręgowy Zwięzek Rewizyjny nek i kolegów z terenu 10 tU"I• k~ wielkiej całości, której na
mozemy. s.obie powi.edz_1ec., ze Spółdzielni' w Lublinie, który
ł"~ imię
•
•
Ruch w·iciowy.
·
p rzetraw1a·
·
wiatów, przez caly miesi„c żyć
są _o.ne JUz. P.oza nami. A. zy. wo t - prowadzi tam Ośrodek Szko!e~
·
hl
•
·
•
..J I
łk
sprawnie, bez zgrzytów i niemi- me szeregu
pro emow
w naszej
nosc s~OJ~ 1 ~a sze wys1. i gro- niowo-Wypoczynkowy.
f
h
·
b
mndzkie kierwemy do mnych
.
.
łych niespodziaPek i bez pi,;a- t;tmos erze samowyc owania uprac w Organizacji.
Pierwsze chwile w Nałęczo· nego, czy co dnia mówionego dziło pewność i rozwijało zapał
wie. Kiedy samochód dojechał regulaminu. Nasz reg·ułamin - do śmiałego \vćhodzenia w iy·
Obecnie Zwiazek nasz prowa· na miejsce, zdawało się, że wi- to głębokie zrozumienie sel"'Su de, do brania życia po naszemu,
fld zi prace po linii zgłębiania i po• dok pięknych krajobrazów, sil- hirsu. Całe życie na kursie µ1·0- do przebudowy życia zbiorowe·
mnażania wartości ideowo·or- na woń różnorakiego kwiecia, wadziliśmy na zasadach samo-, g?.
ganizacyjnyth. Jednym z pTLy- świeżość powietrza i śpiewy rzędu, w formie organizacyjnej
Wspominajęc tu o samowykładów i wyrazów tego jest ptactwa nie"ako zatkały rozkrzv- Kola Młodzieży Wiejskiej „WI- chowaniu na kursie, nie moi.la
°ft'UECZYSŁAW

Ml.UDZlK

u południowych

3)

braci

Słowian

Imożnatej Jugosłowianom
zazdrowarto
ścić,

było

sprawności

od

by

się

Jugosłowian nauczyć.

1 ów jest najważniejszym wydarzeniem chwili.

PRZEGLĄD

orgainiizacyjna. kamy, wywieszono flagi o barKongres ma silnę propagandę.
SIŁY ł SPRA WNOśCI
d
h
k"
Na murach, na słupach ogłosze · g V ·ł· • •
• • b
naro owyc
wszyst 1c11 niowych, wszędzie plakaty, w=-zę
. . ca V: sw1at uro~yscte. o •
'daje. się, ·że ·przewid:z;iano i opr a- państw, których delegaci uczest- dzie napisy: „Żivio III Kongres chodzi św1~to ?wyc1ęstwa, cowano wszystko w najclrob- nicz~ w Kongresie.
Omladine". Nie brak tych napi-, w~ wszystłn~h m!astach Jugosłr:·
niejszych szczególach.
Tu - w zetknięciu się z rolo· sów nawet na chodnikach, na 1 wu odhvwaJ~ się. parady wor
~ Delegaci ze wszystki~h krajów dzieżę i~nych narodowości, g?y jezdni.
skowe, ~festaqe, uroczy~te
Jugosławii, przybywaJęcy ' na zac~odz~ potrzeba porozmmeN
B
J
l
.
akademie.
Kongres, nie majl} najmniej- wai:ta się mi_ędzy sobą, - po. a P1acu
~a . e aczica
Stoimy w pobt.iiu trybun, z
szych kłopotów z zakwaterowa- znaJemy dopiero ogromne znaM umieszczono olb,:ymię .ozr;akę którvch oal:>ieranę_ będzie derrla·
niem i wyżywieniem. To wszy'Et· czenie i korzyść zna.fomości jęM U?AOJMu, -: gwiazd~ _pięciora- da. Ulka wysypana grub.o żwi·
ko jest już od<lawna przygoto- zyków obcych. Postanawiamy ~u.ei:nę,. po srodku nieJ 0.twart~ iem dla ochrony przed ::i:.ęsienica·
wane. Rozmieszczanie dele~a- po powrocie do kraju za_ię.ć się księzkę .1 młot. Tłum łudzi przy· mi czołgów; - białe linłe wr
tów idzie szvbko i sprawnie. Po- gorliwie tę zaniedbaną umiejęt· g!ąda się pracv nad t" del:ora- znaczaję trasę defilady
zn tym - dla uczestników Kon: nościQ. Obserwujemy, że naclal CJę.
. .
Defiladę otwiera
konnica.
grnsu przyg·otowano cały szereg najlat~iej porozumie~ się moż·1
Na . dachach na!więks~!-~ł~ Każda Je?nostka na koniach inimprez artystycznych i rozryv.·· ~ w J~~yku fra!'cu~kun, --: dr~ gmachow w Zagrzeb!u umi I>Z- nej maści. Za konnic~ "7 konna
kowych.
gie i:n1e,sce . z'.'11mu1~ ~ng-1~lsk1, czono czer~one .gwiazdy, 0 ; 0 artyleria. Potem artylena zmo•
Na Kongres zaproszono wielu trzecie ~osy1sk1~ N1~!1':eckte_go, ~zo~e paet<;>rk~mi kol<;>rnw)<~~ toryzowana, cięgniki na gęsie•
delegatów zagranicznych orga· aczkolwiek zna,Jomosc Jego Jest ~row.e~ .. ~ zaT?":~k zło~n? ~a. nicach. Głucho <ludni ulica, idzie
nizacyj mlodzieżowych. 51 dele- doić P?wszec~na, .racz~j się te- pisy: „Ziv:o 'ftto - N.a sw,1 ~M szczęk i łomot.
gatów reprezentuje 15 narodo- raz unika, bo1kotU'fe się.
n!lch olbrzynuch. gmac?o~ \\· Je;Na specjalnej konstrukcji pod„
wości i porozumiewa się :z sobę
Delegaci na Kongres korzy- kie por~rety Stalma, Tita 1 L?1u- woziach jadę olbrzymie refłek·
w 11 różnych językach. \Y/szyst- staję z rozUcznych ułatwień. Za na. Takie same portre!y w wi:Iu tory - Wszystkie zdobyc-.we,
.lcim delef!acjom obcym przy· okazaniem karty delegaddej ko· o~nach. M?sa charągiewek ·ue: niemieckie i włoskie. Samochodzielon<> tlumaczy, - przeważ- rzysta si~ bezpłatnie z tramwa-ibiesko - biało • c.rerwonych i, dy, bioręce udział w defiladzie,
nie studentów uniwersytetu, afe łów, autobusów, - ta karta da- c~erwonych, rozw!2sz:onych na stanowią również łup wojenny.
równocześnie czynnych dtia!a- je prawo wstępu do kin i teM biegnących wzdłuz ulic drutach. Amerykańskich samo<:hodów wi·
czy USAOJMu. Na wylę.czny uży" atrów W imprezach o charakteM
Prasa poświ~ca Kongresowi dz.i się nie wiele.
.
tek delegatów przydzielono 2 rze masowym dele?aci maję za· 1specjalne wydania; - radio ;;peDalej aparaty podsłuchowe.
autobusy. Dla wszystkich za- rezerwowane specj.alne mietsca .. cjalne audycje. Teatry i kina wy- Zmotoryzowane wojska ~czno•
pewniono luksusowe pomies;· Stąd też wszystko porusza -się daję specjalne przedstawienfo ści. Dalej ~ddzialy piechoty. Ma„
czenia, utrzymanie, rozrywki składnie, wszystko działa spraw- dla delegatów na kongres.
-szerujęc przed trybunami, zni„
kulturalne. Na balkonie hotelu nieM
Kongres - w myśl zało.ień żaj!! .karabiny z nałożonymi na
,,Esplanada"„ w którym miesz-1 Mimo 10 - tej sprawności jego inicjatorów i organizato-sztorc bagnetami iak do ataku.

1 echniczna,

. l
h
~trona K ongre.su wspmua a; wy wac
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pominąć

n

podkreślenia. 'duż.ego kie w tre'ści swojej, a oarC:lzo wy- bogatym Cło.świadczeniem życio· su. To krzepki uścisk dłoni

mowne· przeżycie. Zwłaszcza na wym, kol. Józef Ciota. Drugie
tle dzisiejszego zdziczenia i zwy- pokolenia - to kol. Maniaków·
rodnienia, kfórego fala coraz na, kol. Dejworek, ko1! Jaguszmocniej zalewa całą ludzkość. tyn, kol. Lejwoda, kol. Gałaj i in<
A sens tego - to wielka troska ni. Trzecie - to reszta gromao podstawową cząstkę całości, dy kursowej. Trzy pokolenia
to bogaty materiał
człowieka. w pracy pojedyńczego
o
Tymbardziej mocne jest to przy do rozważań i prz~żyć familijdzisiejszej tak niskiej cenie ży· nych.
zwartą, zżyłą rodzinę wiciowę, cia ludzkiego, gdzie coraz rzaJedno
·
· k d ziej ·b ratem je d en d rug1emu
· ł o b y się iyć Je
. . lk , .
, . T,niedzielne. popołudnie
w k tórej c h c1a
najdłużej, z której pojedyńczo jest, a raczej wilkiem się staje. poswięci is~y pami.ęci wie o~ci
~eromskiego, ktory
bardzo trudno byłoby odcho- Oto sen~ samowychowania wi- Stefana
P\Zebywa~ 1 twor~y~ w Nałęczo'dzić. A . jednak pewnego dnia ciowego.
w czasie trwania kursu dwóch Następnym z sumy przeżyć wie, a ktory 0 mieJSCU naszego
kolegów musiało odejść z na- r.aszych w gromadzie, to wyw kursu powiedz:ał: „„.zdaje mi
szej rodziny kursowej. Zagrożo· cieczka do Lublina i na Majda· się, że Nałęczów powstał ze
nym stanom zdrowia tych kole- nek k. Lublina, na miejsce zor- smutnych łez i pięknych magów wilgotny Nałęczów wybi- ganizowanego mordu zbioro- rzeń Chrystusa". Słowo o Żetnie nie sprzyjał. Dlatego też wego. Przy kominie kremato- romskim i przegląd twórczości
odjechali z kursu. Moment po· rium, u stóp Krzyża świętego, Wielkiego Pisarza dali kol. kol.
zegnania ich - tych zmuszo- ua popiołach Męczenników - Kasperski i Ciota, zaś garsc
ze v;spółżycia z Że·
nych opuścić naszć;\ grupę prze- odda1·~c· hołd - złożyliśmy kwia· wspomnież
D
·
N ł
k'
- P· uw
im
roms
zywaliśmy bardzo boleśnie, bar- ty. To targa1·ace człowiekiem 1
I 1·d
· a ·ęcznwie
b'
~owy ~aszedzo ciężko. Napięcie w atmo· przeżycie. W teatrze lubelskim ę ma,
t
hu, zona mepr~ecię
R ~cprzyJ~cie
ne·
sferze dnia tego dochodziło do byliśmy na sztuce p. t. Za- go
1 g.o ?ziała a lbdowego s. P· Ka·
"
najwyższego stopnia. Na twa- mach".
Wykłady nasze i dyskusje by- zimierza u ę Y·
rzach wszystkich kursistów maDzień 18 czerwca b. r. był
lowało się wyraźnie odbicie ża- ły stale przeplatane śpiewami,
lu i głębokiej troski o zdrowie, I tańcami i .i nscenizadami. Tak ostatnim dniem naszego pobyo los dwóch młodych ludzi, bylo u nas na kursie, jak wyglcr tu w Nałęczowie. Zakończenie
dwóch byłych młodziusieńkich\ da na codzień życie młodzieży kursu. Nasze zakończenie, to
B. Ch-owców ze starganym . wiejskiej w każdej zorgtmizowa· podsumowanie wartości zdoby
tych na kursie. To znowu powie··
· ne wsi naszej.
zdrowiem.
\Y/ ramach kursu nalęczow- dzenie sobie, że kurs w zasadzi;~
Odtworzenie tego, o c~ym tu
wspominam mogłoby dać "tylko :,kiego pracowały trzy pokole- nie kończy się. W innych fpr·
pióro mistrzowskie. Niemniej nia wiciowe. Z pierwszego po- mach i warunkach życie nas7.e·
jednak mówię o tym, pozornie kolenia przyjechał do nas z hi· go kursu rozwijać się będzi e w
drobnym, małym wydar7:eniu storię Związku lrol. Józef Nieć~ terenie. To wreszcie garść wza ·
\)nia, ale to tylko pozornie, bo ko. Wykładał także i dużo spę- jemnych życzeń w dalszym pooto piękne niecodzienne i wiel- ~ził czasu z nami, dzieląc się 1 mnażaniu u siebie wartoki !·u,·

znaczenia wychowawczego naszych kursów, naszych wsze!kich przeżyć gromadzkich. Kias~znym tego przykładem na
kursie nałęczowskim był nastę·
. pujęcy obrazek. Przerabiając
programowy materiał na tle codziennych przeżyć w gromadzie
stawaliśmy się coraz bardziej

i do
zobaczenia się w pracy.
Robiąc w ostatniej chv,.ili rozważań

nałęczows~ich

przezlę<l

sumy wiadomości i sumy prze·
żyć wynoszony~h z kursu, czuliśmy się mocniejsi i pełniejs~
w sobie, bardziej zaprawieni oo
dalszego marszu w chłopski
do
świat ku tworzącej wsi dalszych prac na umiłowanej ni·
. k owi. swo. k u p<>zyt
· .
· w1c10we1
wie
jemu wsi i Ojczyzny.
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·].lcek Maria Orlik

żniwa
Gdy słońce ognisto połyska,
Na rannych kroplach ros
Idziemy rodzić ścierniska,
Ostrzami dźwięcznych kos!
Stępione ostrza wyklepiem
b
ł
By g adko z oże cić]Ć By potem na ścierni stepie,
· d 'le.,
·
·
, ł wiatr
M og
1esiemą
Polegnie zboże w pokosy,
Spienione sloricem nieb,
A nam się zrodzi spod kosy, .
Żytni razowy chleb.
Chlebem zrodzonym w udręce
jałowych naszych skib,
Żyć będziem w niemej podzięce,
Dla wiecznie rodnY,ch niw.

Z

A gdy się skończy „dar
Zbudzi nas wiosny zew,

Na

boży",

ramię płachty nałożym,

Pójdziem na nowy siew!
1933 .

Za chwilę mknę auta - to Paryżu. Dziś ~ wszyscy przeciwniMija kolumna za kolumnę . Pu- już o JO·tej ulice sę pełne.
cX'. komunizmu :w c~łej Jugosła~
blicznoś~, stło~zona po. obu stro- 1\Y/szystkie urzędy, szkoły, war- ochrona Marszałka.
wn sa zwolennikami Maczka.
T'
W . d
nach uhcy, wita oddziały entu- :;ztaty, - nawet lekarze w szpi'
Je nym z aut marsz. tto.
.
·
· aj h
· k k · · kl
· t
A dale1· opowiada mi rozmaite
•
M
·
t
·
k
ł
d
'
swę pracę 1 S ·
z1as ycznym1 o rzy am1 1 o as·\ t ac k przerywa3ę
ar
amoc110 pe en wta ow.
.
·
d ·
1 11
· ·
·
· A ·
k
am.1. ,~' rrmaT.- armia -:- nfasz? JUZ ho. do ~k hgo zmy zaJm~J~ :;zalek salutuje dzieci wiwatuja. szczegóły o układzie stosunków
·· ' politycznych
f!I
t
arm1a - „ 1towa armia asz1· na c o ni ·ac wyznaczone m1er
1
olenl k 'r·t . . .
M
mMowy nłak aubcte
zam pobiediła" - „Żivo Titowa -sca. Milicja i wojsko pilnuja po· - opedra ?r
1 o 1 Jego zw
• arsza e
arsza a, ez
l 0 d . : poprze zarncym
b k ·
• dk
a mia"
spole-starsze
na
licza
nie
nicy
film.
kręci
przerwy
_zr.ez
m.
L!Jęca
cze
.
1!·
rzę
!
·
. r
' 1e
. •
· t
I znowu samochody, znowu uprzyJemma sob;e czekanie sµ1e-\
Samochody znikły. Tłumy roz- czensłwdo, - prkaglnę. Qprzec · ••
jednostki zmotoryzowane. Pęd 1wem. Śpiewa'i a pieśni o Tito.
na m o ym po o emu, na m 1o
.
E
bk
. .
l
•
c·1emm. czarno- I ktorych
.k . .
· k 0t
t k
ntuzJazm d . . Dl t
p ywa1a się szy o.
tyle powstało w O'Órach
cis ' a zw1rem.
0
ę yaopie
ę
USaAeOgJo
ziezy.
zgasł.
iakgdyby
.
włosi chłopcy w stalowych mun- · i lasach Juo'oslawii:
0
, a Kę wagę prz -:
cza si ę
· d
.
d ·
p
•
durach w lada ·a ieknie
ewnego ma pytam Je nego wiazu'e się do skupienia w teJ
„
·
T°'
·~
yg • L P •
1I
1
zrm~u, .. z Polaków, zamieszkałego w Za· organizacji wszystkiej jugos!o·
Jadę. samochody sanitarne. zmamo · ·.~·
Stwierdrnmy, że jednak Niemcy a sNavezn.· ~ owiec. u . us si/u. grzeb iu, jak wielka jest napraw- wiańsVieJ· młodzieży i obJ'ęcia
·
· · marsz. Tt
a<:za
.
df'.Y. sprzę t wo1.
· )'1 p1erwszorzę
wpływam~
jej wychowawczymi
i o.
I ł sz, IOJt - .1 dę popuIarno sc
· sz. nasza
m1e
db
k
W
„
.
1
b d
T' .
s ro, s ro ml .1
"kowy
o ywa,
~
szyst
o;rgarnzacJ1.
arny!
P?PU
zo
ar
Jest
1to
Nasza si, nasza tiesz
.
.
k "
·
~ p
1
koszM
naklaaem
ogromnym
się
tez
ma
choc
odpowiada
d'
d
·
otem u aztiJę się czo gi w
·
· SI) wazae.
· · d ze me
•
1
· w ~uO pozyCJn
·
'k ow.
•
naro na osta 1• przeciwni
Publicznos'c' t
kolumn•e
dłu0'·1e1·
a le p1ęmę
tow,
• •
·
o.
się
chce
jaki
Melodia jest piękna, smęt:1a gosławi.i jest, choć nie ma \\!aż.ny jest cel,
szaleJe z zachwytu. Drzewa dr_ g~cę od pędu. Dym prz~słama nieco, - ludzie południa mają możności działania. Jej wo- osi~gnąć : wychowane noweg-o
. ulicę. ~lbrz~m)'.' w p1e~1el1'.yn~ wspaniale, melodyjne glosy. Lu- dzem duchowym jest dr. Ma- . pokolenia w nowym świa topo·
.hurgoc1~ gęs1en1c przeb1e.g.a1~ 1 bię śpi ewać. Pieśń rozpoczętą czeń - przywódca chorwackie- I ględzie.
- ~a~ręca~ę w J?rawo, robryzgurnc przez kogokolwiek podchwytuję go ruchu ludowego - przeb y- l
(C. d. n.)
' inni - śpiewa cala grupa, cala wajacy obecnie na emiO'racji w
zwir na skręcie.
- -·- - - - - - - - Na motocyklach jedzie woj·, ulica.
, .
.
skowa policja.
W olmw (!'Orzcu, wolimo lsfru,- !
.
·
I wreszcie
'
b'
d'
f 'k
maszeru1a pocz 1y I K 0 · d
ze an. pu m ~o 1.cu zstru 1
sztandarowe, orkiestra; werble.
. I
nasza "'· nasza sz, 0 1
Długa, kilko.tkilometrowa kolumlstro, Istro mila.
, na urywa się. _ Pozostaje wra·
Państwowe Gimna:.j .lm Ogrodnicze w Su\vałkach ogła·
żenie siły, spr~żystej, zwartej, Wybuch nagłych okrzyków w
sza egzamin wstępny na kurs l-szy w dn. 25.VIII. b.r„ onz
. pomnożonej przez odpowiednie, kierunku stacj.j kolejowej przery· I
poszukuje nauczycieli i i n ~truktorów przed.miotów zawodoA
1wa wszystko. Jak elektryczna :
·nowoczesne wyposażenie.
10. V .,- iskra przebtiega i podpala tlu- j
Następnego dni·a wych Zgłoszenia: Suw:llki. ul. Kościuszki 132.
' przyjeżllża do Zagrzebia Tito. mu skandowany okrzyk: Tito -1
·
Pociąg przychodzi o 1.3-tej, ale Tito ~ Tito.
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Od niepamiętnych czasów przejroo- 1 runek, zdęiajęcy d-0 zmniejszenia· sil- gny .surowy uc.z&\ wykonuje ich pne- wz.11>cćw z;ągranicznyc.h wy,chomlła •W
podboj11 po- nike, li nawet do wyzbycia s:ę go zu- cięmtle sto kilkaclz.iesię.t, mnim · odbę-1 swej młodzieży wl11Snych 2d0Jnrrl\
wietrza. Myśl ta powstała u tych łu- pełnie. Poczynione udoskonalenia i dz.ie swój pierwszy fot bez instruk- konstruktorów, kiórych apardy~ 28•
dzi, którzy pierwsi zobaczyli fot pta- ~róhy dały dobre rezultaty.
, tor.a.
.
.
..
.1 s~akająjf(: potrzeby ~aszt:go .sz;;·h.ow„
ka. Poprzez mityczne wzloty Ikara
Dalsze losy szybownictwa były
Szyh.ow~ec Je& hardz.p z.bli:żony w 1 nu::twa, .były przedmiot.em ogólne:go
i wyłrwałę pracę Leone:rda da Vir.d przesędzo.ne. Wojna wydała we wszy- swej. konstr~kcji do p1atowca. W
ży1vego zainter-esowanNi ·na .między~
kroczył powoli, lecz upercie naprzód .stłich państwach clośw'.adcz:onych pi- sailz1e pnsw..da te same -elementy I na.rodowych e:awodach szybowcow,ydi
rozwój lotnictwa. Zc~u rozent~zja- lotów, którzy aoić aęsto Iatt1j'! na ! prócz .z~polu śmigl.o-silaikow'lgo.
il za grnn1;ę- Jed~ z :n~jlepsz.ych Ikon"
zmowani pionierzy klecili sobie z !.aparatach wojskowych, nt1pdtkawszy I Wobec doświadczen'.a zarnw:o.G 1w 1 s.truk~orow ·pol5kic·.h mz, KoCJan, dwu•
bambusów i patyków ~Gsnowych, kk- w p:owietrzu na pr~dy wstępujęce, w- . dziechinie bu1ll.owy szykowoow, j1.1k kr?t~•e. z~s~ny pnez okupante do
kie, wiotkie skrzydła, na których do- mvkaJi silniki i żaglowt11i całymi gt>- ' i sztu1ci latania he~ ~ilnika - tlalsre °'w1ęc11rua .1 tam wmoFdowenJ, sp~·
1.lasy rozwoju -polskiego iiZfbPwni- wo~oweł w.1elk3! .lukę w szybol\'T..1~
konyw-&li skoków z dachów lub pa- d;in~mi jale na szybowcach. .
górk..SW. Pr.Oby takie zazwyczaj końPrzecruwajęc bliskę przyszmść lot- : .cnrn esl.e4 glówn:.e od fondusztiw ' ctw~ pc;ls'k.im.
1
czyły się roz.bicie.m skrzydeł i "kale- nictwa bezsłlnikowego w5rbitni fo- i racjcmaln1d -or.l'~m:zacji, po ktfrrej
O ile pilotuż motor@wy o~va -sJ~
ctwem, a nieraz nawet i śmforcię chowcy-in:iy.nie~owie pociym1j'! bu- : należy -&ię spodziewać skcmrdy.11ow.l·
terenie )Plask.im n:a lotnłsku śmiałków, co chcieli wydrzeć tajem- dowa.ć prototypy szybowców, 'lłajęc . nia ill'ysilków wszystkich instruk.w- 1n.a;u:ka iln:tani.a na -szyhe>wcach ndhyws
nicę przyrodzie.
ape;ftlty solidnie obHc.rone i pewr.e, rów i konstruktor.ów, .praeuj~yc:h dla się w miejscndt górzys.tych. 'BowJem
Rok 1900 - Kanał La Menche zdatne do lotów w określonych ·zgó- ltrtnictl\'l'lt.
· :tam .zmajdu.ię się potrzebne dla szy•
przeleciany. Chwila donioslejsU1 l'l ry warunkach atmosferyczny&, ·w- ' Szyb.o\Y<111otM'o polskie Tl\tl za s :·b~I ~owca .11rfµi~ lVZno'>zę.c~, :umoiliw.'.11•
dziejach lotnictwa i bardzill'.i entuzja- pewniajęcych p:lotam wyczyny sp~r, już .pi~e reh>r,dy dł 11gotrw.alości Jo- 11ę~e. 1P1lomw1 do<W~lne ich ~~~or.zy•
stycznie przyjęta, niż po 18 Ia.t~ch towe. ·
. tów. •Czfniane hyly J>r&y wm<mte- . SOOE.1e ćlla uzyskan111 wysokCDsci 1 ;dłu„
opanowa.n.ia .Atla-ntyku. A potem wieSzybownictwo jest najpJ~kniejszym : wanin do szybowca małego silnil;a. · igOOci !Gtu.
Ie jeszcze zm'!lgań z trudtiościam~ j najszlachetniejszym .sportem, za- i :Próby te .dały pozytywne irezulta'ly, 'Start szyhew:cłl '!ltkGlnego odb>.wa
technicznym.i i przy.rodę, wiele po- sl~uj~cym ze wszech .stron n:a ,p oper- P;JGt 1po uruekomieniu &llnlka, :gdy\ .się za '}llOffiGcą liny ,gumO\vej t. j.
święceń, następnie zmierzch pionier.- cie. Uprawianie jego w~maga teo~ · ntivotkał na o.dpow~dnie prę.dy, :za-. •amo'.l'tyzut:orów_,
~ldada•ję.cyc.h
s~
stwa, które powoli ustępuje miejsca tycznego i technicm.ego pny,gotm1·.e- mykał go i lat-al na p.r.Qdach .doda.t- z dwóch ildlkudziesi<ęciol:ilometro
wsp.61mwrułniotwu i konkurencji, ch'(i)ć nia, I.l•ieN!g'anneg:(j) -stanu ułrowia owz nich .d.o chwili l\itraoenia wysCllkośoi, 1 •wy.OO. sznm-6.w gumowych. Nąt~miest
nie pozbs<WiGnych .szlachet·n ej ambicji odw.&g1 ~ spokoju .- wabi'&. .n.atomi.uł pDczem ie.puszczał silnik i k0J1tyr1u- do )Qtów w .wyższych l:rstegoriaoh sto~
sp.ortowej i .lwnSirukto.rsłiej. Wre: u p1o.tó~v 961.tuo.dzielność, bysti:cśł· ował lot d&lej. I tu wlaśnfo otwie<rt<*I .suje się już hol za wydźwig-.arkę ·bili
szcze ,cWhn w.n1ka kortlmrencyjna in- orientacji, ostro:lawść, rozw~gę i ltt- się przed wszy-s_tk.imi :miloiiniłami fot- ih.ol ui ,samolotem.
tere.sów państw i na.rodów zamyJca ten żyzJllę duchowę, or!lJZ dz.ięk.i l.'l.arun- . niotwe >&Zer,Okle wrota •turystyki n.aDla '.każdego szybowca mo·żnn 'zgo„
nejpię'kniejszy oł<res w dz'iejadt lc:-;t - k_-om, w Jakich :srxort ten się upi;a- . po-wJe:tr.zoej. Je~·H można .cełymi g.G- 1 .ry , 0J;Iiczyć .kęt planowania. Mu.i-na
nictwa. Poczem następufe okres !',o- win - kśztalci 41f .człow'<ielw naijcem- · clmnami natać btl'Z ·s'ilnib, .to sta§e ~ię.l 1 ~iei ·ohliczyc jego -szynkośc. Zr-.~1
wy, Staw'iajf1CY lotnictwo W pien~- niejsze .fo,go przymioty, jak pGCZUCle jasnym, Ze ,i;zyJww'iec ,pl\ls maly s!J-· J'f!C te· tlwie wlelkości 2'8 p.itmtlc~ e!eszych rzędach życia pa11stwowego, w:olności, solidamości i 5UhordyN1.c!ę. 1 nic.zek - to i.deal ekonontlc.Lne'j .tu- :rnentamyrn ;przeróbelc mat.ematycz1
kulturalnego i spolecznego - to G>Pilotaż uyhowooory je.st <idea.lnym·· ry$1yki ·napowiea:znej. O ~ jednll.k nych, możemy ooliayć .szybkość apa"'
kres wojny światowej.
prudukolem do pilQł.ai<u ·mot.Q 111ttr.e-· fPrzed wojo11 uyll.PW.niciw.o ~żało ~ Gani-a w metJ:ach :na .sekmldę . .Prnkty-• •
PośWięc.ajęc swe życie dla zdonyda go. Sport bezpieczny, tani, oos_tępnv właściwym kienmfux i i;o.zwijało się ka ~ykaz.uje ie szybowce,, jakie 1eoh•
pr!est'Warzy, nie po~yideli ani pr;ezl dla każćłego, umoźliwia~y w ci@gu prawidło.wo - 'O ty1e lo.tnictwo .sla· ·ru"kn Jnt.Qk:z.a .staw.in nam w ,tej .chwili
e~wtlę I>i~ ;uai;ie lataj!0', .ie lot-l paru tygodni całkowide opanowc.ć ·b~silntlmwe ni~ ~udzllo w.J>ołsce na- do .dysp.o.zy~ji. ·~~aję w locie śli·
mot>wo 'Stante s1ę s1ł~ zh_ro.rn~. Do ~@-. sterw. r~ik dalece prZflł"lilŁ!>:w~;ie ll\'~O- Jezmego mu zamteresowaru11. A pue- :zg.Ą>wym z ~zyhkos.e1'! l()kolo 1 .me.Lr.a
'ktU 191~ wszystlde •Wy&iJJ<i poczy11110- dy.eh ~ :Sztuki da.tanio., że 1p.o-- ciei ·przyszłość .turystyki ·Ilil,p.owie!rz- na sekundę. J.eieli w..i,ęc Tozpocz.n;e.oe n~ .tym p.olu, hyly tylko ;w.ąjn:~ tern IW ·ciuu waz.G h.ót~ieg@ i:uisu ·n~j n're 1leży .w har.<Ize .szylikroh 'i koi;z- my :lot i"ilizg.owy na 'Wysokości 1000
wypowiedzianę przyrodzie - n(e ludz- lllQS'(l samod.i1eln!J? ·pilCJW\'l8.Ć .sz.k.t•I- :tow.ny.eh ..a~r.atach, jakie 'b,r_l)ly u- .metrów, .to ,p0 upływie t·y.si§Ca s_c •
ko.ści,
.
nytn pla.łDwcem m.o.t1>ro\fym. ł'óU!>
w wielkkh między.nar~dowy.Cb k.und, czy1i oko1o 17 minut, .sir;yho„
Dopif:ro l~.o}Qa ,wpr.ow~dziła zw.r,o l, ~~ sz~?le~ie na s~y.Ji.ow.cac~ ma 4', lot~;h ;okr·ężnyeh, ~z ~iaśn:e w
wiec ~y!ędaje. •.Polski rekor_d dłqgo• ,
gdy zr,ozum1.a110. ze fotmc:łw.o ~g.ra wyzszosc, ze urabia od • pl-er·w,sz.e~ boSilnfkowych, tanich 1 ekonom1n- trwJ1l6so 1-0-tu .ztlgWWfli".O, l>:o wy.n.0><
.de.q·duwc~ .rolę ~'/ we.lee l'ISpólc.ze- chwili w uczniu samDdzłelnQ6ć.. Le:rei' .nyd1 \\f ui~iu :płatowcach. Obecde sący 24 .g.odz_in 14 minut bez lf!do•
·:mej. Poczę.to .go.ręcikowo praco...,.e.t. on bowiem na aparntach jedJ1ontlr~- władze docenia~ znaczenie szybcw- warua należy Bo pilotki W.ancy MOdJi„
Do wy.śc.igu stanęły ws.iyt>tkie pllń· .sc~wych stopniowo, -poczęwszy (•d. nictwa i l-0rnictwa bezsifoikowego. De· L-0-wskiej.
stwa i niebawem, gdy wyhudi.ła .\fj~l- t. 'ZW. .,S1!urań'', w któ.ryc'h u1eilw:e: part.a.ment Lo.tn·ict.w.a Cywilnęgo .M.iPojmujemy dziś lo.t samolo.tu silni•
ka ~ąjna, samoloty st~~.Y .si~ D.cus~i na 'klika .centyme.trÓ\\f odrywa $ię od ' nisteriPtwa Kló}1llunrkacji ~loJOił na- , kow~n. Wi.dz.imy, jak zbiorniki. na„
.tlr~l, pe-t~ • h~~I 1 ~r,ęs~c1e :r:iemi, aZ do ~@tÓW W chmura.eh, gdz;ie Wet konkurs (\il zbudowa:rue ~Ot.O~Ly- • pe1ni\l,j~ ben'.l:ynę - cz~emy Zar .Sil•
luanalem .smi.er,ci. mlDtaczanu bc.mh sam musi czuwąć nad precyzję !TU- howea. WyJO.oka nagi-oda p1enięz1 a, rii'ka _ słyszymy jego war'ko~. wi1
i .t rujgcych gazów. <idy do .reku 191'3 <.Chów j hezpie:cze(lSt-wem :SJf'tg@ lotu, jale i wykazan~e zdolności ~konstrnk- -dzimy obrót .śmigła, ~akby prężer.ie
w.au°'~ ;si:~b .nad ; g~w.&mi wibu- o.o jest iiask11>na1ym 1 hezp~reW:1im 11.orJikkh, !~~~anych wie1~le~nię ''.'ie.! się ~krz~d& - slow.e m - odczuwa•
.dzoł .~h.r.z}«l.~m, podziw J zachwyt, Jo, \V.sh.linikiem zoolności, a więc natu- wolę, ~ru;Jd~e. n{ewęt?In_vie wielu my .Swiadomośc przfilniany energii.
w cUls1e wodny szerzył .Postrach, gr.o- reilnym .narz,dziem selekcji. Doooc :zworenJUk.'@l:I' •.i ,przyczyni filę do wy- A1e obserw.ujęc l:nµ~cy nad nami szy•
zę j panikę w najodważniejs.zych ua· !łależy jeszcz~. że ip.i]ot sz.ybowcov<y . ikry~a niezne~ych nowych talentów howiec i wzbi:jaj~cy:ię cGToz to wy•
weJ: szer.egac.h.
zewsze sif kpiej 1wyw~ z p.rzymu- fotnlez)'i.Ch.
żej, z pełn~ tajemnicy powag§, r-o•
Wojna pchnęła lotnictwo na n.owe J>owych 1ł-dow.ań na plataw.cu, 'bo Wt , 1RD;zreżt\i.amy zasadnkzo trzy typy dziiwi~my ,to c-zarod:tiejstwo, gdy tym•
tory, by W czasie pokoju wykorzystać . ra;zie uszkodzeniu ~ilnikfl, wytf,C.Z8 fO ;!r_ly'JtoWcÓ~! s:zkolny, trenIDg'OW:Y j 1-e- ' czasem -W istocie rreczy ru1-na zadnej
je ,dla ce1ów kulturalnych - lotni- i Jata jek 'J\8 ·szyll.GWcu. Ten .w.zględ Jkoirlo~'Y· \V języku pildtów częst:o ró.inicy w tych l(lwuch zjawiskach,
ctwo bowiem nie tylko odgrywa de-I sklo.nił przed :wojnę dyrek<:je n:iekt6- mow1 się o rasowości szybo.wcÓIW, '8. różne są tyłku postacie 'rej samej
cyduJ~ł r,olę w woj.nie w.sp.ólczesnej, rych linij komunikacyjnych do pne- przyczym uparaty szkQlne odpi:>W'illl- rnergii. Płatowiec ma silnik na sw-ym
ale wywie;a .również olbrzymi swój j' szkolenia swych pilotów na szy~ow- .dajł nicra1,;owym„ rui.tomiast wyczyn<>- Jke.Qlluhie, a izDior.nild ·w skrzydłach
wpływ na zyc1e społeczne.
\ c~h.
we - rasowy.ro. O -typie dan~o s1y- fab ma 'Polda:iliie - SZ;}..&ewiec 'ZłlŚ ma
. Po pierws~ej wojni~ nie ~ado"":?illy 'I Prz_ec.iętny. ~il.ot szyb~wcowy. wie Io- bi:iw.c~ decyduję z~scdniczo jego w:a: -&1ri_ik ~v ~~~sforze, ;tł zbiorniki ma".
się lJP 0 leczenstwc p.osiad<J"niem g~gan-lkrouue łatwJeJ 1 prędzeJ qpanu1e pła- snosc1 nerodynam:czne, ale własnosc1 .sloncu. .S1~m szy.bowca ·~ 'J>rędy
tyczrrej 'floty napowietrmej. Ż. ędeno towiec silnikowy, aniżeli .surowy kan- 1·Je 'SQ tak . li.ci.śle ·zwiv.znn.e z kon&truk- . 1wstępujęci; '8. .aOi F:st ,dJll.liwem" .dD
od tlotnic:tłn CUg'OŚ wJ~j. a więc dr&.t. Do&wjadczenia pr.zeprowarlzo- . j:j~. ie jui l\i8 pierwszy czu:t oka .er.o- 1ego :&ilnik.a, sąd :Się biorę i jak ·.p o•
prz.efle wszystkim bezpi.eczeńlitwa i n.e 'W Polsce 1vykazaly, ie już po żna się zQI:ien:t.11wać z wyględtt 11ew- wstaję w !8'tnu>sia-ze owe prądy wimo•
ekonomii 1otów. 1 tak obok !:ięglego j10-ciu lotoch z instruktorem na dwu- llętrm~ co do 1ypll danego .siy- sięce?
zwiększania mocy iOOllOCZeśnie przy.- ster"ze, pilot srybowcowy wydconyWflł bowm.. .
O tym ua_y się od pier\ll!Szej 'Chwili
chodzi '1.o zło.su WT"CZ przeciwny i.ie, 1:.Saroodzi.elnie loty silnik.owe, ipodc.zas . Polska nie korzysta.itc z ia.d.nyt'h rłl .50kvle szybowcowej młody adept
wała ludzkość myśl o
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sztuli latania. Pocfglt.d''Bjiy:, zazdroś'nie FłA]TO _EUGENIUSZ
strzeżone tajemnice- przyrody, wi-e
n tym, ie jeżeli r;a pnylHad na rozgrzanym pia9kU p.nja·Wi się cień, r;:.ucony przez drze-wa, czy przez m.1dN ie liczymy tu T68 Kół przekazaOkresy twardej pracy i walk.i z licz-1 Idich powiatach bezpośrednio przed
chodzęcą, ehmur~ _ to przerwie on
cieplne działania slońca i w miejscu ;; ymi przeciwnośc~ami wyciskaj~ nie-1 wai:nym wydarzeniem zwięzkowrm nych Zwięzkowi Rzeszowskiemu zrzetym, będz.ie zimniej niż na słońcu. Zja- zatarte piętno na obliczu ideowym i, jakim był bezsprzecznie Wal ny Zjazd szonych w 4-cch Zwię.zkach Powiatowiska fizyczne S<! złoi.one w. sweJ pro- postawie moralnej zorganizowanej Wojewódzki. Odbył się on 31 wrzcś- wych (Dębica, Jasio, Gorlice i Mielee). Widzimy s t ęd. że Zw! ęzek K: listocie. Powietrze ciepłe jest liej~ze rhktrowości. Okresami tyrd dla \Vidi nia, 1 p aździerniko 19 5 ·1:.
i dla·tego unosi się w irórę, na je:--o krnkowskicn podobnie zresztą jak i_ Równocześnie ze Zillzdem młodzież kowski rozrósł się obecnie do budzo I
zaś miejsce napływa dołem powietrze d1a Zwfl.!zkowców cafej Polski', to 1'il- wiciowa wzięła udział w obchodach poważnych rozmiarów. Stę_d też. nie I
!Canaście Iat ws..:ecnv.·ladzy sana cy jr.ej . świ~a Spółdzielczości ·\lmoszęc wszę" , można by lo po spełnieniu jednego
cięż:slle _ zimne.
?howię:zku spoczywać na laurach, a ,
Doświadc2!ony pilot wyczuwa dz.fa- oraz 6-cio lecie barbarzyńskiej pne- <.!aie du.ie zapału i efektu.
Tak zi;tym zakończony został wstęp trzeba było z miejsca przystępować i
łanie pn~dów wstqpujęcych _ orien- mocy okupanta hitlerowskiego. W
tuje się: rówr1.iei. w działaniu ujemnym wyniku tej walll:i i pracy ukształtował ny okres pracy Związku w nowych do realizowim:a następnych. celów.
Dlatcg'o te:ź kiedy tylko zakończone
pręclów zstępujęcych.. Są zres.ztq do s:ę wyraźny" typ wicilirza • Polaka, ~'arunkach. Uporządkowano wszysttego specjalne przyrz.ędy, które wska- , pra-gn~ego reafiww1ać przemyślan-ę kie sprawy organizacyjno - admini- 7.0stały kursy powiatowe, Zarzęd Wo- ,
:rują operlanie lub wntoS:lenie się apa- wizj~ nowej Polski, opartej o sprawie- stracyjne i stwonono podstewy do jewódzki przygotowal kurs wojewódz- \
.
ram w metrach na' sekundę. Zna-cmil? 'd1iwoś'Ć spotecznl! oraz wzajemne zro. raz-poczęcia normalnej z góry 2apla- ki.
Kurs ten odbył się mirdzy 5 a 15 1
trudniejs~I) rzec~ jest pr:cewidzreć, z.u!tLenie s!ę jednostek warstw spo- now~nej pracy oświato·wo - wychowawczej. W ramach tej pracy pomy- marca w Szycach kolo Krakowa. Miał 1
gdzie· mogą występować pr~ w~m'O- łecznych narodu.
ślano o szeroko zakrojonej akcji kur· on na celu przes;!kolenie pnodowni- 1
zd~zawsze
wiciane
W)'chowani
Tak
sz~c:.e, ci gdzie zstfj>ująicte:. Tę sztuki
J>osiadajl) jed.y>rrie ptałi, któtytrl.1 iTIJ- cydowwi byli wzięć na swoie l>al'ki sów. Objęły one wszystkie powiaty ków i działaczy zwi-~zkowych. W kur- '
1
stynJi:towi nie1 spro:stajlJ żadne, choi:- ciężar. pracy i odp-owiedz'.iałnośc.i' za województwa kraltowsldego w liczbie 'sie wzię~o ud.tial 60 Koleżanek i Ko- \
by n&jdo'Slronalsze przyrądy. T<I' tei: ·tworzenie nowej. rzeuywistaści. ·Io· 19. W każdym z nich odbył się w legów ze wszystkich powiatów woje- \
pexwsi pil.od żaglowi uwaiąni· hyli za leż kieey zaistniftla przez stworzenie. okresie zimowym 6-c:o dniowy lnrrs wództwa krakowskiego. Program kurg,e niuszów, ohmiTxonyc::ł\'; pta5U\'i fu· 'Rz~ Jednośc>i Na.rodowej podstawa · powiatowy. Na program l!ursu skłrr su obejmował zagadnienia zwi,,_zane
stynktenr. Ocz:y\Vliś.l:nr iIIt\liaja lucb- wiary w ugruntowanie Niepodległości, . dato się około 20 ·tu referatów trak- z. ide«1logią ruchu wicioweg-o oraz
ka nie hyla pod- tym wigi~nt da- utrwalenie wolnoki i stworz.en:e wa- tujfjcych o wielu dzidzinach życia j-.ił aktualnymi przejawami iycia spcłecz
sl'ateczna i ci, którzy jej Z.lit ~nko i:unków dl6 ws;iechstrnnnego rozwo- 0 Tównież. o ideologii i zasadach org·a.- hego w Polsce.
O!~ywione dyskmtje wykuały, że
ufali, nier.az się goruo zaW:edli. Alle. iu wtirslwy chlopskiei i wszystkich nizacyfnyc~ n. Związku. Celem tych
ci, ktony s"'1ylt\ ane\ityi>:ml'm Unt)l - 'udzi. pracy, lak mówi odezwa ZMW kursów było przez omówienie takich Koleżanki i Koled'zy województwa kr.aslem. usilowali Zlłstfl>ii: in-stynlrt pta- RP \V}'Una 2 sierpnia 1945 r. - wi-- ·zagadn!eń jak historia życia na ziemi, vowskiellO żywo iniertsu,k s:ę ws2ysts.\· - doszli d& pomyślnych re:iuJ:.a• ciw-ze. W@.jewódlltwa krakowskiego po- P'olska a inne narody świata, historie kim co s~ę w naszym państwie dzieje
tów. Wystan:zyło bowiem. zana.łiz0- stanowili z miejsc& podifłć starania 'c.hlopów i ruchu ludowego, udz;ał ! chcę b111ć czynny udzi-ał w budowawać pu.y ay,ny P,owst~Wi· wszeilr;!e.- o wznowienie statutowej działalności' chłopów w wake o niepodległośł, niu nowej i lepszej Polski.
Zaznaczyć tu należy, ie re.ferent11- ~
spółdzielczość, ideolog·ia ZMW praca
go ruchu powietrza, poinać mecha- ,ZW-ifjzku.
Bezpoti:ednio µo uzyskaniu zezwor w Kole- M. W. i t. p„ rozbudzenie za- ,mi na kursie byli Koledzy z Zarządu
ni.zm twornenid S:ę P"łdów. wstępujQcych i. zstępuj1y:ych, by orientować lenia to jest 27 lipca 1945 r. zwoła- ' interesowań zaniedbanych przez 6 lat Głównego oraz starsi Kołedzy z RuI
'
lionfe'!'encję woje~ , młodzieży w ki'erunkach, hón! wyply- chu Ludowego.
si~ w atmosferze: i czytać z. niej, !<'lt- no1 do Krakowa
Be:tpośredn:o po kursie stanęło
z :>tw.artef, księgi. To też otł pilota: wódzkę, w której pr6c.z:. czynnego ; witię z p.otrz.eb naszego iycia in:dyżaglowego. wymaga si~· więettf iftteli- iprz-ea wojn~ i w Młod,y;n Lesia Za- _widualn.eg01 i złiorcwega. Akcj~ za- przed ' Zwięz.kiem nowe :aagadnienie.
~ncji. i erudycii lotniczej, n:.ż od pi- rz.ądu wzięli udział c:donltawie Za- !E-m kursów powietoW}'Ch chcieliśmy W myśl uchwaly Zem~du W oiewódzlota. motor.o wego, a: przede' WU}!S.ti4im :rz!łdów Powiatowych. i działacze wi- . objęć wszystkich tych, którzy mogli- kiego należało z.organiz.oweć we wszyst ;
gruntownej :ina.jomości .meteorologii ciowi. z terenu całego wojew.Odz.twa. by wracajęc do swoich Kół po rozbu- kich powiatach konferencje powia~o- j
N'.e brakło i-iikogo, prócz tych co w 1d-.teniu własnych zainteresowa1\ wpły- we a następnie Zj:!Zdy Delegatów.
i orrentacji· W1 tecenie.
Zadanie to zost1Jo już. prawie rozLotnictwo· polskie z:dobyło p-o oku- konspiracji krew swoją z.łoiyli na oł- nl!Ć na podobne przeobrażenie inpi:ncie znaczny sprzęt· szybowc:m.\ly, tarzu wolności, względnie tych, kió- ;·.ych. W kursach powiatowych wzię- więzane. \XTe wszystkich powiatach
łltóry: taż przemaczył. Departament rym jak Zawojnie li:afoow6' kufa prz:e- ło udział razem około 2.500 mtodzie- odhyly s: ę konferencje, na których )
omówiono aktualne sprawy organiza' Lotnictwa Cy'lllilnegcr. Ministerstwa 'rwała życie pełhe ol'ia:r i poświęcenia- ży.
Poszła więc w. tererr wojewódzhH1 cyjne i ideowe. W każdej konferencji ,
Komnnikacji do użylru su.& sz1bow- dla pracy ideowej.
Konferencfa dala wyraz- caJkowite- _ poważna grupa ludzi mlodych pełnych prócz deleg&.ta Zarzędu Wojewódzcowych. Obecnie w 30 szkolach szybowcowych, ro:tsianycll w Kraju wre mu. z.a.ufaniu dla dotychczasowych oo.w agi i zapaJu. Ruszyli żwawo, aby kiego i członkaw Zarządu Pow;atopraca nad pnyg<c5tó~niem j; urucho" władz Z.:wiązku oraz naheślifa, Zwi1!Z- rozpalać. płomienne wici wszędzie tttm, wego brali udziat wszyscy prezesi i
mieniem sikół' sz:yhowto'\\<)'ch, by .lc;owi linię. wytycmą. czekajlfe.ych.. ją gdaie bij\ chłopskie mlode serca. Na se'kretarze Kół i Zwiiµków Sęsiedz
z wiosną nasi':a· młodzie:i mogła, pr:iy- prec. Wyłazała prócz. t~o, ie ideolo- rezultaty nie trzeba było dług<J cze- kich.
Na konferencjach ustalono terminy
Ptl!Ć skrzydł'a1 i czerpał W' obcowaniu gia wiciowa nie straciła nic na aklu- kać. We wszystkich pcwiatach rozpoz po.wietrz-em przyrodf} siłę i tęźy- a.lnoŚl>i a przeciwnie. jl!st ciule iywa i częl~ się trzech dniowe kursy sęsiedz- Zjazdów i niezwłocznie przystępicno
do ich odbywania. Z}ezdy zostały na
i pn:ina:. I. powiel świeiy pr~a hudUJ- ·kie i dwudniowe kursy kołowe.
znę· drrcha.
Z porno.cę. młodym pionierom. wi- ogół prz.ewidziane na maj i początek
cy do nowego. c;:.zynu w m)!śl starych.
,„
.
,, ,.
'l'P„ rłn De·tłak„JI· ? 11 wyp~óhoWo11nych a zawsre. żywych za- 'ci~owyn: p~zys~edł Zarzi~? Wojew~dz- czerwca tak aby nie odbiegać od te1Io pow1ela1ąc 1 przesyłaJ!.~C do ka.zde- go co określa st.at.ut n. Zwiiµltu. Du·
sad l. haseł.
lJ-. I
"" Uu
Prace pt:ze:tn;rczene do druku j· Uzupełnione Zarz~dy Powiatnwe go powiatu po kilka egzempl&rzy żo możMby pisać o drialalności Związ
przseylać pod adresem: Redak-rozpoc:z.ęly swoją działalność organi-- sześciu różnych referatów, które te- ku Krakowskiego, wspomnę jednak
cjć1 „ Wici" Warszawa, Al. Je- zuj4c. przede wszy:stk.iro swoje sekre- matnmi przypominały program kur- tyBw jesu:ze o tym, ie Zwi~elt nasz
rozolimskie Nr. 85, pok. 212. j,toriety i ujmuj~ caloksztalt p111cy w 'sów powiatowych. Często takie c.z.lcn- prowadręc prac:e wewnętrzna - orgaPracc! powinny być pisane . swoją ewid~nc~ w. ~~hkim te~pie .~owie. Z'nrz.ędu ~ojewódzkiego brali nizacyjne, występował także bardzo
mo 'na na. powstawały Koła z. m1Cjatywy działa- :Oeiposredmo udział w łych kursach. często na zewnątrz. Przedstawicieli
el ·e .( ·e
lo
-'·
· b rtu1.owa
.1.·
. d k' h wiąz ku K rak ows"'1ego
.
w· sumie. - , k ursow
._
.
" reprezentUJącycn
z · dzy czy powretowycn
c:zyst o. ·cz)Yt m dstJ s l
nie
sąs1e z .c
0
Zjeździe
konferencji,
żadnej
na
nigdy
w
wzięło
86,
krakowskim
w
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'
inicjatytal<że
a
Powiatow~
Zarzady
m~zyme.' z . dnęp~mtylkmięt·
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• ł ok o1o 5 .800 c zl onk'
. h u dZia
.
. podyktow1me1. tra dycJę
,
na 1e f.e1 · · o s ro· wy ·W«li&ne-J
w1arszam1,
v...unym pTZeZ arzę
·ow czy k ursie ur...-.:i
nic
k
.
różw
talti:e
nas
brl!lklo
Nie·
Główny.
rozbudo-fZwiqzlhr.
ni;e-""ar. us:a~ pozoslaWl4J~'l~ tmtar- wielofotni'ej precy a 'często
h o ttl k'1m c hmrak~.erze
·
'- ·· k ursów odb ywa- nyc h uhpreu-c
.
t mte7sceRwo.
g1n„s.dla
spowodow1uiym ud'Zi·ai em w R'"owno 1eg1e d o a11,CJ1
d kn.e ··nau y u~ I wan1em
ł
ły Koła i Zwi~zld Sęsiedzkie na prze- jak obchody Kościuszlęowskie. Zjazd
tpracadt Bat&Jionów Cltłopsłicł\.
uwag · e a CJI.
em
Drttkujemy tylko artykuly l R'ówno'CŻeśnie· z tymi poczynaniami strzeni stycznia, lutego i marca Wal- w Szczecinie i inne.
Chcemy być czynnymi. bo uw.ażaoryginalne, nigdzie· _jeszcze· nie odhywmo corai: to w innym powiecie ne Zebrania Sprawozdawcze.
. id w iyciu
lnormmne statutowe Zj6'Zdy &Ieigatów, . Zazne. czyć tu należy, że. Wici w wo- my, że przei. .czynny udz
zamieszczarre.
zawsze z udziałem pnedstawki~li- ~ jew64\ztwie lr.rllkowskim lici!), obecnie społecznym oddamy w dzieła budoRękopisów nie •
nt_d'lł> Wojewódzkiego. Akcja Zjazd9w ~Kół, w. t·ym lldcolo 40,{)0(). ~alon- · wy. nowego życia wkład- odpewiadaj~zwracamy.
cy naszej sile i wutosciom.
.
REDAKC]A zakończona została nieme! we wszyst· 'ków.

Jeden rok'pra,cy ,,Wi,ci '' w Krakowie
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Masłowo
W niedalekiej jeszcze przeszłości ;
bo zaledwie w ubiegłym roku, powsta!O u nas w Musłowie koło Ra>\•icz.a, koło „Wiciowe". Malo na tym,
że powstało, ale jak się w tym kob
iyje, o tym chciałbym napisać. Otóż
co to jest Zw. „Wici", to nasza mło
dzież jeszcze przed rokiem nie wiedziała, słowem spała duch<>wo, nie
chciała, czy nie mogła zrozumieć, że
lepsże urzędzenie sobie życia, od niej
samej zale1y. Dziwne to jednak, że
zrozumiała iż' coś ję ·z tę org'8•nizację
łęczy, gdyż na zebraniu organizacyjnym, dość licznie do tejże wstępiła.

•

Po· zjeżdzie powiatu

prącu1e

enieźnieńskieeo

korzystujęc

go, dla własnych potrteb.
Po powrocie z *l.ebrania prezesów
Dziurawe okna, pozawieszaliśmy spe- kół pow. gnieźnieńskiego, kol. Rożen
cjelnie zrob!onymi matami, a że w Kazimierz, prezes naszego ko~a „Wipodłodze sę jesz.c:ze dziury to nic. W ci" w Swinierach w krótkich słowach
takim położeniu mieliśmy możność o'znajmił nam, że odbędzie się zjazd,
urzędzić sobie wśpólny
opłoatek, w którym weźmiemy udział. I
c,prócz tego akademię w rocznicę wy- Zjazd odbędzie się dnia 2 czerwca w
zwalenia naszego powiatu spod jarz- O w1ec
. k ac h . p ostianowiono p11zygotoma hitlerowskiegoo,
oraz dwa przed- wać się do Zjazdu jak najlepiej, aby
stawienia. Z uzyskoanego z tych imprez k ol o nasze me
. potrze b ówa ł o się pofunduszu, zakupiliśmy dość liczn""' wstydzić. Kilka przedzjazdowych zeilość księżek do naszej biblioteki. Ma- b •
, . T.
• . .
m również swó· własn
ro orcz k. r~n posw1ęc11smr omow1eniu sprcw
Y
J ,
YP P
Y zwięzanych z wyjazdem. Podawano
Patrzę na nas obecnie starsi z po-I różn.e proj:k~y , między. którymi ~ol.
dziwem, że tak składnie nam idz!e, bo Julcia Kaz1m1erczakówna podała p1ękwioska nasza ma coś w sobie że żad- nę myśl ·a by tak koleżanki jak i kona powstała na jej terenie ~rganiza- ledzy pojechali na zjazd w jednakocja, długo nlę egzystuje. My jednak wych wiciowych s~rojach. Za poparmłodzi, zbieramy się z ochotę do pm- ciem tego projektu występił kol. Kacy, bo rozumiemy, że młodzież jest zio Rożen, po czym jednogłośnie tak
przyszłościę n.arodu, a wychowujęc !JOStanowiono uczynić. W przeddzień
się w myśl naszych haseł ideowych, wyjazdu nasz prezes kol. K. Rożen
pokonamy wszystko. Budzi się w nas! pożyczył z Kłecka platformę na gupragnienie nowego życia. Ze śpiewem i mowych kolach, jakę to do późnego
1
•
•
•
ł ·
· J
i ra d oscię
stajemy d o pracy wiciowej. wieczora
u b':em 1·1smy
gia ę~1~~1. ~ ez mocę i wiarę w siebie i we własne den z naszych kolegów, & sc1sle b10sily, gotowi jesteśmy do wszelkich rę~, zdolny malarz, kol. Tade.k Miko~
ofiar, na polu walki 0 Polskę Ludowę, łajczyk, wyrysował na tylnej części
Polskę wolnę, niepodległę i sprawie- wozu nasz piękny wiciowy znak. Jeszdliwę.
cze tego sa~ego dnia późnym już
wieczorem przyjechała do nas sekreFelek „Ciapa'' tarka sęsiedniego kola w Mieleszynie
.
kol. Pomańska aby umówić wspól~y
·
_

wyjazd jaki ostatecznie nasz prezes
naznaczy! na niedzielę dn, 2 czerwca
o godz, 11 do południa.
Gdy nadeszła wreS'Zcie długo upra~
gniona niedziela, na długo przed godz.
11-ę gwarno było na podwórzu u
kol. Prezesa skęd mieliśmy wyruszyć.
Od godz. 10-teJ' j'eden z ·~
no•szych kolegów wYd ewa ł k er tY uczes t nictwa
·
'lj'azdu. Kcleżanki nasze, wszvstki·e w
h'1aI yc h bi uzkach z 7(1e
· )onyrru: k l'awat&mi i granatowych spódniczkach,
miały wyszyte na lewym rękawie nasz
wiciowy znak. Gdy przy wozie stały
iuż cztery gotowe do drogi konie, za·
jechał żniwny wóz pełen koleżanek i
Poznajęc Deklarację ideowo-prograkolegów z Mieleszyna. A więc wszyst•
mowę naszego Zwięzku, już. jako człon
ko w porzędku, tak że, można rusie.ć
.kowie, postanowiliśmy kroczyć tymi
w drogę. Wiciowym hymnem poże~
drogami, które prowadzę do Pol.>ki
gnaliśmy naszę wieś. Jecheło się ml~
Ludowej, do.której pr:zy ogólnym zrolo, a śpiewom i- opowiadaniom nie
zumieniu młodzieży wiejskiej, i całej
bylo końca. Punktt.alnie na godz. 14
wsi„ już jest tak blisko. Hasłem naStawiliśmy się w Owieczkach. Po
szym to: Wolność, Równość 1 Braterkrótkim oczekiwaniu rozpoczęł się
stwo.
ZJ'azd, który zagaił Prezes Powiatowv.,
Odtęd własnymi siłami staramy się
kol. Jan Nowak witajęc w serdecznych
robić tylko to, co uw.ażamy za dobre.
słowach wszystkich przybyłych.
Bierzemy czynny udział w konferenPo odśpiewaniu hymnu „Do niebiescjach, zjazdach i kursach, urzędz:anych
kich
pował" zabrała głos kol. sekre•
przez Pow. Zw. Ml. Wiejskiej „Wici".
tarka wojewódzka Kazia Jabłecka,
Prenumerujemy na ogólnę ilość czlvnktóra w imieniu Wojewódz. Zarzędu
ków 42, 1~ egz. tygodnika „\Vici".
ZMW Wici w Poznaniu życzyła Zjaz·
Nie zraziliśmy się niczym.
dowi pomyślnych obrad a szcŻegó!•
Marzeniem naszym było zdobyć ka~
nie szczęśliwego wyboru nowych
wałek kęta na świet!icę. Nie ma u nas
wl·adz powiatowych. Podkreślić spe•
łokalu na urzędzenie zabawy. a szkocjalnie wypada. że naprawdę szczęśJi„
ł.a była tak zdewastowana, że pie mdą
ą
I we były wybory Zarzędu Powiątowe•
na się bylo w niej rozlokować. Na
go tak dla ogółu jak i dla naszego ko•
szczęście ku ogólnemu zadowoleniu
Dnia 2'.3 i 24 czerwca odbył się nia Zarzędu Wojewódzkiego, plan pra- la w szczególności. Jak zresztę z ra•
wszystkich członków,
uzyskaliśmy Walny Zjazd Delegatów „Wici" z ca- cy, wybory.
dością stwierdzić należy, wszyscy u•
tymcz. niewielki pokoik, do dyspozy- lego Województwa ślęsko - DębrowObrady wykazały • że dorobek Wi- czestnicy Zjaułu z zadowoleniem
cji u jednego z członków PSL. Czu- sk1ego.
ci na ślęsku jest powafny. Poza pracę !Jrzyjęli wybór kol. Nowak& nadal na.
ldiśmy się w nim do?rze, schodzęc. ~ię
Charakterystycznym jest, . że „Wi- wszerz kontynuowano również prncę stanowisko Prezesa Powiatowego. Na~a nazy w t.ygodmu na t. zw. zb1or-1 ci" na Slęsku rozpoczęły pierwszę wgłęb.
sze koło, mimo, że jest bardzo młode
k1. · Za stara.n.iem zerzędu _kola nasze- dz·ialalnos'c' wi·osnA 1945 r. W ni'e•
i
jeszcze bez specjalnych zeslug dla
"
Zarzęd
Wojewódz.ki
ustępujęcy,
go, u. zyskahsm.Y
••zezw. olenie na urLą- długim ,,.osunkowo czas.i'e zorgani'zoRuchu Ludowego, doznało nieład& za~
'"
piastujęcy
swój
mandat
zaledwie
przez
b
k b k'
d zenie własnej sw1ethcy, w tut. szkole. wano około a.OOO członków. .
szczytu owiem s ar ni iem powia·
6 miesięcy zorganizował 120 kół r,o- to wym został członek kola Swiniary
Od , tego czasu praca w naszym kole
1
ożywiła się. Najpierw urzędziliśmy Pierwszy dzień Zjazdu byl poświę- wych, urzędził i obsłużył własnymi kol. Zenon Bartczak a nadto kol. Feli•
sobie jako tako ten nasz kęt, który eony części oficja!nej t. zn.: otwar- prelegentami 2 kurfy wojewódzkie ej-a Kaźmierczakówna i kol. Mikołaj~
mimo, że jest mniejszy od uprzednie- cie Zjazdu, powołanie prezydium, po- i 12 kursów powiatowych.
czyk Tadeusz również ze świniar we·
go, to jednak milszy, bo własny. Na- witanie gosc1, przemow1enia gosc1.
Cały dorobek możnaby scharakte- sz.H w skład komisji teatralnej. Z re•
stępnie doprowadziliśmy do możliwe- Punktualnie o godz. 11-ej kiedy na ryzować w ten sposób: niwa Wiciowa dościę. należy stwierdzić, że równiez
go ładu, cały budynek szkolny, wy- Palmirach rozpoczę-ły się uroczysta- została na Slęsku pneorana, Wici sęsiedzkie koło Mieleszyn ma swego
ści żałobne ku czci Maciej& Rataja, targnęły stnłnami duszy młodzieży reprezentanta w zarzędzie Powiia-to•
prezes wojewódz.ki kol. Reczuch rzu- ślęskiej, młodzież ta przedstawia głę- wym w osobie kol. Prezesa .Moskala
JADWIGA NOJSZEWSKA
ci! w krótkim przemówieniu ga1sc bokie wartości kulturalne i duchowe, na stanowisku członka komisli Rewi„
wspomnień z życia Zmarłego, po czym ·& ludność starej ziE:micy Piastowskiej zyjnej. Na specjalne podkreślenie za..,.
zebrani uczcili 1-o minutowym mil- ·jest wielkim bogactwem form zwy- sługuje fakt, że Zjazd odbył się w
czeniem pamięć M. Rataja. Następr.ie czajów, obyczajów i właśnie Wici 6 ciepłej, naprawdę rodzinnej atmosfe•
Młode, jak z bronztz wykute,
delegaci i goście odśpiewali Hymn nie kto inny zaczyna zdzierać pokt st rze, a uczestnikom dal dużo zadowo„
w słonecznym upale,
B. Ch.
niewoli z duszy Ślęzaka, aby się do- lenia i otuchy na przyszły rok do cięż„
dziewczęce ramiona.
stać do skarbnicy j·ego naJ'głębszych kiej n-ieraz pracy w Zwięzku. My dzię•
Wieczorem odbyły się pokazy ork
k
k 1
O
Ciało zwinnym podrzutem
wartości i natknAĆ gc;' zdrow" ideę kujemy oleżan om i o egom z , •
tystyczne kó I : Cieszyn, Kamionka i
"' .iest wieczek
d
k
I
ł •
wybłyska, nad fale
Judow" która z " natury rzeczy
i sęsie nich ó za mi e 1 ser„
Psz.c:zyna. Wszystkie zespoły wystę...,
·
p
niezwyciężona!
właściwę ludowi ś:ęskiemu.
deczne przyjęcie, a trzymajęc rete„
piły w oryginalnych strojach ślęskich,
.
sa Powiat. kol. Jana Nowa·k a za dane
z repertuarami naprawdę artystyczWłaśnie Wici stanę się pochod:·dę, nam przyrzec'tenie, że dożynki po•
Wodo, wodo srebrzysta,
nymi. Zespół cieszyński skladajęry która powiedzie mlodz.ież ślęskę tę' wistowe odbędę się u nes, jesteśmy
twoje clilodne objęcia,
się z oryginalnych Zaolzian wprowa- autochtonicznę i ·tę repatrianckę do pewni, że przy tej okazji stanowczo
tchn<J taką pogod<J!
dził nutę poezji osnutej na tle cier- wielkiej Polski, tej Polski sprawiedli- postaramy się odwdzięczyć. Zarzędo„
Jesteś jasna i czysta,
pień tego ludu, umęczonego kilkuset- wej, w której nie będzie sług ani pa· wi Powiatowemu ZMW „Wici" z Pr~
jesteś nie do pojęcia,
letniQ niewolę, wyrażajęcę żal, • że je- nów, nie będzie wyzyskiwaczy i wy- z.esem kol. Nowakiem życzymy w te•
radosn<J i mlod'ł.
dynie Zaolziu nie danym jest cieszyć zyskiwanych, ale będą ludzie wolni gorocznej pracy „Szczęść Boże na
Płyn<}ć! Płyn<}Ć bez końca!.„
się wolnościę z resztę narodu polskie- i równi. Wici zhiataję repatrianta, wiciarza roli" dla dobra Ruchu Lu„
Mocnym wyrzutem ręki,
go.
zagończyka
wschodu .ze Ślęzakiem, dowego i naszej Ludowej Ojczyzny,
chwytać powiet~ze. i błękit, ,
Drugi dzień był poświęcony spra-1 epokf! zachodu.
Zbigniew Świtalski
Smiać się do zyc1ą.„ do slonca!wom organiz1u:yjnym ~ sprawozdaZieliński,
~aleri~ Gilówn"
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Swiat i Polsha ~ tqqodniu
UMJEDZYNARODOWIENIE

w parę godzin po wybuchu ludzie do- I Zdajemy ~obie spra~ę, iż. sp~dlo na tu policyjnego dać mialy, w Jego poj-

.>~a~ali torsji, a "". wv:pi;dk~c~ poważ-, n~s zadanie przern~teJę~e sdy .1edn9st- mowaniu, wyniki lepsze aniżeli system
me1szych na drugi dz1en nueh goręcz- k_1. Bo ~on~d siły Jed~ostek. Jest Hohenzollernów.
p:zedstaw1en„&. t;ybunaw"il'.1 _całeJ PEł:
rozstrzygnięto sprawę kę oraz zaburzenia żołędkowe.
Wreszcie
Następnie omawia prokurator środ·
Niektóre osoby porażone dostawaly m krzywd, hol?w, c1erp1~n, udrfkt
miasta portowego Triest, wokoło któki, stosowane p"rzez Greisera w walce
I k 1i!
t
ł
l
rego byto (yle hałasu od szeregu m1eprze·
go,
s.
po
w~
.eczens
spo
~o
~a
po·
z
podskórnych
plam
czerwonych
walczywiadomo
jak
Triest,
O
si„cy.
ze spoleczeństwem polskim. Motorem
Ła" :roawzięcic Jugostawia, lecz niestety wodu pęknięcia naczyń krwionośnych, zytych z wmy oskarzonych.
działalności poli.t yki Greisera była
Omawiajęc system niszczyciefski, chęć wyniszczenia Polaków. Statystyna posiedzeniu, dnia 2 b. m. ministrów ~ta:i ich pogar~z,ał s.:ę szybko i l!miespraw zagranicznych Wielkie.i Czwór- rnh nagle. ~V JedneJ z grup za~tyd\ . Stosowany przez Niemców, prokura- ka niemiecka bila na e.larm, że w poki w Paryżu wszyscy delegaci opo- wylew krwi d_o móz.g-u s tanowił ?O tor oświetła ro.lę i działalności Grei- lewie bieżęcego stulecia roczn:k podwiedzieli się za umiędzynarodow1e- proc. Ini;ie ObJawy• Jak ~horo~y. zo- sera, który na obszarze walki cywil- legły rekrutacji ools:.tiej będzie już
niem Triestu wraz z przyległym tery- ł~dka, kiszek, g?rą~zka I ~mniejsze: nej, prowadzonej przeciw Polakom, liczniejszy od rocznika rekrutacyjne·
torium. Rozstrzygnięto również sp1 ~ - nie cze~wony~h 1 białych ciałek krwi pełnił funkcję glównodowodzęct:go go całych Niemiec.
wę granic przyszłego autonomiczne- w ostr.eJ formie, występowały w 7 do na otlcinku, skęd miały paść decyduI dlatego też Greiser, z taki,! furf~
jęce ud.erzenia. Wsp6iczesnę nam po- rozpoczęł
go obszaru triesteńskiego. Wschodr.ia 28 dm od wybuchu.
walkę z silę rozrodczę naRównocześnie oglosilo wyniki swych stacig pierwszej wielkości w te.i walce : odu polskiego.
część Istrii wraz z Pola ma przypaść
?n
Wyró:;;ł
oskarźo.ny.
jest
Polskę
z
badań amerykańskie stowarzyszenie
,
Jugosławii.
CharakteryzujlJC stanowisko, "'jakie
W dyskusji p:.erwszy przemaw:iał , medyczne z terenów zn:_szcz?nych Id~ rzę,du sym~olu u_c1sku na ~eJ z~
zajmował G~eiser, wskazu.ie· prokuByrnes, ośwradczajitc. że pomimo, że · p~zez ~tom!>omhę n::cst 1a~nskich m1. N.kt bo\~1em me ~ystawiał
obsz'ar Triestu powinien przypnść H1Tosh1rna i Nagasaki. Komumkc.t me- bardzo na w1d~k puh.J1czny . swe.,._o ntor na jego dyha!orsk'e niemt.l
sztandaru przec1w~olsk1ego, m~t się kompetencje. Był on bowiem nie tylWłochom., to jednak chętnie zgodzi • dyków mówi:
Rzeszy, lecz rówta~ w walce p_r_z~c1wk? nam me. an- ko namiestnikiem to jest szefem
h
•
.
h
bi
"'""()()()
wa-1
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się ·na propozycje francuskie
Jak oskarzony nież gauleiterem,
za tyc 1 1ze.r rannyc · gazował C osob'.SC1e
J~u.
d
'
.
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.
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ił t ' ' 6
runk1em., ze kontrolę międzynaro ow9 Cyfry te maj. duję się w sprawozda~ Gr ·
partii, kt6rn wedle zalożef\ ustawo·
będzie sprawować ONZ. Statut tego ~in dr Georrre B Leroy z Chicego } •.eJSer .. kzynd1 „ o z tr .wnę1· st ranne;- wych. była ściśle z państwem zwięza·
się
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zis,
sc1ę, z 3a ę
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· d no, a według praktyki życiowe.[, stala
· d · 1 I ś · Al
k •
tnes ens 1ego o szaru opracowa a Y ktory przeprowadził of1c1alne badolł
konferencja pokojowa 21 narodów, nm z ramienia St Zjednoczonych lf (p·c SWOJę ta a no "C: k e p1z;\!o. pol}ad państwem i ponad rzędem.
na której wysludumoby opinii , Wło- i złożył pierwsty ~ficjalny szczegó- sę ohwy, opa: Y. nah na3sk rupłu a.cmbe!W " końcu swego przemow1enia
szyc rozwazaniac , wy aza mez 1·
. d . • .
.
ł
«hów i Ja osłowiim
~~y i;aport yr sprm~1~ ua1a~1a e.ne~- cie, że u źródła każdego posunięcia ~'rok. Siewierski zażędał dla oskarżo·
·
g
Minister Bevin przyteknęł projck- gu atomowe.J na ludzi. \V/ Hiroshimie i.rzedwko polskości stał nie kto in- nego kary śmierci.
·
towi min. Byrnesa, zaś minister Mo- zostało zabitych 80.000, a 40.000 ny jak oskarżony
Iluż ludzi wzdycha dzisia.T tak, .iak
•
'
łctow podkreślił konieczność opraco- odnfosło rany .. W Nt.gaS<.·ki 40.000
mvśli w tej chwili cały naród polski:
caprzez
dobrze
Sil)
PoznaEśmy
od25.000
a
zabitych,
zostało
sóh
triesteńobszaru
statutu
zasad
wania
.,'fu powieszę jednego człowieka, nic
skiego z tym, że szczegóły tego sta- nioslo rany. W Hirnshimie 85.000 ły czas procesu - mówi oskarż.y bitego, nie głodzonego, odżywian ego
go
poznała
jeszcze
le2iej
e.le
ciel
tutu mogą być opracowone nieco póź- c.sobom trzeba hylo udz~clić pomocy
do ostatniego momentu, a tam ... pr.wz.
niej z udz'ałem Włoch i Jugosławii. lekarskiej, w N;!ga& ki - 50J>OO Polska przez 5 i pół lat jego m~dów. tego człowieka mordowano tysięce,
fueiser czerpał z natchnienia Hitlera. tysięce głodzono i bito przed: śmier·
Zdaniem Mołotowa zasady te majlł osobom.
· (Według oficjalnej statystyki bry· Prze<:feż i !utaj .Jegityrno~\t,al się, . że cię. Gdzie prnwo oc!wetu? Gdzie sp1 abyć następujęce: .
1) autonomiczny obszar Trie 5 tu tyjskie.i misji w Jai:.onii w HiroshiAie był Jego w1elb1C1eJem. Dzis. oskar~o- wiedlfwość no ziemi?
78.150 osób zostało zabitych 13.783 ny stwarza w sobie sugestię dworh
d
ofiary obowięzku i człowielrn, PROCW.' SIKORSKIEGO WRóCA- .
jest edministrowany na po stawie osób zginelo bez wieści · Nie' zostały I kdusz:
J
._,
h · ł h •
ó
•
statutu, opracowanego przez 4 wielkie
DO OJCZYZNY
yc twaruym, Il e spraogłoszone żadne oficjclne dene co do • ·t ry c cm
2)
wiedliwym rn~dcl! tego kraju. Wistatut &utonomicznego Nagasaki).
mocarstwa:
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ohszeru Triesu powinien sprecyzować
statmo .rozpoczęto z ..ramwr.:a .
t~ sprawie General Mecauley obserwator do- zi; _ismy, J. , ~Yfl" ę
mie.1'sco. W\,•Ch
organizacJ'i
sposób
wosc. Z WYJasmen oskarzonego prze- rzędu staran:a w W. Brytanii o spro·
· tw ·
dd · l · '1 d
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władz; 3)' autonomiczny zarzęd Tne- 'd" . z~cybombzia atnu ę owym~, mtcr- bija zawód, gorycz i żal wobec upad- wadzenie prochów Generda, Patrioty
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stu powinien być powołany w drodze z1, ze o a a ;-Jmowa moze z u- I h
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orozumienia J UO'osłowiańsko - włc.s- sić każde pańlstwo do zaprzestania Y~ . wo 0 ~· !11e prze lja ty 0 s ru- 1 . 0
święto sprowodzen:a Prochow .bedz1e
dta 1 potep1eme swych czynów.
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Mołotow przypomniał, ie w swoim dług niego żaden człowiek na statku przyzruił się on do własnych błędów. " 1 nb ł Sku }/a· e y:U ·b"l dla
czasie Byrnes sarn zaproponował, Ly bombardow.anym na mógłby ujść z Ale tego nie bylo. I gdy doszliśmy do p k~ Y '. onr~e~•·oil. czkt6re ' trze·
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h h d · o s 1 w czasie 1 ... 1.
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kolon:e włoskie oddać pod zarzl}d · ·
zyc1em. z o y n11 mnyc , ar zieJ rozpa rywtma naJw1ę szyc z ro m . oc . t agicznei· śm;erci obcho.
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odległych statkach - spowodowai1 eGre1ser poprostu odgrodził sie 'o.1 cię r zmcę r
· _zemu więc - ~a• "' dzono w Polsce w pierwszych dniach.
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Analizując działalność Gr.eisera ra po:s]jie dziecko. N' ejedno bowiem z
na ~ c . cz owie a Y 0 Y me 0 po'
'friestu~ ·
terenie gdański m, prokurator uwy· tych biednych polskich dz'eci, pala·
mys ema: • .
Obecni~ swiat CzP.ka na nowy ek~- datnił jego antypolskie r.:e-stawienie nych na stosach prze~ Ni-emców i ich
GDY NA BIKINI
ZRZUCONO ATOMO\V Ą BOMBU peryment. Tym razem ~om.ba hędz;~ i stwierdził, że nikt bardziej od Grei- najemników Ukraińców zasypiało z
rzucona w ten sposó~, ze wybuchnie ;,:era nie nadawał się. do prowadze- wizerunkiem Generałtt Sikorskiego ra
tym, daJel:o tam za mo·
Dziś po zrzuceniu atomowe.i bomby pod wodę. Data nowe1 próby; 19 hp- nia polityki obludnej z Polskę zgociy. oczach. Był
·t
d ·t ·
k '
·
1la wyspę Bikini okazuje się, że więcej ca
Po schttri~łteryzowaniu Gre~era rzem, 0 torym zro li a się samo•!> •
•
by!o na razie krzyku i szumu niż sa~
sfm
na
hymnu
nie zwrotka nowego
1 Jego działalności, pr_zech.o d zi proku- melodię ,.Marsz, ffil:lrsz Sikorski z zieP R OKURA T OR OsKA Rż A
mych straszliwych .skutków.
d p 1k 1 "
k
rator do omówienia podstaw prawI
.
.
.
K ierownik eksperymentu admir~l
P ~ k1'Ik udnu;iwe1
i„..
p~zerw1e,, ce em , nych systemu Greiser'a. Agres:a nie· mi angiels iej o os
Gdy dziś wspomnimy to wielkie na·
Brandy przyznał, że wyniki były o upoi zędko~ama matem.lu d~wodo~e- miecka n-o Polskę zlamała caf sieć
11
,wiele mniejsze niż na Nag-asaki w cza- g~ wz~1ow1?no lłroces przeci_wko .• a- , zobowięzań międzynarodowych, zła- zwisko, przypomina nam si~ miniony
sie wojny z Japonię. Według komu- rn1e~tmkow1 Rzeszr Arturow.1 G:eise: mała pakt ·Kelloga, pakt 0 nieagresji, już, ale niedawny_.,okres życia: Gene·
nikatów pnsowych skutki zrzucenia rowr. P_rzy szcz~lnie wypeln_1oneJ. s~ l~ system zaś rzędów Greisera złamał ralne Gubernatorstwo, na ulicach'.
bomby n.a wyspie BBdni przedstawia- s~doweJ ~yg_łos:ł, swoje p1 zemo~!e- 1cal/1 Konwencję Haskę z roku 1907 , miast Niemcy. w kawiarnia.eh, w kinueh
ru.e osr.arzyc~elsxie prokurator . S1e- 1której podstawą przecież jest zasada, w urzędach Niemcy i Volksdeutsche,'
ję się następuję.co:
90 proc. zwierzęt, ·umieszczom·ch w1ersk1. Grets€r ze s!uc~ew~a~t .~a 1· że walczy się nie z JudnościQ lecz z r.a. co drugich drzwiach lokali nap;sy:
albo
118 pokładuch 27 okrętów na lagunie usnac~ewysłuch~ł ~ w1eik1m zamle.e- silę zbro.inę przeciwni.ka. \Y/ stosun· Polakom wstęp wzh1onionyt"
ku do ludności obowiązuje zakaz pro- Nur fiir Deutsche!". p~łne whięzdienNi~ i
'Bikini, przetrwało wstrzęs, spowodo- sopwanki mtoskarzei;im.
6
0
ie·
. . wadzenia walki, poszanowanie całego c.bozy, tysięce wywienonvc
.
ro ur.a or m wił:
wany wybuchem bomby atomowej,
-;- S~aJemy pyzed wanu, sędziowie systemu prawneg·o, o przede wszyst· miec, tysiące wys!edlonycł> .. „ 8 w lll·
jednakże u wielu z. nich de.ie ię za·
uważyć pewne objawy chorobowe. Ze Na-Jwyzszeg_o, 1.rybune!u. ~ar.odowe·, kim poszanowanie mienia i kultu1y sach: leśni chłopcy... ne·tlepsi syno•
150 świń i 150 kozłów tylko 10 :z .go, !v I?elni. sw1~domosc1,. ze 1ało o- ' danego narodu. Przypominajęc stan wie Narodu a 1 często córki.~ i shy
):ażde 1· <Y„rupy zostało natychm,·ast za- sk.arzyc1~Ie. zędac tu będziemy uka.ra·. . prawnv_, "kt6ry obowiAzywał na tych de podawane sob;e z ręk do ręł tai-.
ne gazetki, z ucha do uch.n 'kontur.i·
"
bitych. Z 3 tysiecy szcżurów ponioslo n~a na.J"'.1ęki;-rego .Przest ępcy, Ja k 1 1· ziemiach pod zabore:m prusk'm, wska- katy z frontów z radia- Jor;dyńskicgo
śmierć blisko 300 sztuk. Jedna ze k1edykol:w1ek 1Cdpo_w~ł przed SQ- '1 ~uje prokurator na fokt, li. ówczesny
świ1\, która· przetrwała doświadczenie, dai;n1 Rzec~ypospo)1te.\, ze m11~y pod- system, aczkolwiek w ostatecznym i innych po poJ„ku nadatęcych stainajdowała się na pokładzie krężow· dac. wasz~J, sę~z1ow1c, ocei;i1e pra- • wyniku cele miał podobne, operty by~ cyt i cięgle, wkółko szeptane dziwr.ic
nika 1·apońskiego ,,Saka wa H' który za- wneJ, na.Jstr.aszl:_wsze sl<.utk1 prze· J'ednak na pewnej zasadzie prawo- nabożnie imię T';„„W~"'<-'"O W tych cza•
sa~h
w Hncu 43 roku~ rozbi·
natrle SIKORSirJ.
LeczPolaka:
toniµ po upływie 24 godzin od chwili stę-ps tw • . Ja.k re . k ie d Yko Iwie k ogJę da- nę<lności i realizował pewne minimum zasad przyzwoitości. Dawny sy- ja się samolot z Generalem, wraca.ii;i·,
wybuchu. swinię wyratowano i znaj- no na teJ ziem~.
W międzynarodowym prawic knr- ~tern pruski bał się Jawnego przekra- cym do Londynu z prze<?"!lldu polskich
duje się ona obecnie pod obserwację.
Okol<> Jednej siódme.i zabitych r.~ nym ucieleśniono wreszcie ideę kara- uanio obyczajów ludzi cyw'.łizowe- oddziałów, z ostatniej defilady w Ira·
uległo obreżeniom mechanicznym, ani nio zbrodniarzy wojennych; w nl- nych. Z tym systemem zerwał Greioparzeniom, ale działanie promieni niejszym procesie otwieramy nowy · ser. I raoz zrywajęc z zasadami etyki lmBył to cios okropny, tym hardziej,
\vywoła1o choroJ>u w tydzień· lub pięć okres sędzenfo przez tryburw1ł kraio· 1i owego minimum przyzwoitości, C"l.Y· że w to·lt.im smutnym okresie ooszego
ty~odni później. J rudno było uzysktć wy _polski, przestępstw przeciwko nil Już, co tylko chciał. I dlatego też życial
dokładne wiodorności o działaniu ra· współżyciu narodów, przestępstw go- rzędy Greisera, oprote na bezwględfi„ m. o.)
cliooktywnym, w większości wypadk6\V dz!}cych w istotę bytu narodc.wega. I1ości zwierzęcych instynktów, ap-ara·
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Zbro.d nia Kielecka

Szerokim echem w Polsce i w ca- zajść kieleckich, o~az kilku funkcjonariuszy milicji.

łym świecie odbiły się krwawe za.iścia antysemickie w Kielc-och, w których 34 osoby zostały zabite, a 42

ranne. Oficjalny komunikat PAP w
tej sprawie brzmi następujęco:

•

W dniu 4 lipca Kielce stały się terenem .niesłychimej prowokac.ii elen1entów reakcyjnych, które wywołały
pogrom żydów. Zabite zostały 34 o;<oby, rannych 42.
Jak ustaliło dotychczasowe dochodzenie, niej.Bki Pasowski Antoni, zamieszkały w Kielcach ukrył w mieszkaniu swym w dniu 1 lipca ośmiolt:t
niego chłopca Błaszczyka HenrykR,
którego wypuścił po 2 dniach. Jak
zeznał chłopak w cięgu dwu dni wyuczono go, by opowiadał, że żydzi,
~amieszkali przy ul. Planty Nr 7
trzymali go przez dwa dni w piwnicy
z zamiarem zamordow8JI\ia, lecz udało mu się cudem zbiec.
W zwięzku z powyższę pogłoskę
rozpowiadanę przez chłopca i ojca
iego, zebrał się przed domem przy ul.
Planty Nr 7, zamieszkaJym przeważnie przez żydów _ tłum, który podhurzony przez celowo rozstawionych
·
·
ł
i demolowanie
orgamzatorow pogromu, rozpoczę
mieszkań żydowski<..h
1
ii mordowanie Żydów napotykanych w
mieszkaniech i na ulicy.
Bestialskim mordom towarzyszyły
I JII'zemow1enia
podżegaczy,
:którzy
między innymi wznosili okrzyki r.a
cześć A n d ersa.
Organy bezpieczeństwa, przybyłe
na miejsce z&Ść, rozproszyły tłum
i zaprowadziły porzędek, aresztujęc
}!rzy tym 62 podżegaczy i sprawców
pogromu.
Dalsze 6resztowvnia w toku. Między innymi zostało a.resztowanych

*

udziału w pogromie !Hdności żydowskiej w Kielcach stanęli
przed sędem doraźnym. Niewątpliwie

Winni

puewód sądowy . dostarczy materiałów, które pozwolę na zońentowooie
się w podłożu i w szczegółach tej!'o
niezrozumiałego dla nas zdumiewaj~
cego, ohydnego mordu.
Winnym grozi wyrok śmierci.
- Wypadki spotkały się z ostrym
potępieniem za granicę i napewno nie
wzmocnię naszej po'.lycji nai konlefencji pokojowej. W wypadkach kieleckich znać rękę prowokatorów, wrogów Polski.

•

Premier Osóbka-Morawski w spre.wie uijść kieleckich oświadczył m. innymi:
Pragnę podkrnślić z caJym naciskiem, że w Polsce demokratycz:nej
nie będzie miejsca dla niczego, co pocz.ęte zostało z niemiecko-hitlerow...kiego ducha. Wraz z innymi wolrymi na·rodami dotrzymamy przyrzeczer.ia, złożonego ONZ wytrzeb~enia· do
końca faszyzmu
we wszelkich postaciach: Jako najgroźniejszego wrod k
·
1
g·a u z ości.
Rzęd użyje wszystkich sił i środkow,
aby wycięć ten wrzód.
Dla jednostek, czy grup organiza~
cyj, które popełniaję zbrodnie rasi. 1· b rato b 01ce,
•·
1u b Je
· propa·
l:'towsk1e
·
· ·
d od
· p 01
g~ię. mie1sca w 0 r zoneJ
~ce
me ma.
.
.. . .
.
Razem z sędze>nym1 dz1s memieck1kimi katami poślerr:y na szubienicę
ich krajowych wspólników i naśladowców.
•

Wyższa Szkoła Gospodarstwa
Wiejskiego w Łodzi zawiadamia,
że wpisy do Uczelni już sę
otwarte i trwać będ<! do dnia
15 września r. b.
Wyższa Szkoła Gospodarstwa
Wiejskiego w Łodzi posiada wydziały:
rolniczy, ogrodniczy,
przemysłu rolnego, spoleczi1y
i spółdzielczy.

Ine:Od kandydatówmaturalne,
jest wymaga„
(ma„
świadectwo

tura licealna), metryka, życiorys
i 3 fotografie.
Prospekty do nabycia w s~
kretariacie Wyższej Szkoły Go•
spodarstwa Wiejskiego w Łodz~ •,
przy ul. Wierzbowej 3. - T ele~
fon 204-27.

Od Adnlinistracji
Przypomina~y
wszystk;m prenumeratorom, iz prenumerata za iil
!<warta! winna już być opłacona, przeto
1:.by uniknęć wstrzymania wysyłki pisma pros·my o uregulowanie.
Pieniędzy nie należy przesyłać w listechJ a wpł'flcać przez PKO na konto
1-1199. Na odcinku dla nas podhć dokładny swój adres, oraz wpisać na co
:,ieniędze sę przekazane.
Za1maczamy, iż dotychczas nikomu
wysyłki nie wstrzymywaliśmy, lecz od
1 sierpni6 tym którzy nie będę .mieli

opłaconej bieżęcej prenumeraty, zmu„
szeni będziemy to uczynić. W wypad.·
ku nieregularnego otrzymywania ga·
zety, należy reklamował w miejsc o- ·
wym Urzędzie Pocz.towym, o iie jed„
nak to nie odniesie skutku, zawia<lo•
roić nas.
Regularne płacenie prenumeratv,
oraz czytelne i dokładne wypełnianie
przekazów poc•towych ułatwi nam
pracę i zmniejszy cbieg koresponden...
cji, a czytelnikowi pozwoli na otrzy•
mywanie „Wici"' bez zwłoki.
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Wojewó<lzki Zarzęd Zwięzku Młod . . w· . k" • w· •U
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ZJezy
ie1s ieJ " ici w a owi·
· · ;eg1tymllqe
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.rzy_cz ~ow~ i ieczys aw
2) Lipmsk1
.. k" Michał
Jó f
3 ) L·ipms
1 ze
kowskie skradzione dnia 25.VI 1946 4) Urbanek Mieczy~ła:w
•
5) Kubik Alo[zy
r. prezesowi powiatowemu Oleśno k0l. 6) Paterski Stanisław
Merytenowi, w pocięgu na linii Kato- 7) Kłos Michał
Ol~sn·
8) Dubiel Stanisław
wice ~ 0 na nazwiska następu- 9) Kręp~ec Kazimierz
mee:
I 10 Bµry Władysław
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Nr. leg.
4701
.
4 710
4704
4703 ·
4707
4702 .
4708
4705 .
4709 .
4711 :
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jalnę, celem
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•

przedstaicielowi „Gazety Ludo·
weJ
stanowisko własne i PSL-u
(WARSZAW A, UL. AL. JEF.OZOLIMSKIE 85)
·
k" 1 k"
w sprawie pe.gromu ie ee iego:
wydała następujl!Ce ksil!żki z serii „Biblioteka Ruchu Ludowego": -·
- N:e uzyskałem dotęd bliższych
wyjaśnień na temat szczegółów zajść.
ił.
Tym ńiemniej muszę jak najkatego- . Program i Statut P. S. L.
30.0soby przybywajęce z Kielc infor- 1,Yczi;iej _po~ępić t~ z11j~ia: w których Lata Chłopskiej Walki - Z. Augustyński
30.muję, że pośród miejscowe.i ludności straolo zyc1e - Jak mow1 komunikat Samorzęd Terytorialny _ P. Typiak
·
26.hężę następujęce wiadomości:
urzędowy - 34 osoby.
I "b"
d .
•
s·
M"k ł .
k
"'O
. St
·
L d
s uz ie naro u 1 panstwa t. 1 o a1czy
J
.W dn. 4.7 rozesz.ła się wśród mitj- P o1s k 1e ronmc 1wo u owe po.
.
.
· · pog Jc.sk a, ze
· 8 -1e t m· tępia wszelkiego
rodzaJ·u
20.scoweJ· 1u d nosc1
·
. . gw5łty i mor- j 50 lat . pracy i walki - . J. Dec
.
.
chłopiec niejaki Błaszczyk Henryk ay dokonyane na mew1~nych ob_vwa- \V/. Witos na tle epoki - Dr W. Kiermk
20.-;
rozpowszechnia wiadomość, .iakoby telach I>;z względu na ich stan l po- Dl6czego jestem ludowcem - F. Kleczko
30.r~rzez 2 dni więziony był przez ży- chodzem~.
. . 'd l I Pieśni Batalionów 'Chl.Jpskich - w opr. W. Bat.ki
30.- ...
dów w domu przy ul. Planty 7, skęd r •Zgodnie _ze swę trad)'.CJ~ .1 I .e.o .o- I
druk u·
uciekł. skaczęc z 2·go piętra i łamięc gię,. wyznaJęc .. zase.dy ffilłos~1 bl1Z1_ue. .
·
.
·
.
1 ękę W zburzony opowiadaniem chłop- go 1 t,ol.eranqi, PS~ prze_ciwne Jest . Ks1ęzka pam1ętlc:owa na 50-lecie Ruchu Ludowego (1895-1945)
,
1
c~ tlum wtargnę! do .domu, za~iesz.ki- ws~elk1e1 wa~o~ pol. tyc-~ne1 czy . raso- I
w opracowaniu prof. Pigonin. Cena w prze'dpl. 175, - norm. 250.kiwanego przez Żydow, mordu.ięc ich we.1 w oparem 0 silę fizyczm;i.
Pamiętnik 'Kongresu P."S. L. 1946 r. -w opr. J. Deca. C'en!I w przedi ~_yrzu~ajęc przez okna o!az. ?e1:110-1 PSL. wzywa
w~zy5!kich .. swoich I
Iacie 175 zł. Cena norm.
250.duJ~c mieszkania. Poszczegolni sw1ad- członkow do wytęzone.1 akc.11 zapoP .
.
•. „
.
.
.
.
~owi~ zajść. twierdzę, . że napodni~i b.iegania na tyle, .o ile to .i est w ich
Kazdy czytelnik „W1c1. moze. n?b.yc powyzsze wydawm?tw_e I?° ceZydzi zostah smuszem do stawienia ~.1łach, tego rodzaJu wypadkom zbn.d nach ulgowych na podstaw!e zamow1en przez pocztę lub osob1śCJe w Cen,zbrojne150 _o~oru skutki.e~ czego ~ę mc~y!" w s"'.oi~.i istocie, a r~wi:ocze- t1 ali Clopskiej Spółdzielni Wydawniczej:
st~a!y 1 .~s:_od napast~1~ow, a takze czesme po?c1~arncym ,dobre imię ?o- ,
7 broszur zamówione łęcznic _ koszluję zł. 130.
wsrod m1hCJ1. Jednak M\l obrona, za- l.a·ka w kraJU i za gran,cę.
K •. k. u
• k
• • •
d ł
1.
•
b.
::.losowana przez żvdów, oni wezwene
s11,1z 1 ł am11,1t owe przy zamow1en1U z prze p atQ ...osztu1ę: o 1e na pomoc M.
i Urzęd Be:tp.
DROBNE OGŁOSZENIA
. 350 zł., jedna - 175 zł.
.
Sy.
'.
. 1 Na składzie także miesięcznik, poświęcony sprawom wsi „Wieś i Pan1nie 1:11ogły opan0wać '>ytuac.ii. • tuaqę opanowało .dopiero przywołaZgubione dokumenty: dowod .°sob1- stwo". Wydawnictwo Spółdzielni Wydawniczej „Wieś'' Kraków. Prenume1,e na pomoc woJsko. Organy Bez- sty, wydany przez Zarzęd Gmmy w
_
pieczeństwa .a.resztowały kilkadzie- Zatorach, oraz kartę rejestracyjnę rata roczna .>2-0 zł. Cena numeru 40 zł.
sięt osóh z pośród sprawców zajść. wojskowę wydanę przez Re,ionowę I
Zamówienia z przedpłatę nalt'ży nadsyłać.. w terminie do 1 sierpnia
1
Aresztowany został również z-ca wo- Komendę Uzupełnień w Pułtusku r.a 1946 r., przesyłając z góry całą należność.
jewód2kiego kmdta M. O. m.ir. Gw1a- nazwisko Cho.inecki Stanisław ze wsi I'
Zamówienia należy kierować do Chłopskiej Spółdzielni Wydawnioej
zdowicz, któremu zarzuca się czę- Gladczyn - Folwark, gminy Zatoiy,
•
. Al J
1· k' B5 K
k
PKO 1-4000
ściowę odpowiedzi·alność za przebieg pow. pułtuskiego, unieważnia się.
'w Warszawie, ul.
. erozo ims 'ie
. onto cze owe
.
M

~

un·1ewa""'n·1en·1e
leg·11ymac1·1
'

I

~!~:lskf:rcjonariuszy Milk.ii Oby- we~~kaP~i:i:d~~w;1~ię~:żdh;ib~c~~= I
ni:t~~~~~e~stS~ra~!~\?~~~~~tw~;sł~~ gr~~~!::~;;e~~.· Mikola.iczyk okre-

miejsce wypadków Komisje Specpokierowania da~szymi
dochodzeniami.
. Sprawcy zajść stanę przed sędem
doraźnym.

Wiejskiego
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