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Na zasadach

praworządności

,,

.

ROCZNICA
ZWYCD;STW A JEDNOŚCI ,
2 sierpnia min,ęl rok od chwi·
li, w której wszyscy wiciarze stuńęłi pod jed~ym . sztandarem
z~kowym - rok pra<:y w je·
. dnolitej i jedynej organiz!icji
młodzieży wiejskiej. ·
. To znalezienie wspólnej, dobrej drogi przez ml-Ode pokole·
nie chłopskie było wydarzeniem
jednym z najd<tniośJejszych · w
ruchu
i-oku. lu<low}rm w ubiegłym

i obyczaju demokratycznego
-

była wydarzeniem ważnym, bo świadczyło o tym, że większość
z'noszęc dwm;orowość w pracy, członków Tymczasowego Zllrzę-

womocnie, zgodnie z przepisami
statutu powołał n_owy Zarzęd

przywróciła jednocześ1'ie prawo: du nie mitl'ła żadnych ubocznych Główny Zwięzku.

rzędność organizacyjnę. ·Był to celó,v, jak .tylko chęć przysłuieOd tego momentu nie mm·e
i jest w dalszym cię~ fakt o nie- nia się sprawie i orgAnizacji.
już być w żadnym wypadku m~

·

z

bywałym ;Znaczeniu w stosun·
drugiej strony prawomocny wy o jakiejkolwiek_ tymczasokach powo1ennyc~ w Polsce, Zarząd Główny uznajęc doko- wości.
godny naśladowama - .Przy~lad nany wysiłek TymC2asowego Za\Xlola zjaztlu - jest wolą prdla wielu innych organizacyJ.
rz~du przeprowadził reorganiza- ganizacji i tylko przez następny
Tymczasowy Zarząd Główny cję swojego ~kład~ poszerzaj~c Zjażd n1oże- być zmienicna.
\Xlici" złożony z członków któ- g<> o członkow Tymczasowego
d
d , . . 1) ·
~iy w·' ro~u 194~, ,yzno,v'i{i i;>u· ~arnądu. ~_W· ten . spo~ób . stalo czatS:e!Jrr~~~o;:~Y nib~~1~~ur;
bhczna dzmlalnosc pod zasluzo- się zadosc obow1ązu1ęcemu w
tk' l
l
. i· w ca·leJ·
~
,
.„
h
. .
b
. ..d
wszys 1c 1 cz or, lrnw
n~ dla demókracj·i firmą ,.Wici , ruc u wic1-0wym o yczaJow1 . e- rozciagfości.
.
.
· Zreorganizowanie wybranego ll)Hno namowy z rozmaitych mokraty~znemu, ze .wszyscy
Przez pr~womocny Walny Zjazd strorl, _hy ogłosi! się pełnopraw· pra!<.tykuJęcy demokrac), · s:z;a~u- . ~t~by się, ~·;azyl ~asaqy .,kar·
Z'!M'Zędu Głównego Związku' i u- nym Zarzą'dem· Głównym --::- sta..:· J~Cf zasady demo~ratyczne ;ow- nosc1 orga1.'1za!"yJneJ l_a~~c -::.. Żupełn~nie. go członka~l Tym; n~ł na stanowisku, że według m~ w „~tosui:ku . do. własneJ or: 1 sam wy~res!a .się z . o.rg<l:mza~J1.
czasow~ Zarządu Główrtęgo- statutu wyboru władz . wyko• ganizaq1, .ma1~cy na. ok~ cele ! Kto})y się ważył przy<daszczać
\..-spólne posiedze11ie - wydanie n:awczych · mo~e do.konać .jedy- dobro Związku -:- WJ~m. stanęc sobie prawa, kt61e są zastrzefo·
odezwy do wszystkich wicia- ~ie najwyisza władza Zw~~ku- do pracy dla osi.ęgmę_cia_ tych 1•e dla odpowiednich instancji
rzy - to tylko zewnętrzne, wi· praworoocRi~ zwołanr. "Walny eelow:.
.
. Zwi.ęzku - ten. łamie obo~~zu- ·
'd ome znaki, za którymi ·kryje się
O I
·
'
cl
k~
· b •
8a l. en. o· db y l · Na. gr\t!1c1e
l-~a
tre'
ś
ć,
okreś.
,
l
aJ'Aca
odnaZjazd
e
egatow
.e1!'o ·ratycz~e! jące ~asady przestaJe YG
g FA"'
~
się w -tokµ 1937, a skoro· w.ladze orgsn1:Zac11 rolodz1ezy chlop-sk1e1· członkiem.
.
:
łezionę' wówczas· p~awdziwie wi·
d
b
. .
I 'l'
1 d
.
d
prz~z ten . ~z '~Y rane 1stnie· zna ez 1 1~0 e , ? .P.racy wsz15cy.
Na ścisłe prze$trzeganie tych'
c1<>wą rogę. _ _ 1 .
Ją ~.!}?~ezy. Je mmw. po.j~oszo: członkow1e „W1c1 ·. ~
zasad· położyły Zarzady Woje~LOWO WCIELONE W CZYN Inetu 1 owdzie zas~r~ezenia uznac
Oczywiście osiągnięta pra"·o- · dMe i Zarzad Głó~rnv szcze.~iewętpliwiie wspólna . id~a i one _sę, t~prawnione statu.towo_ rzędność oigani~acyjna _i wproM
nacisk. •
, ·
·
wtcwwa była · mocną ,,w1ęz1~,, do z~w?lamą, , Wulr,ego. Z1azdu wadz._o ny w pelm obyc7aJ demo.
;
.
sprawiającą
to
odnalezienie Pelegatów, który skole1. po:vola ki-atyczny, obowięzywaly nietylZd~rz. ył.o sLę .bow!em kilka wy·
wspólnej drogi .._ .Ale_ idea . gło- Zarz~d Główny „odpowiada1ę,cy ko w ~hwili jednoc;zenin.
p~dko:v, ze J?OJe?ynczy członk°:
~zona tylko; a me praktykowa· warun~om pow?Jer.nym.
Prawomocne władze wyko- '~Le: nie ma1ąc ~adnyc~ upraw
· d
'I.
d o t e~o
.„
" - ·
··
·
.
,
men. wystepowalt
w imieniu or, !\~ n~ oprowa d zi'ł ~uy
Utrzymanie podstawowe]
za:· nawcze
Zw1~zku zwol_ały· zgo·_
„ ·
w11elkie'g o wyd?-r~nm, decyd~Ję- sady demokratyczne~. że nikt pie dnie z przyjętym w dniu 2 sierp- gamzacJi. .
,
• . .
cego 0 rozwoju 1 losach Zwi~z·,może przywłastcząć -sol?ie pra:v, n!~· t~b. ~oku · zobowi~zaniem~ · Wypadki te powtorzyc się n:e_
~u. , ·
.·
,
. . które statutowo
przysluguJ<_! Walny Z1azd Delegatow cale} mogę,.
,, ~ szak . J~stesmy,
c?dz1en j Walnemu Zjazdowi Delegatow organizacji wicicrn.:ej, który pra·
OSTRZEŻENIE
sw1adkam1 mezbyt budurncego
,
. 1
,
•
widowiska, jak orgańizacje o
-. \Y.I woiewództwie poznańskimf
wspólnych za~a<lniczych celach
stwierdzili~my parę wypa?k-0w
0
i programach nie mogą znaleźć
zawiazywania Kół poza wiedzą 1
wspólnego języka, dlatego tylko,
w dniu 26 lipca b. r: zginął miejsce wiecznego s~czynku: odno~~ych Zarz~dów Zwi.ązk~r,_
że istnieje daleko idąca rozbież- śmiercią tr:aqicr.nq, ratując toną· nieśli iq _ zmieniając sfę po upruwrnony~h do ?e~ydowa.m~
ność między tym co się głosi, ceqo, członek tutejszeąo koła drodze - wszyscy kol_e dzy z koła o otworzeniu oddztało~v Zw1ąz
a tym co się robi,, co w skut· !,Wici" - . _ś. p. ~ol. Stefan Zwo· i wszyscy przyjaciele traqicznie ~ku. ·
kach prowadzi do walki niecelo- lińslcI. Młody, bo zaledwie 19-letni zmarłego.
J~ dność os_iągnięta rok temu
~vej i niepożytecznej dla pa1'\- chłopiec od chwili zawiązania
świeżą moqilę okryły p~lci musi być utrzymana, a wszelkie
stwa.
kola · brc:ł . czynny udział w pr~ kwiatów i liczne wieńce. W mil- próby jej naruszeni_a mus~ę być
Jedność ruchll, w1ciowe~o zo- c.y, wybijając się na czoło jakt> czeniu oddaliśmy ostatni hold ::.kazane na niepowodzenie.
stała osiągnięta jedynie dlatego, jeden z
naiw~rtościowszych cichemu bohaterowi.
Mlodzi·eŻ chlopska w pracy i
że wyznawane zasady zostały członków. Wierny do ostatka
\valce znalazła .swoJ'a własn~
'si ow·o w c1' e lo ne '
Cześć Jego pami„ci!
"
wy konane w ideom i zasadom '!iciowym nie
r
dtoo'e ·- drod'a ta okazała
się
czyr..
· zawahał si!! w oblic2!u jemu sa.
Tragicznie zmarły zostawił slu~'na _ n; drodze tej znala. Jakie to były zasady?
,piemu qr~żqce1 . ,siąJerci J:łOSpJe· matkę; znajduiącą się na /ego zła się~ wszystko świadoma mloPRA WORZADNOść ORGANI- szyć na ratunek tonącemu kole· ułrzyman~u;
.
dzież _ to. też nikt i nic nie
ZACYJNA '1 ZACHOWANIE dze, który dzię.!:i piemu ocalał.
ZARZĄD KOŁA Ml.ODZIEŻY . powstrzyma marszu młodego poOBYCZAJU DEMOKRA_TYCZTtWIUI, ze zw1oka!fli' .n.ieodża- WIEJSKIE] -„WICI" W MIEkolenia chłopskiego po wiciowej
NEGO ·
~ fo7'anegg, bo{lgter~k!ego _naszeCHOCICACH, POW. WŁ9· . drodze, wiodęcej prQsto do PolOsi~gA{ę-ta jedność dla lego . go Kolegi odprowadziliśmy 'na
CŁAWEK
ski Ludowej .
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Zjeździe

"Wici" w Lublinie

\)rganizacja młodzieżowa w
tespole swoim nie stanowi nic
stałego. Stale do niej ktoś przy.
bywa i odchodzi. Gdyby tak
nie było_ nie moglibyśmy mówić 0 organi:z.acji młodzieży.
Chodzi o to, jakim przybywa i
jakim odchodzi.
Pewien okres odchodzenia i
'Zakończenie pewnego etapu od-

ściele wokół zagadnień katechi- walkę tą wytrzymał i gdy trzeba waniu kleru, i ambony trze„
zmowych, a ·co rarafia - to wy. było protestować przeciwko ist- 1szczały przeciwko ruchowi wi..:
chowawca, to instruktor_ Ale niejącemu porządkowi rzecz;r, ciowemu.
dzisiaj, gdy spojrzymy, co p0 . to ruch wiciowy w tych tak zwaMając na uwad:e wolność
zostało w t~j dzjejo_wei. ~hwili, nyc~ str~jkach, kt~re nie. były człowieka,, wyraźnie przeciwsta·
w tym czasie na1okiutme1szym, 1stra1kam1 1 ekonomicznymi dla wiał się przede wszystkim ro„
jakiego dzieje świata n-ie znały. celów gospodarczych, ale głów- dzimemu faszyzmowi i dla tego
czy~ wyróżnił ~i~ .ruch mło- nie strajkami , politycznymi . był przez wbdze paristwowe
d~1ezy patronac~eJ, Jak<? or_g~- wyraze~ · wa_l~1 o de11_1okraCJę, bezlitośnie prześladowany.
.
i;nza~J1, to !1.1u.s1my P.ow1edz1er, Ibr~ł naibardz1ei energiczny u.
.
. . .
ze m~ wyrozmł się mczym. T 0 dział.
Obcme powrndaJ<l, :.:e ruch
bywało się poczynając od 39 re- znaczy w pojedynk~ każdy
Jeżeli chodzi o sprawy, które wiciowy ~awił się. pr~ed. wojną
ku do końca okupacji, jaka trwa- lak stawał do walki, ale sam w tutaj· poruszył m1·n 'vry e h - w dumamc:, ro:wa~ama, ze szu·
ła przez długie ciężkie lata. Mu·
ł
d
I
· ·w r c , ze •k ł
b
ł
k
t
simy sobie pewne rze-.:zy przy- s?bie nie przy~iós ż~ ~ego s.i;e: i pracować trzeba umieć, to w ~ w_ so ie c7 O\.~ie - ~, :as an ~-pomnieć, ponieważ dużo między CJ.alnego wy.siłku, me przym~s~ tym zakresie ruch wiciowy ok:ł- wiał się_ za duzo, ze Dl ~ p~:ygr,~
nami jest takich którzy w p.ra- niczego orygmalnego d!.:1 swoJeJ · zła niezwykłą inicjatywę. Be:. tował się ~o ..r:.eczy wielkich, ~
cy wiciowej przed _ wojną ni_.e postawy.
opieki, bez przysyłania i::-,strukfo proszę zwro:ic U\~ag!, gdy prz) ...
.
Nie ma organizacii w świJ! . rów prowadził na1·bardzi.e1· W"· szła. ok.l:lpac1ad ? 1 ~mieckh-a, ~ dor"'
1
d
ł
B
•brali u zia u. Y 1 w tym czasie .
h
. . .1
•
cl t
k kur
1n·
ci. gamzaCJt m1o z1ezowyc 3e Y·
;jeszcze dziećmi albo dorastającą cied, wyc 'akowuią cedJ ~1! tyn.?1. me- 1 ha nde. on
~)~ tnro . ~cze, a I? Y nie ruch wiciowy wystąpił do
młodzieżą, która dojrzała w CU· to am1, J
m o ziez wlClowa c o zi o umie1ę osc orgamzclk'
.· t
B tal'
sie okupacji. o ruchu wiciowym przed wojną i teraz po wojni?. wania spraw gospodarczych, o Chł 1' rzeis Odo~y w a i-0~y:
·'d owiedzieli się dopiero z gazd, Jeżeli gdziekohviek są jakieś podnoszenie wydajności ziemi, d ?PS .ie.
ł ef?O mhmel! ..i
.
k .. k.
organizacie, r'akie np. obserwo - 11 to te konkursv. rolnicze dawały tyopierok.rozpoclzę yclsl~ r;;r r par·
;z. pism, z siąze
al..
J
d
.
, , d tu
'l
R
.. ł
zanc ie w asa 1• . t. JOrnerem
1
I Na tym więc miejscu musimy w ismy prze
wo1ną_ wsro 1
!t1 :p~z.e Pony.
OZWlJa r w tej walce był ruch wiciowy to mys . .I . 1mqatywę.
t ego lllK
_:1 .t me
. przek xes. 1. P
Sobl·e powi'edzi'ec'· dzi·<=~ .;,.e
... J·ez' eli narodu
· d k czechosłowackego,
· b ł
i- · ,.
.
.
. .
Ir:.ec1
jesteśmy dziedzicami tego co b)'.- Je na . me Y to organ.„aqe Jezeli chod~1 o ~n~: 7agadme~i'l i tym mogły być .odd:.iały bądź
ło w ruchu wiciowym przed WO i- samodz~~lne, _le.z przybudowane 1 to są na. sah dz1~1e1s1 s:półdz1el-1 jeńców, bądź spadochroniar:y,
ną to bierzemy w swoje ręce nic d'? part~i poht)~nych. My, P~- 1 cy._ Moze są w~ród mch tacv, radzieckich, którzy dla celów.
zwykle bogate dziedzictwo, z mu~o, ze llfn.a ismy w orgam- ! któ~zy przed W?Jną w spółdz.iel-1 dywersyjnych znaleźli s;ę w na\którego nowemu pokoleniu nie zaqi h S!1°'? 11Ill:ctwa . Ludc;rweg~ , czosc1 Ę>I~oowah. Ruch. wiciowy szym tę:renie, ale partyzantkę
1
wolno nic uronił.
j."Yyc · OJccbw brkąaciit>r?te b) · i przypuscil atak o. obe1mowanie polską rozpoczęl.y EatalionY,
·, .
, •
•
•
•
?
is~y p~zy u, ow · Y tsmy or- 1war~ztat9w spółdz.1dczych, two- Chlopskie, tu w powiec0. z.amoj:.
I A coz to Jest za dziedzictwo · g~mzaqą, ktora przede ~vszyst- neme nowych fonn spółdziel- skim na ziemi lubelskiej. Dzięki
· Ruch wiciowy był ruchem kim ':"Ychowywała cz!owieka, a 1 czycli .. W ruchu wiciowym po- tej w samodzielnym ,\,ychowa•
ideowo-wychowawczym i nikt czł~wi~k ~dawał. ~obie sp.rawę, , wstała idea spółd~ielni zd_rowia, niu krystalizowanej zdolno.ści
temu nie :zaprzeczy. Był jednym gdzie )est Jego ~ieJ~~e, gdy ,wy- 1w pewnym stoprnu zr.eahzowa-1 myślenia, patrzenia i p1zewidy~ ruchem jakiego nie było wśród ~hod~ił z org:1rmaqi mł'?dziezy na. To . co .P?Wstało przed woj- wania, ruch wiciowy w::boge.d
r,arodów europejskich, ani ame- i zna1dował się ?m, ,gd7.ie był!1 ną - . istnieje. ~ więc w tym l światopogląd polityczr.y star•
rykańskich, jakkolwiek wszędz:e spra.wa Narodu . 1 Panstwa. ~ i zak~e~1e na <;>~ctnku spółdziel-1 szych ojców i braci wprowadz.~·
były organizacje młodzieży. Co całytn szeregu inn,Y~h narodow , czosc1 ruch WlClowy ?d~grał wai. ją.c nowy program polityczny,
różniło xuch wiciowy od Q.rgani- ~ą . k~by ~~ziezowe przy ną .rolę przysposo?tema się do wypracowany w ruchu wicio"
zacji młodzieży w innych kra· Jakichś ~rgamzacJ~ch_ starszeg.) I SĘ'raw szerszycl1 ~te tylko irr:i-I wym, do którego nie mało trze•
jach? Różniło go tp, że ruch wi- społec~~nstwa, poswięcon,e spe · qonalnych, uczuc10wyc.h, ale j ba było dodać, gdy trzeba było
ciowy opierał swó.j rozwój na CJalnosciom, np. hodowl~ b~!a· konkretn~ch, .rzecz?wych_ Moi- pqerobić lub ~ozbudo~ał, j~k:
wewnętrznych, własnych, samo-. ka w Amery~e, ale orgamzaqi 0 ~by wyhczyc łutaJ prac bardw np. na kongresie ostatnim, me•
'dzielnych wartościach. Stał się charakt~rze . id~wo · wy~ho~aw- wiele, weźmy chociażby uniwer-! wiele trzeba bylo zmian i to r<t•
przeto ruchem samodzielnie wy- czym rugdzie rue było 1 ruem~, sytety .ludowe. Od kogo zaczęła' czej natury fonnanej, a nie istot·
chowującym się własnymi siła- !lawe! w • ta.k. ~emok:aty~~n-e;. ży~ ta idea, kt?ra j~st może dz.i-I nej. W-zakresie ideologicznvm
mi, nie ruchem prowadzonym za Jak się mowi 1 pisze, Anglu.
S1"1J. zb~ pośp1eszn1.e .realizowa- nie kto inny, jak ruch wicio~
rączkę przez patronów, czy O·
Cóż te metody, wynikające z ~a i traci na "'.ar~Ś<:1? Ale to wy wykształcił podwaliny świa.!
,piekunów, którzy niewątpliwi~ samodzielności. dały? Przypo- J~śt okres p~ejśc1owy: A było 1topoglądu pol.;kiego. \Vszystko
Imogli ulegać różnym zewnętrz- mnijmy sobie: ruch wiciowy kiedyś tak, ze ruchowi ludowe· i' to stało się dzięki temu, że ornym wpływom, ale który mi1l przez całe ostatnie dziesiątki · lat mu zamykano lokale. Gdy trze- ganizacja ta · kształtowała się
prawo i obowią::.ek równocześnie przedwojennych był ruchem sa- ba było po chał~p~ch prowadzić przez lata całe w swobodzie czło·
oceniać te v1pływy, dopatrywać modzielnym w każdej dziedzi- 1 kursy czt~rom1esięczne, bo nie, wieka:,.Jv wolności bez przygniosię w nich wartości 'ideowych, nie.
było .wł~sne. go domu. Symbolem : tu, a jeśli ten był - to w walte
pewne wadości przyjmować, lub
Gdy walczył z sanacją, to nie ~ytęzema w ty~ kierunku, w z nim. Dodajemy do tego je·
odrtucać.
dla tego, że walkę tę prowadzi- kierunku tworzerua domu, może 1. szcze jedno: pomimo, że wielu
Nie stał na~ ~ch;m '\:Vl<'.:10· ło Stronnictwo Ludowe, ale że być. ten do~ ~a ·Górce Ga7kiej, 1z?stało zabitych, wielu dosta~u
,wym żaden · patron. Ruch wiciJ- odczuwał, że przy rządach dyk- gdz.ie w kazdej cegle! w k~z~ym i się za ~a~, p~d tortury, . me
wy był samodi.:ielny, nie tylko tatorsk.ich nawpół prawie up1J- o~ruchu wafma,, ~kwi~ mys].1 :~- i był? ani Je~neJ z~rady, .zeby,
w , formach organi<:znych, ale i dobnionych do . rządów fasxy- łe1 gro~ady wiciowe]:. Na1bhz- ktos sypał; zeby c1~nąl się ~a
;W treści, i to go odróżnia .od stów włoskich i niemieckich _ sze okolice prz~c~o~ztły z p:>- ni~ ogo?, któ1y miały organie
wszelkich innych
organizacji ginie człowiek. Głównie dlatego mo~ą. Nawet Jezeh chodzi o zaCje wo1skowe.
młodzieżowych.
ruch wiciowy prze_ciwstawiał się prk1ekt budowy }(szed_l .z pcd
W Ruchu Batalionów Chłopt.
Bo i w Polsce obok ruchu wi- dyktatorskim :zapędom przed- rą . artysty, z ruc em wmowyml skich, a tym samym wiciow)'lJ11
ciowego mieliśmy ich cc.ły sze-- wojennego reżimu. Nie była to związanego.
takich wypaków nie mieliśmy.
reg. Były stowarzyszenia Mło- walka zwykła, gadaniowa na zeA jak.ie ataki wytl'zymywal Rozstrzeliwano i męc:ono ich,
dzieży Katolickiej, najbardziej braniach, bo bywały piwnice rucb wiciowy od strony kleru? ale nie m!eliśmy wypadków
~lościowo rozbudowane. Każdy próchnickie, gdzie łamano kości Nie dla tego, żeby stawał prze. zdrady. Postawa ideowa, :dycie
ksiądz mógł ogromadzać mfo . wiciarzom. Stosowano różne wy- ciwko nauce chrześcijańskiej, ale się, duże - od serca koleień•
dzież najbardziej bierną, obojęt- czyny w stosunku do mchu w1- dlatego, ze roztrząsał ją pozytyw. stwo. spowodowało ~ spoistośt.
~'! na wszelkie ~prawr, przy ko· ciowego. Jednak ruch wiciowy nie, a to sprzeciwiało si~ pojmo- to poczucie odpowiedzialności za

Po-I

I

I

1

I

!

I

l

I

i

'·

JĘDRZEJCó\\7NA MARIA

Do

-

C h i-ze§ tn ij

Gromadzimy się po wielu la- dostwem" przy.:hodzą Jo budo- i pragnieniem, aby powszedni ka w kształtowaniu programu
dzień w dobro życia przemie- i metod dział.mia, jak również
tath na Waszej i naszej „Gór~ wania nowej Polski.
Szukaliśmy dróg, które uczy- niać. W osiąganiu celu spn- realizowania tegoż na odcinku
ce". - Gromadzimy się bez.
Was, a przecież do \Vas idzie- nią Polskę sprawiedliwł. _ I wiedliwości i prawdy wiązaliście gospodarczego i społecznego
my. - Kie~yś, kiedy kładliśmy razem z Wami przeglądaliśmy nas pomostem, który prowadził życia. - Ale przyszła wojna. podwaliny, pod budujący się ustroj· e sąsiednich paiistw i w po przez własną chłopską rodz.~ Zostaliśmy mocno szarpnięci u~
nę, gościńcem przez gromadę tratą niepodległości i ludzką be~
d
nasz dom, na „Górce", spłynęła
ku Wam, z gorącego naszeg0 oparciu 0 ich dołświa cdzenia, wiejską do miasta i stolicy, a stię, która piekielnym żelazem
tworzyliśmy swój w asny, osto- z tamtąd do rodziny narodów zadawała głębvkie rany na ży.
serca, pieśń:
sowany do rodzimych warunków· świata.
d t t
k
.
.
p t
wym ciele naszej Ojczyzny.
„ o ocz się w1anecz u P.o a '.~~ gospodarczych i społecznych.
Z taką wiarą odeszl~śmy od
d~~a nołg: Wybraliśmy demokracji:, jako
t t ·
· · ·
A przecież nie załamaliśmy
· ·
- w 11 W as w zyc1e.
D ajciez go a u"iu
po d węg a.;, naj·bardziej· słuszne prawo
~
Razem z n1szymi najbliż ...
się.
po progi
Dzisiaj, kiedy oglądamy się szymi stanęliśmy'"' do pracy, o•
I położyliście pod węgła i progi rządzaniu życ!a c:łowfekaAiarstw
za minionym czasem, r,ie chce- wiani gorącą wiarą, Że spra•
e
~p.ołecznych I narodow.
tego domu - duszy SWOjej
wiano. scie aliz~w~ze gorąlkc? nas prz~ o- my Wam powiedzieć, że wszyst. wiedliwa dłoń. dosięgnie tych,
nyw • ze wsz.i: ie przemiany ko to cośmy czynili było zawsze którzy gwoździami butów tra•
I stała się Górka" nasz m
. sp.ołecz~e, zale1z!"le są od prze. słuszne ·j dobre. Drobne sprawy tują ludzkie prawa. - z wizją
y
„Ojcowym Domem''.
. Gromadzimy się po wielu la- lany jedn?st~J. I bzykłkdem powszedniego dnia, może nie Polski Ludowej w sercu bralitach wędrówki po drogach Pol- w asnego zycta -: ... emo raty z~wsze by.ły zała~';ione tak, aby śmy udział w Chłopskich Bata•
ski i świata. A lata te i drogi bez ~kazy - czymh~cte demo- nikomu m~ czym.c krzywdy. - lionach, w Ludowym Związku
znaczyły się ogromem ludzkich kra.qę I?rawem I?asz~j dus~y. -:-- Ale w swoich najgłębszych pra Kobiet, w komórkach Stronnie:•
spraw trudnych i powikłanych, D~iała?ie ludzki~ ~ue moze się I gnieniach chcieEśmy aby w ~a~ twa Ludowego i tam gdzie tego
brzemieniem ludzkich C:erpień i oplerac na gwałcie 1 przemocy-Iszym osobistym życiu ludzkie) wymagała sprawa i walka. . .
. .
.
krzywd~ nie b">'.ł?. - Najwięcej
tym, co nowe wprowadza prze- to Wasze przykazanie.
„Zg1.nąć moze ! naród w~1elkt-1
Nie mówiliś":y pacierza, aby z .nas, 1ako w~c1arzy, brało umiany w dzisiejsze życie.
Za Wami, w styczniowy dzień pokłon oddawac Bogu, ale po dz.iał w walce \ pracach Ruchu spodlec tylko mkczemny .
•
.
czterdziestego roku, ;.c.mknęły przez poznawanie praw przyrody,\Ludowego.V: Pols~e.-: I chyba
się kraty - dziwnie i tajemnie.· nieskończonego wszechświata i razem z w1C1arzam1 mozemy po- . ~ aki był nasz nakaz. - I du..i
Dzisiaj, z tej. naszej wędrówki/ rozumienie. ludzkie~o żyd~, s.zl.i- wied~ie~, żeśmy ,w tym Ruch.u s1a1 razem ~ caJ:m Ruchem ~u:
chcemy uczym.'.: przed Wami śmy ku N1emu z zywą m1łosc1ą spełmah rolę tworczego czynn•.- do.wy~ J?Oze~y W~m pow1~
dziec,. ::esmy się w_ tej w.al_ce. n!łl
„spowiedź". Proste były Wasze I
SJ?odhl1. - W na1b~rdzie1 c1ęz-.
słowa do nas, kiedyśmy byli z I] ACEK .M. ORLIK
,\ \7ami w Szycarh i Gad.
1 kich mome~tach, kiedy trudno.
był~ wybrac drogę, serce~ sz~..,
Sylwetki pisarzy chłopskich
Przychodziliśmy do . Was, ze
kahs~y .was, p:zekor:am, .z,
Il C IL
'
J
swojej wsi, z na.lotem rańszczypomozec;e \~b.rac na1bardZJ.eJ
J't
źnianej przeszłvści w duszy.
słuszną 1 własc1wą. - Przyszła
b d
1 „
w · ·
ys~ie z rzete no~ci.ą a acz.a J wczoraj i dzi.s ni l<ropli mlel«1 na dnie w skopkach udojnych wolna Polska, choć przeorana
po~azalt na~ wart?sci. chł?pa, Nie wiem czetnu i po czym garnki kamienne suszą na plocie. głębokimi brózdami wojily. Stal'-•
ły się poglady 0 oblicze i dro•
k.tore gatunkie~ meposledmego
d L
. · t l
. b
ziarna w przemianach społecz- W paciorki smutku ścibią gót ski dzień szlak życia twardy.
zno1ny, ~1 • a Y si_ę s a a napraw ę U 4
nego Życia zaważą . - Rodziła
ową. się w nas godność chłopska i Ziemia górska - blada gruźliczka - kamienie skąpane w .
Stanęliśmy dej budowy Polski
pocie.
ukochanie własnej wsi. Zdawało
~ walką, aby chłop stal
1:udowej
w
nic
miał
nie
chyba
już
tydzień
z
co
Burek,
drzemie
budzie
na'!l się, że jesfeśmy mizerni .na W
pysku. s1ę w mej współgo~podarzem i
w.St w. ~orobku kulturalnym. 1 .z
J?łodzienc~~ zaP.~łel'? • chcieli- Z chat pachną ziemniaki zawsze bez tłuszczu i bez bialei soli. aby Polska "': sw01 m. d~ro~ku
tk kulturalnym me stała się cieniem
.k t
k
t d l Pl
smy „cyw1hzowac w1es na po- NAP'DAWA R d k .
e. a .CJa ~ s 0 , 0 e. amy on11 ~ a ·.1 ws~ys 0 zachodu, czy wschodu.
•
.L'.
d-0bieństwo miasta. \Vyście pokazali nam bogactwo kultuty co po nocach spac me da1e, Cl<!gle męczy serce i boli!
Na tej drodze szukaFśmy lt;"j
wsi i wartości kulturalne miaslońce nad górami, w czerwone krwawe plamy,
Zachodzi/o
dobrej woli, aby na ugorachl
d::d
są
istotnie
one
sta, tam, gdzie
wojny zasiać pszenicę.
i że kultura wsi musi wejść do A miesić}c to taki byl smutny, kiejby z cmentazza powrócił dorobku kultury ogólnonarodo- Pchaly Cię w pracy naprzód spękane ręce Twe górskiej mamy
W trudzie tego zasiewu niecll
wej by stała się w swoim cha- I oczy wsiowy<.:h dziewcząt, · co los je wieczyst,J nędziJ smucił.
krzepi nas Wasz Duch i \X' aszei
rakterze polską kulturą.
ojcowskie oczy.
Grzech się bl<Jkal po skalach, do głodnych chciwie wyciągal ręce
Poczuliśmy się wówczas gospodarzami, którzy nie „z dzi:i · Młodym żyły przepalał, gdy Beskid drzemi<1c}' spal pólnocq
Czyś pomyślał choć kiedyś, że będzie kres i koniec tej męce )
Tyś wiedział tylko: za co? czemu tak smutno? tak ciężko po
(Dokol1czenie ze !>Ir. 2-giej.)
co?
innego. Uprzytamniam \'Vam
Autorem dwóch wierszy p. t. „Że• /
~ziś ten moment, ponieważ duio .Smierć suchotnicza kosiła wios11ą młode harnasiów lata,
Jest wśród was, młodych, byście Kazala zachodzić słońcom młodo o świci już i zrana.
gnanie wsi" i „żniwiarze" zamiesz.
wiedzieli, że ruch wiciowy zło· Głód codzień du furtki zagród naprowskich zawzięcie kołatał
tymi ;zgłoskami zapisał swoje .Miał twarz zmiętą trupa, (jak Ścierska) wrogie spojrzenie szatana. czonych w poprzednich numerach:
„WICI'' nie jest p. T. Brzecllwa·
lata przedwojenne.
imieniem władzy Wyrwałeś górom niedobrym Beskidu starym ::rróclmialym
Kończąc Bernaś, jak mylnie wydrukowano,
wiciowej centralnej składam se>:chatom a znany poeta i pisarz chłopek~
deczne życzenia powodzenia w Ludzi o twarzy bladej, z i:iczp otarłeś lepką rosę łzaw<},
obecnie redaktor naczelny „Chło„
dzisiejszych obradach, byście
Fakt: smułek rnzbil nazawsze Tweg"o chłopskiego sercil atom pów" ANTONI OLCHA. Za omyłkt
mieli na uwadze waszą przePatrzeć: słońce się śmieje tam daleko, nad Nową Naprawą„, wynikłą nie z naszej win7, autor4
szłość i wytyczali zgodnie z tym
wnioski na przyszłość,
JViosna, 1946,
P.r(ep_raszamz,

ky-

I

nton'

o"

n

a

.

Sprostowanie

„W I C I"
ST.

MŁODOZEŃCóWNA

!fr 32

~

Nasze s~r~a były z walczqcq W Orszaw
q
. Jak przezywallsmy Powstame .Warszawskie ·na sandomierskim przyczółku
Trudno Jest '!" ogóle .mówić
o Powstaniu \Varszawsbm.
.
e oć razy biorę prasę de
Il kr
w której ostatnio tak duręki.
io miejsca poqwięca się spra.
W
.
· d arszaws'k!ewom p owstama
b · ·
.
go :-- me mo~;: z o yc s~ę na
wysiłek spoko1nego czvtama __
coś ~hwyta. za serce, za krtań,
dławt, odbiera władanie nad
!'Olfł; - jest to. jeszcze ::.byt świez.a, Jątrząca łs1ę, ni"ezabliżniona
ran~ by można ją narus'?ać, de-

„Hcr-1 _

- · ·
.
· .1
Powst ·„
z godnych reprezentantów
· am ~ \'VaWrs„awsbe.„ rza przelane] krwi, nadludzkie1
renvolku" - a padali. ludzie wr
k' h ..
··
Warsza 0 f
, warszawa wa czy
d l
1e1 mie. b · kiar?o~c wszyst ic
p a a y dzieci, znikały domy i wie Powstanie St0I'
ica ~ię. r~- sz ancow po 62 najtragicznieiMy se .„
ni
osiedla.„
• dni.:h:h upor, szych w skuthch
Ciemne moce zł; rozpoczęły n~dzieJ·ą byl~~em, pragmem~rn~
1
.
isrr.y wraz z mmt czywego t
.
K
.
w wa ce -rwania
'
k
b
t
powstańcam·
pekielna
rwawa
.
zmwo.
swo1e
1• am na
ary a- Warszawa adł
·
·
·
·
.
P a.:. .
orgia. msz~zema 0~1ągnęta punkt dach„.
Smutek, zal, bol niezgłębiony
.
.,
w·
kulmmacy1ny. Ziemia sandomi~rska stała s!ę wi.downią stra- b 1' .;erzyhsmiJ',0 w . z~vycięstwo, tai:g?ął sercem _narodu i _wsi pol•
szhwych, stokroć po!worniei. Yis ~y prze ?am, ze .Powsta- ~k.ieJ. :Vszystk1e marzenia, radaszych od Dantejskich, piekiel- ~~ Wjr~zawski.e będ=.ie .ostat- sc1, wiara, wszystk?. co, ~rzeplo,
' ce nie '"'.Ym:erzc.mym Ciosem rosło w sercach mihonow przez
nych obrazów.
Wojska sow!eckie ro;poczęly w . serce niemieckiego barba-1 te 62 dni - prysło, rozwiały się
pod na~<;>r~m .tego straszliweg.J
.,
ataki. Pociski artyleryjskie rw~· rz.ync.y.
tykać.
Wierzyhsmy w zwycięstw~ ude~zcm~~ Jakim była wieść o
Powstanie warszawsk'.e jed!l.a- ły się jeden za drugim, bn1 ń
kowo głęboko przeżył rały N-il- maszynowa zlewała się w jedeu Wars~awa - symbol walczą:e1 kap1tulac1i Warszawy.
ro~ Polski. Wiadomość o nim potworny, szczekotliwy, ogłu- Pols~i - ros_ła w naszych oczach · . Stolica - dusza Polski - naitmmo trudności wynikających sza.iący zgrzyt.. Wycie oszala- z dmei:n kazdym. Sł?wa, ~ny, piękniejsze, najdroższe, ukocha·
łych :: przerażenia psów, ryk marzema streszczały stę ~ 1ed- . ne przez. Naród miasto zmicnio% ówczesnej sytuacji wojennej _
każdego by~ła, rżenie k.oni i t, rzyk po. 0 r;11 ~zarownym brzm:enm: - ne w rumy, gruzy, cmentarzydodarla ~sz~dzie,
sko„.'
.
zakąf;ka Z1em1 pol~k1e1 lotem bły- r~monych ludzi uzupełniały tą W ars_awa. .
N~e było Polaka, któryby nic
skawicy_ W róz~y~, odmien- !1ie~ud~ką kakafonię. \V noraci\ . Zawsze ~z1d~a, zwycięska,
nym bardzo połozem u znajdo- i piwnicach sandomierskich wsi. mezłomna, rueugięta, walcząca przezył głęboko tej - ·~ie daia·
:W~Y ~ię wte~y poszczególne ::najdowali się oprócz miejsco- do ostatka podczas wszystki:h ~e), się ludzkim ję'zykiem oki:e.
d~1eln1ce Polski Niektóre zie-· ~ych prawie wszyscy mieszkań- na.rodowych walk o Wolność i sltc narodowej boleści.
~e wyzwolone już z spod oku- cy Sandomierza, którzy przybyli Niepodległość. Serce Polski, o- Serce narodu skuła trwoga.
A Warszawa poszła na trapanta radośnie witały jutr~enk" tu, aby znaleźć schronienie z za. kryte chwałą nieśmiertelnel{O
t~łaczk~. .
giczną
fo.
z
\'Varszawa
stolica,
narod~.
SanWisły
bli&kością
groŻ?nego
jeszc:~
krw~wiły
wolności •. inne
.I gdz1ekol~1e~ się znalazh,
~ uparte1.walce ;- ~1~gle stawia-jdom1erz~. Armie walczące zg.:> · surek~Ji, z r. 1S31, 6.3. 191S iącym opor, cho~ JUZ s~azanym tow~ły J~dnak bolesny zawód z pam1ętn~go roku WOJny 1939 ~1mo straszh'"'.eJ ~rozy przeiy. ć
~ pome~az zaatakowały bronią · k1e~y. to Je_dn~ \~~rszawa nai . rue z~łamała się mgdy. Zawsze
na zagładę wrogiem.
Z!emia sandomierska w tym l ~yc~ się zacie~le Niemców w re. dłuzeJ, n~1zaz~rc1e1 walc~yła z, dumnie. s.zerzyła '!"ia~ę, w. Po1~sie była terenem jednych z ! JOm~ Sandonuerza od tyłu, odj potę?ą ~1emcow zale'".aiący.:h sk~'. w JeJ ~otęg~ i ~1t.sm1ertelJ
na1bardzicj krwawych i zażar-1 pow_iat1:1 opatowskiego. Było to w nieugiętym pochodzie Eu- nosc_. urągaiąc meug1ęc1e wro~
•
gowi.
.
.
..
tych w tej.'"'.ojnie rozgrywek. By- wrazeme potworne ..Byl=.śmy ze ropę'.
Po7ost~a na~al sobą - w1er·
ze 1ak zały to własmc te pamietne w n:i- wszech stron otoczem przez stra - \'XT1erzyhsmy,
s:ych. dziejach pier~•sze dni s7liwy ~ierści.eń pa~z_cz armat- "':sze tak i teraz moq ofiary i j ną, meugi~tą, fiteustra.~:oną, bun~ch, ktore me umieją rozró:- ruezwykłego bohaterstwa swych dz~c. podziw dla swe1 bohaters1erpn1a 1944 r.
0~ strony \Visły ciągnie na- mać :vinnych ?d .nicwinr~yc~1. mieszl~aficów -:-. Warsnwa zda skie1 postawy wśród swoich i
I Polakow od Niemcow. Byliśmy egzamm, zwyc1ęzy. Lecz równo- obcyc~. .
walmca.
Dniem i nocą słychać grofoe przyl?otowani i przeświadczeni,, cześnie zdawaliśmy sobe spra- .A z1em1a sandomierska krwa:pomruki ciężkiej artylerii. Co- ze. kiedy ów pierścień zostanie wę z konieczi'lości przyjścia jej wiła na~al.
:'.'Valkt ~rza_ły ~rzez 6 miesię
dziennie na pogodnym tle niebo- zdjęty, oczom żyjącym ukaże się z pomoq. Chłopi kochali stoliskłonu pojawiają się lic:ne eska- pustka dzikiego psiego pola, j~'k cę swoją - pragnęli iść z porno- 7Y-. C~op1 uciekli z tego piekla
dry samolotów, niby klucze żó. po tatarskiej pladze zagłady. cą gorejącej \"IV'arszawie, oddać ~mi~rct chcąc wynieść jedynie
r~"i. przesuwaj<! się ciężko w D~koła wi?ziałc się tylko nie- jej :we siły, s\~ą krew, iść i zycie! ~o.stawiają: n~ pastwę
lcierun~ach wyznaczonyd1 celów, k~nc~ą.ce się p~smo dymów za- chocby w1a~nym1 spękanymi od płom1e.m 1 gr_a1;'1ezy ca1y_ dorcostrzelnvane ż zaciekłą i be:- miema1ących się nocą w jedno pracy rękami zdusić płomienie bek ~vieloletme1. krwawe1 pracy.
radną wścieklo~cią przez Niem- !Dorze łun pożarnych. \V tycli obracające miasto w niwecz. M!o- „:Szli na tułaczkę, poniewierki;,
c~w. Z każdyn: dni~D? wzmaga str.as~liwych dn.iac~. podczas dzi~ż wici'?wa i. 5.ta~si chlopi zor- mepewny los "":ygnania.
nas1lema walk do. gatllzowam w Batalionach
band hitlerowskich, usiłujących tarł~ do na~ odciętych cd świa- skich usiłowali przedrzeć się . Po ~ześciu miesiącad1 tułacz,
w !>cdadz~e.. zor~anizować opór. ta 1 zupełnie bezsilnych, gdy przez. opasuj.ą:I! stolicę żelazr.e ki ~rócili na s~oje zgliszcza j
Kazd~ skup!ona 1 poważna fiz)o- trudno był.o .w tym .bezpi:zy~ad- wrogie dyWlzJe, które odcięły popio~y. do. swoich zburzonych
gnom1a potska rozpala u nic- nym w dz1e1ach meład-z:1e i pn · \X'arszawę od reszty kr<lju, bro- osiedli, zru1nowanych pól, abv
.zno.wu
na jej I
?rienufi:ych,
. I pracę na ziemiach 01c?w dla po. .
taCJl: chociaz ~zuło się 1 wierzy: przedpolach.
sk1c~ wrog~~ cnęc mordów„.
~~e ską.p1 li sobie tej przyjem . ło,. ze . zaled~1e za par.ę dm 1I Darem~e wys1łk1. Oddziały ' nown~f:?O. odbudowama choćby
nosc1. Rozp?częła si.ę masowa uc1ch~ie. zaw1ei:ucha wrnenna. i : B. Ch. me dotarły do _Warsza- 1w na1c1ęzszych warunk<lch.
*
łapan~a do ciężkich robót, de . cały kr~J będw! wolny - g~)~ I ~y; al~ na droga~h. Wiodących
kopa111a okopów fortyfikacyj- wszys~~c.h m~czyła n!.cp~wno;;c oo. stolicy yola~a. się krew chłor-1 W drugą rocznicę Powstania
ny~h • w .bezpJśredniej strefie sytuaq1 1 nęc1lo pra~n~eme wal- I sk1ch synow. sp1eszący~h z po· W~rsza"."skieg~ _ stolica czcib
d::iałan. bowwych. Bez różnicy ki - ~ot~rła .d? !1~s JaK ra~osn'.l m?cą umęczonemu miastu. I I w załobie pam:ęć bohaterów _
w1e~!-1 .1 płci byliśmy spychani ~:[ow1edz 1asme1~zego 1utra: I miasto nadal krwawilo sam0„. obrońców.
~ mimo nieznanego w historii 1. Sercem Narodu - podobniepoi:i1zc1 godności lucbkiej do J •• ~ludne zak.Ięc1e wolnoś.:1
sw1ata bohaterstwa, mimo mo- 1 1ak dwa lata temu - targ9'1!
roh wzgardzont>go bydlęcia ro - wiesc 0 Powstaniu.
ból głęboki.
J
boc::ego.
I wieś P.ol~ka, która przez
„Ve~~u~ten Polen" .-- brzm.;ą
wkład krwi 1 uczuć chłopskich
do. dZJs drua w uszach slowa. w
czuje się ściśle powiązana z ba.
W
k~orych zamyka się odwieczna
ci·
ysda świeio z dru~u Jerzego Nowosielskiego komedia hal:e~skim Powstaniem mena~'·iść do wszystkiego, co
boletą
przeżyła
po"'.adze
1
szy
Hani".
„Si:air&cie
t.
p.
.
aktach
3
w_
ludowa
któregoś
kaprys
po15k1~. Lada
sną roczmcę .

1

I

?'?

I

-;-I'

I

Chłop .

się za~ęszczeme rozJuszony~h na.1w1ększego

zwyro~ni~łych teutoń· pło.:hu uc~\':'yci: jak~ś T?!ć

niąc zażarcie dostępu

I

rozpocząć

*

\

h~ardą ciężką

!.

Uwaga I

w
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JADWIGA ZAWIRSKA ·

Porudni~lwo

zawodowe a młodzież wiejska

za~odowe
łalnościę. i

Poradnictwo zawodowe należy do
,wiedzy, który się zajmuje ha~
daniem pracy ludzkiej i jej warunków.
Chodzi, mianowicie, o znalezienie tak:ej prncy dla. człowieka, którahy najlepiej odpow'.adała jego indywi.dualr.ym potrzebom i uzdolnieni.o m. Akru-a:Jność teg·o zagadnienia występuje
i:rzede wszystkim wobec . mlodyth,
f·ned którymi życie stawia zada nie
wyboru zawodu.
d-zi:ału

kiego.

bowiem obj ęło swoję. d-zia- ,1owe elementy, natomias t odC.ę.gafo • ~6'Wodu równi.eż i do młodrieży wieji:nne dziiedziny życie ludz- 1nłodrież od. -zawodów przeludni-o- skiej.
W tym celu skooz:yst8'tlo z „Ga.zetkł
nych l® ze.nik-aj~ych.

Jak widać z powyższego, por-a.dnieW r. 1935 l'i-lię<lzynarodowe Bi-uro
Pracy w G enew:e wyu1zalo trojak ie I' two zawodowe stanO<Wiło już przed
·,.na-c=me pornd.n.ictw.a zawodowego: wojnę. r. 1939 ważny poz:ytyw.1y
1) pedegogiczine, 2) spolec.zne i 3) czynnik· w organizacji pracy ludzkiej.
ekonomiczne.
W Polsce powsta.ły por1uk11e zawoRolę pedagogkznę. spelniiolo pored- dow~ "". :V:ększych mieste.ch: .w Warr.~ctwo, starajf}C się przez odpowiedni szmv1e JUZ w r. 1917, następnie w Łowybór za.wodu wpływać dodatni-0 na dzi, Lublinie, Krnkowie, Katoiwicach,
Powstanie i rozwój poradnictwa zac.~.lszy psyche - fiiz:yczny rozwói mło- Wilnie i Lwowie. PowstaJy dzięki iniv;odowego, którego zaczętki spotykadccit1:11ych. Cel ten osięga!o przez na- cjatyw:e prywatnej przy stowar:zymy w Stanach Zje<l.n. Ameryki Północ
w:ęzanie współpracy ze szkołę. jako szeniach. procy spoleCZ1nej, izbach
nej już w r. 1908, j.est zwięu..ne z rozi.-ośrednie ogniwo, które ulatwiia mło- rzemieślniczych i ha.ndlowych, ornz
wojem wspólcresnyd1 form społecz
szkolnej prz.ejśde do życ:<& przy instytucj.&ch nauk.owych. Z<>rga<lzieiy
nych. Demokratyzacja życia wysunę
r!zowano je w miast6ch i dlatego o.ra!ctyc~nego.
dostępu do keżdego 1
ła zagadnienie
bejmowaly pl1l.ede wszystkim mk>zawodu dla każdej jednostki: znilcnęły
2) Pod względem społecwym wkra- dz:eż miejską. Udzielan-0 młodym
zawody · wyższe dla uprzywilejowa- czała porada za wcxlow.a w drir-<l.zinę
wskazówek, pomocniczych przv ponych i niższ.e dla upośledzonych - higi.eny pracy i opieki społecznej. Wła
wziędu decyzji, jakę. drogę. życia
o wybonze zajęcia n'.e decyduje po- ściwy wyhór zawodu bowiem . pO'Wlpójść, jaki z.e;woo obrać , któryhy najcilOdzenie ani maję.tek - pozytywne nicn broć pod uwag·ę nie tylko ochrou:zrlolnieniom
bardzie j odpowi-Bd.ał
lub nego1:itywne wskazania przy wyho- nę obecne go sreonu zdrowie osobnika,
i W!a-runkom życia.
rz.e zawodu uza.Je~n<ia się od psycho- lecz st.ara.ć się przewi-dzieć jaka może
osobni.ka. być wytrzymałość i odporność młode
Dla młodzieży opuszczafocej szkofizycznych . właściwości
:Więc np przyszłemu maszyniście ko- g o org.mizmu wobec danej pracy w ly powodowe.no informacje zawodowe
1<'jowemu c zy .nwtomilCzęmu st.awi>fl przyszłości.
za pomocę: 1) pogadanej o wybone
się Wine wymagania - lniżeli kandy·zawodu, 2) wycieczek do fabryk, wardat-owi na kra·wca, lotnik musi odp~- . 3~ z.rJScz~n~ e'komo~iJCw.e. wyra- szta<tów, sz.kół zawodawych, 3) fil·
w~<l-ać wielu skomplQcowa..'"lym warnn- za s1.ę w dęzenm do reahzowarua pew- mów ilustrufocyoh prł"Jeę za.wodowę,
kcxm, jlllkie stawia jego zaw6d; d-o p~- n~ch ~e]ów gospodarczych. pm~z. na- 4) wydawnictw zawodoznawczych.
cy lekarza, naucz.yciela czy łnżvniere w11p:"f.me konłakru z odpowiednimi uWieś polska w tym ozas'.e była potrzeba posi'8dać odpowiednie ~dol- rz~-ami pracy, które kieruję. doplywem młodocia.nych do różnych za.wo- ;:bawiona taikej pOIIDocy. W r. 1935
ni.enia .
• <lów. Poradnie zawodowe popieraję. i~tniejęca w Warszawie „Komisja do
Stęd też paz.n.e.wlllllie uzdofoień za-I wbedy te gałęzie pracy, które ze Spraw Poradnictwa Zawodowego i
WO'OOw!ch stało si.ę jednym z zadań wiz.ględów państwowo - gospoderczy;:h. Psychotechniki przy Kuratorium Okrę
poradn.ctwa zawodowego. Jednym · wskazują w · danej chwili ten- ![U Szkolnego Warszawski-ego " posta:rada.ń, de n-ie jedynym: poradnictwo i.encje rozwojowe i mogę. wchlon~ć 11owiła zwrócić się w spraw!e wyboru

I

1·

I

.

Szkolner, wyclaw&nej przez Zwię1..ek:
Nauczycielstwa Polskiego, rnzcho.dzę.
cej się w dziesi~tkach tysi-ęcy egzemr:larzy po c~tłej Polsce „Ga.zetka
Szkolna", ~.a.nowię.ca bezpła•tli1y tygodni.owy d-odatek d-o „Płomyka''.
pisma , przezneczooego dla m.łodz:ieży
od lat 12-16, docierała do wszystM
kich szkól powsz.och.nych, nawet VI
odległych i głuchych
1 ajbardziej
wsi~ch..

W krótkich ti.rtykułach, częściowo
ilustrowanych, pt1Zied~wfono d-xieciom, na co ma.ię zwrócić uwagę wy„
bier.6Jęc ze.wód. W końcu, przypuszcz.a.jęc, ż.e może ktoś z czytelnilkóVI
zechoe zadać jakie pytani.n, podano
r.dres jednej l por.a.dni z.awodowych VI
Warszawie wyfnaczaję.c termin prze-~ylania listów do dnia 1.Vll 1935 r.
(Gm etka S zkolna wyszła w końc11
maja 1935 r .).
I tutaj spotkała ink-jatorów całej i
t .kcji - w~Jka niiespodziainlc. Ni~po
c!.zianka, która przy.s.po.rzyła dtu:W prs..
cy Komisji, ale rzucila cieka.we świa
tło na sitooune~ dtle:cka wi ejski.ego
do wyboru zawodu.
Do Po.rad.ni, której a.dres był wskax.a.ny w „Gazetce", napłynę!y licr.M
listy*). Nie ogrenicza.jęc się poda~
-.,ym tennitnem (LVII) pis.e~y d zieci,
ich rodzice, nawet nall'CZyciele przez
*) J. Zaw'. rska „Propag-anda porad„
nictwa zawodowego" „Psychot-echnika", Rok X zesz. I. r . 1936.

nasia, starego Szczerka i wielu gdzie byliśmy dobrze zorganizowani, kradzież należała do barinnych gospoda.rzy.
Zapanowała na wsi atmosfera L.zo rzadkich wypadków.
'wieś
bardzo ciężka. Chłopi musieli
X
. \Yj powrotnej drodze, nasz od- cach i okolicznościach przybie- strzec swego dobytku dniem i no
Władysław Orkan, se nieraz
<lzial na,tlmęł s.ię '~ Ni~wac~lo,~ie/ rała ró.żne .f.o rmy, B.ate.Iiony q, gdyż za dnir1 rabowali Niemmteresowaly się cy, a w nocy złodzieje. To też nad tym dumał, dlaczego to
na dwoch rnem1eck1ch zołnie- Chłopskie
1
rzy. Chłopcy nie wytrzymali, w wszystkimi zao-adnieniami i pro- n;iejeden gospodarz kladł się do chlop z lasem jest w odwiecznej
jednej chwili zeskoczyli z w~ów blemami, jaki: w czaŚie okupa· snu z trwogę i budził się z trwo-[I wojnie? Obydwaj - chłop i las
i ze wszystkkh stron otoczyli cji zj'awiały si ę na wsi polskiej. gę, nigdy bowiem nie był pew· wyrośli z jedne.i gleby, razem
Kaźda wojpa przynosi. ze so- ry co za niespodziankę. przynie- · przetrwali tyle burz, .przez tyle
szwabów. Przestraszeni Niemcy
~tuleci żyję ze s obę tak blisko i
samii podnieśli ręce do góry i bę ogólne zubożenie spoleczeń- sie dzień?...
Bandom złodziejskiim Batalio- 1, dlaczego rrie ~~gę się pogodzić?
skomleli by im d8ll'owano życie.\ stwa, w ślad za tym zjawiskiem
wypowiedzialy 1~h~op za~drosme patrzy i:a choPonieważ przygoda z Niemca· ,idzie upadek mora1ności. Bieda ny Chłopskie
mi rozegrala się we wsi, więc , i chęć lekkiego zyda pchała lu· ostrę walkę. Przez calę noc, cho- l Ja'k1 i obl~cz~ c?by t_o z n.ie~
chło·pcy przez mokrę robotę nie · dzi do zJ.odz:iejstwa. Obok od- dzily po wsi patrole. Oddziały 10, a cho1a~1 n~~mfn~e spoz1era11!
chcieli narażać. l'.'iiewachlowa !1-a '. działó-W: patryzanckich, powsta- specjalne („Oczy") patrolowały 1· r:a. chłopa i wie cznie go oskare"'.entu~~nę zb10ro_wę odpow1e- 1 wały liczne, uzbrojone handy również i te wsie, w których or- TaJę„.
Ni~
Dlaczego tak jest? dz1alnos~. Rozb:o1ono s~~abów 1 7łod~ej skie, które w niektóry~h ganizacja nasza była słabsza, a
pewne, że
1 sc1ę.gm~to z m~h ..o?zie.z, pu- okolicach staly się pl agę i po- w których złodzi e.fe pojawiali się wiem! J edno jest
1
~zczono 1~~ w b1ehzn1e i boso strachem. Wiele rodzin chł-0p- cz ęs to. Biedny był złodziejaszek, przez cale wieki u ważał chłop
I~kich zostało przez bandy ogia- j eśli się na patrol „Oczy" na- : las, za niczyj! W kodeksie chłop
na wolno-se.
Tra~'ikomicznie wyględaJ.o te· I bion~ch doszczętnie._ Złodz:: eje t~nęl. ~c~wyt_any złodzie~ mu· j sl~iej mora~nośd, kradzież leś~a
go wieczoru dwóch żołnierzy ! ~ra.dl.1 chk pom: kome, krov;yi" s1a! wysp1e,~ac wszystko i wy-I Pie ucho?z1 ~a przes~ęrstw?. Ni:
~umnego Hitlera. Hejf Chlapało sw11:iH:, owce, a ~~ęsto naw.et. 1 dac kto nalezy do b~ndy, fi J?0. trzeba s;e Jen-0 lesru ko ~l'l dac
jesienne polskie bioto i padał z odz1ez .. Byw ały ~aK 1e wypadki, ze tern następowało ogolne prame! 1 schwy_t~c! Ch l<;>p rozumu1e pros:
deszczem śnieg, a szwaby w j okrad71-ona rodzina pozo~tała clo- Jak chłopcy, m ęt~m spolecz1'.ym 1!o· Jesli „pany, mo.gły zagam~c
majteczkach wiały do Kięlc, jak-, sł?wme w k oszula~h: A ile .chło- rrzen:zepah por_tk1 to odec~c1a10 I I l):>rzywłaszczyc .sobie. c~y las, to
pow zostało dotkliwie pobitych, 1m się udawac partyzantow. l j dlaczego on nie rrualny przyby ich sto cHabłów goniło.
tylko dlatego, że nie chcieli zło- można obiektywnie powiedziieć, wieźć sobie z lasu •drzewa na
X
dziejom dać pieniędzy. W Bry·' że w ostatnich dwóch latach o- opal czy inne potrzeby gospo1
Oprócz szeroko pojętej samo- nicy uzbrojeni złodzieje okradli Ikupacji , złodziejstwo na wsi moc darskie. Na.ogół interesowali się
chłopi lasem tylko wtedy, jak
'
okolicach
tych
w
,a
zmalało
no
BaAntka
obrony, któ·ra w różnych okoli· ; pobili Antka Zapalę,
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lipi«, sierpień, w11zesień. P rzychodziM nNi dali się nigdy długo przypatry·' doia napływały listy z różnych sfron) rozwoju .szkolnictwa zawodowego, 4)
ły listy jeszcze w październiku , w li- wać robocie, bo z krzykiem go wyM Polski od mlodzieży wiejskiej z proś" wętpliwości w stosunku do oceny
własnych uz.dolnień, jeszcze bardziej
ostatnie pisma r.osHy pędzaJi krowinę paść" - pro.sil, że· bę o pomoc przy wyborze zawodu.
'topadzie W ost>e.tnim roku przed wojnę Pol· i·otrzebuje pomocy przy wyborze odd&ty grudniowe. Otrzymana korespon- by go Porad.inia przyjęła do stolarni.
dencja, składajęca się z setek listów Inny pisoo: „mam ocho.tę <lo mecha- skie Ri:.di o przesylalo Komisji listy powiedniiego zawodu, a.ni żeli przed
młodzieży wiejskiej z różn y ch wsi ze niizacji - m ean z ojcem jedne buty, młodych, którzy prosili o porady zaM r. 1939.
z drugiej strony wiemy również, ż~
w~ystkich województw Polsk:, nie dlatego straciłem <lufo czasu szkolne- wodowe. Odpowiedz:i na powyższe liprzemysł, rzemiosło, szkoly zawodoM
a;tanowiła bezpośredn iej odpowiedzi n'l go, ale w tyle za dzieciarni w nal\lce sty udziela Komisja.
Raz jeszcze prz.ed wojnę w r. 1938 we ska.rżę się na brak odi1owiednich
ze.gadinienia poruszone w „Gazetce". nie zostałem. Gazetka Sizk. pisał&, że
Fom1alnym punktem wyjścia die li- sę t11kie zakłady, w których można. si ę Komisja zajęla. się mlodzieżę wiejskę, kandy<le,tów _ prz:yszłych fachowców.
stów młodzieńczych było następujęce :.auczyć rzemieślnictwa - b. pros z ę opuszczajęcę. szkoły powszechne. W
Aktualnę. potrzebę społecznę stało
zdanie, umieszarone w „Gazet-ce" - o przyjęcie do takiej szkoły". \V/ ogó- poroz:umieniu z władzami szkolnymi się teraz. rozwinięcie poradnictwa z.a„jeżeli chcecie s~ dowiedz ieć szcze· le w~.cystkie listy były pełne energii i z kierownikiem Instytutu Kultury
wo<!owego i na terenie wsi: z jednej
gółów o różnych Z6'Wodoch, to pytaj· i zapaolu do dalszeg·o ksztalcenia s i ę \V/si, prof. Chałasi ńsk i m, zainicjowa~
::.trony ułti.tWić rzeszom młodzieńczym
pomimo często niesprzyjajęcych wa- no akcj ę pomocy dla uzdolnionych malezien:e właściwej drogi zawado~
cie, a chętnie Wam o<lpow;emy''
dzieci wiejskich.
dosłownie runków.
Rozumiejęc to zdanie
wej, a jednocześnie dostarczyć szkole
i życiu gospodaroziemu odpowiedni
Rok 1939 przerwtil te pracę.
Możnad j~dna'k na ogół wyróżnić
młodziei mogla prosić o informacje,
•
<lotycz.ęce różn)'ch za.wadów, tymcu- trzy ro zaJe pomocy, poszukiwal!le
L
· · · po t rze~
D z1S1aJ
pomocy przy wy· materiał ludzki. Dl6 zreaHzowa!flia
prz.ez m!od}·ch:
·
· i·
tych planów można na poczRtek choć
d
d
b
sem wszyscy zrozuffile I powyzsze
"'
I grupa, n.ajliczniejsza, żę.d~ infor- orze zawodu I-a mlo zieży wiejskiej
2d111rtle, jak gdyby ono hrzmiałc :„je·
by korespondencyjnie uwzględniać
sta!ia się jeszcze bardzie· p I
J a ę.ca.
· ··
żeli potrzehujeoie pomocy przy wy"": macji o szkolniictwie zawodowym;
życzenia młodych p11zez stworzente
ł
k • h
. • ó<l1
W szystk ie
.
zr a„z ·toryc wyp yII grun.~ mńi"eJ· liczna, poszukiwała
horze o:awodu, to pytaJ"cie".
d>zia.łu poreid zawodowych dla młodzie,,....
Wyżej wymienione listy, nie7!aJeż· wiadomości o nauce w wars'.litatach; nęlo poradnictwo zawodowe, zostaly
ży wiejskiej przy odpowiednim p i ś·1
k · ·
·
III grupa, najmniiej,szia., prosi~ia -0 zna. omlCle ll!:as1 one.
nie o<l płci i wieku (-JM 14- 20) pimie.
Demo k ratyzecja spo lecw.a stała się
szę.cych o różnej treści, zwięzanej z -zh 111danie uzdolnień zawodowych.
Obok tego rno;Żnahy zorgani:wweć
Pomoc poszukiwana przez młodych istotniejsza, sięgnęła głębiej i szerzej:
cechami indywiduaJ1J1ymi i warun·
Luni żyda korespondentów, mi.aly mila.I.a nie tylko polegać na U<łzielan i u rzeczywiście znisz czył.'\ wiele przesę- zespół psychologów - dwadców Z(l.'WO·
ha.rdzo ist.otny. wspólny rys: wszystM pożędanych informacyj - przewafoie ców społecznych, usunęła przeszkody, dowych, któnzyhy W pewnych okrekie były wyrazem tej samej potnziehy prosili t.eż o środki do reaHzowa-nia które tamowo5Jy mlo<lz:eży wiejskiej sach (np. w końcu roku szkolnego)
cdczuwanej przez ml-Odyoh. Uczucie, swolch z.amierzeń. Komisj.a nie roz- dostęp do nauki i do wielu zewodów. jeździli 00 wiejskich szkól powszech·
Jedinocześn~e życie gospodarcze, nych.
':które ich Optill\()W&ło, pokierowalo bie- porm~d:reiba środkami mater:einym i,
Musimy bowiem i o tym pamiętcć,
ni;e mogla więc pomóc potrzebujęcym. 1 ierowane przez pa1\stwo, roz.wijajęc
1giem ich myśli.
Jedn~1kże od r. 193!? Komisja , <lzia- się planowo, różnicuje się cowz bar-1 że spoleczeństwo, które wojna tak wy
Młodzież, która pisała do Poradni,
potrzebowała pomocy przy obiorze ł::- jęc w porozumieniu ze Zw. Naucz. dziej. Nowoczesny przemysł wprawa- ~iszczyła, nie powinno marno~rew;ć
dalszej drogi życia, dla tego też zgod- Polskiego, umiesz.cziala w „Gazetce dza nowe podziały pracy, które z koM) mł~zi.e~y: na,eży umiejęt~ie 01er~11ć
iiym echem odezwali s: ę chłopcy i I .')1JwLnej" przed wak ecj1e.1mi letnimi lei wytwarzaj~ zapotrzebow.e.nia ne . z. w1elk1e~o rez.erw.uen:u sił ludzkich,
d ziewczęta na sio wa, które w d anej j mfarmacje za wodowe dfo młodzieży, r owych fachowców. W zwięzku z prze) ezeby każde uzdolnieme znalazło wlaM
chwili uznali za odpowied·nik swoich opu s zczającej szkoły powszechne. I n· mianami żyda gospoda.rczegQ stoi ściwe miejsce i zostało odpowiednio
i' ktualnych pol'rzeb. Pożąda.na pomoc formacje t e, ukazując się raz na rok r01zhudow.a szkolnicł!wa zawodowego, wykorzystane.
Służyć interesom ogółu , :rai;>ewn i•arn.ia.la być b. róż norodna - zależna w szczupłych rozm:a.rnch, nie mogły, hóre winno dostarczyć państwu odoczywiście, zaspokoić odnośnych po- oow :edniio wykwalifiikowanych preM 1' jęc jednocześnie szczęścLe i powodizecd warunków , w jakich młodzi żyli.
nie jednostce w ten sposób, ażeby
cewników.
Jeden z korespondentów, jak „An·. trzeb młodzieży wiejskie j.
Wiemy, że mlodzież wiejska stQję.c ,,Antek" Prusa i „Jt1nko - Muzyk.ant"
tek" Prusa „napa1rz.eć się nie mógl, I Potwierdzenie tego sta nu rzeczy
jakie ·to pięknie ukręPone d-rzazgi leM' znalada Komisj.a w Polskim Rad io. wobec: 1) przemia n społecznych, 2) Sienkiewicza stali siię napr~·wdę prz.eciały spod ojcowskiego hebla, a jemu Do skzynki pocztowfrj ·Polskiego Ra- rozbudowy życia gospocJ.e,rczego, 3) żytkiem społecznym .
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c:oś z niego potrzebowali, a po· komu jest drzewo potrzebne, com wywożenie polskiego mie- troler najprzód się obraził, ale
z.a tym było im obojętne oo się '. :1iech jedzie do lasu i bierze r ia narodowego: I tej decyzji, kiedy chłopcy zaczęli przemaz nim dzia-lo. Dopiero w czasie klocki, które zostały przez Niem· gorliwy pan leśniczy musiał się wiać do niego innymi argumen·
tarni, zrozumiał, że przygoda
tej wojny w dziejach leśnictwa r1 <:Ów wycięte i przeznaczone na podpom~dkować.
X
może się skończyć dla niego
polskiego zanotowano fakt do· 1\·:ywóz.
czymś - bardziej nieprzyjemnym,
Tym zarzadzeniem rozwiazatęd niebywały, bo oto chłopi
Pamiętam innę wesoię przy- 7; ac~l pić. Pierwszy litr wypił
no odrazu d~a palęce prohleiny.
stanęli w obronie lasuf
Kiedy Niemcy zaczeli maso· Z jednej strony nasze drzewo godę, która spotkała na wsi pew duszkiem, drugi z przerwami wy
wo wyrębywać i wywo~ić do siie nic uoiekało już do Niemiec, nego gorliwego kontroler.a mlecz męczy!, ale trzeciemu niie mógł
hie z polskich lasów drzewo, lecz Z:aspokajalio . potrzebrspo· nego. Łazi! ten pan po oborach ,v żaden sposób dać rady. Chłop
kiedy cale połacie leśne zostały łeczei'1.stwa polskiego, a powtó- chłopskich i obmacywał krowie cy śmieli się ze skazańca do roz·
z f}ięknych drzewostanów ogoło· re zlikwidowało cm? również wymięt~a. Oględziny kończyły puku - „widzisz, pieiunie, po:..
cone, w psychice chłopskiej na- klockowę pańszczyznę. Milej się groźnym wyrokiem, że od coś trzy litry naznaczył". „Ty nie
~tępił przełom. Wieś polska zro- było chJ.opom wieźć klocek na krasuli czy czarnuli trzeba od- możesz, a krowa może?"
Pan kontroler napił się 111.leka
~umiała, że jeśli ta•kę rabunkowa swoje podwórko, niż wlec go do stawić codzienllie tak9, a takę
g·ospoda.rkę leśnę Niemcy po: I odległej stacji kolejowe.i. Na tle ilość mleka. \VI swych decyzjach za wszystkie czasy, ale już wię
prowad~ dalej to wkrótce zo- klocków, pomiędzy „Oc7...ami" a pan kontroler był nieubłiagany, cej po chłopskich oborach nic
staniemy w ogóle z lasów ouoło· leśniczymi powstał zatarg. Gor· r.ie wzruszały go nawet małe la- chodził i krowich wvmion nic
·
c.eni. Chłopiska powiedziały so- liwi w obawie o własnę skóre, pówki, a na lament i łzy babskie obmacywał.
(D. c. n.)
bie - psiakrew; Jest źle, bo z odgrażali się chłopom, że przy- spoględał z pogardę. Dla doda.Jednej strony kradnę Niemcy, ślę źiandannów na rewizję. Ale nia swej osobie powagi i ważno
JERZY NOWOSIELSKI
ści na odchodne mamrotał coś
a z drugiej strony my. Zaczęto chłopi dawali oohie radęf
l~ed~to.wiać. jakby. ~·lu _zar~dzi~: .. Do j~dne~o .z najbalfdziej „gor· po niemiecku.
Pewnej wdowie, co miała tyllesluczych zjąwił się
elbo Ja·k by Je zn:m1e1szyc. Ukrasc 11,wych
trzeba, bo N~em.cy · Polakom pewnej nocy patrol B. Ch. i ko jednę krowę, ów pan kontroKomedia ludowa w trzech
c!rzewa. na opal I budulec nie oznajmił mu krótko, że z dniem !er nakazał, by codziennie odaktach
~:p:zedaJę_. „O~zy" z~alazły wyj· d?Jisiejszym z zajmowanego sta- sta .viała na koptygent 3 litry
scie. J? 0 sredme, k~ore chłopi nowiska został zwolniony i w mleka. Otóż po schwytaniu konCena 40 zł.
f.~Jęh z zadow~leni~m. Wszystl pr~e.cięgu tygo<lnia ma posadę trolera, „Oczy" zaprowadz-iły go
Do nabycia
, . ogloszo,no, ze me wolno w lesmczego opuścić albowiem do owej wdowy. Kazali wymieWydawniczym
Wydziale
w
1.es1e drze\':a scmac,
'
• · • .b o to co swym oportll'flistycznym zacho- rzyc trzy litry mleka, poczerni
Z. M. W. R. P. „ WICI"
Jeszcze stoi, pozostanie dla nas waniem nie broni lasu i intere- !.J'Olfliwemu kontrolerowi kaznli ..___________________________
Warszawa, Al. Jerozolimskie 85, __
1
pok. 212
I a czasy powojenne. Natomiast sów polskich, lecz ulatwia Niem· re natychmiast wypić. Pan kon·
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Ja}< praclljemy na Zachodnim Pomorzu?

Rok minął jJ<c „Czołówka Wicio- 10. Pełni nap;·i;i.enia oczekujemy! I sistymi i długótrwałymi oklaskami. wyrazili podz:~kowanie Zarządowi.
wa" powiatu Hfockiego wyruszyła Pierwszy przyjeżdża kol Reszka Ta głęboka trdc! referatu wsączy- Wybom Zar!{l.'!li dokonar.o przez
1
na Zachód, aby zatknąć „Wiciowe" Piotr z Woływanki. Nastę-i;nie kol. ła się w serc·1 i dusze zebranyci1. Komisję l\fatkę. Do Zarz:idu zosta·
sztandary na Ballykn, by przesunąć Wiśniewski ze s\voim Kołem z Kiek- A nasza pieśń ,.Wiciowa" „Do nie- li wybrani: n:.t prezesa kol. Telega
straż· z nad WMiy na Odrę, i Nisę. rza. Dalej pr?:ybywa Kolo z Rado- bicskich powal'' rozpły~ła się po Adam, na vic.~prezesa ko~. masz·
'Vyruszyliśmy lia Zachód, jako bry- szewa, Jadwiżanki, JagieHowa, Kor- za mury sali o!Jrad. Dalej wita rzyk Stanisław r.a sekretarza kol.
gada osi~dleńcza,. której. z_adanierri nocie, Dł~gołęki itd. Ro:-j:1ś~i~ się Z!azd kol. .ł.ęckt, prezes wojewódz- Kem~~ Marian, na skarbnika kol.
było roz1meszcz,m1e osad111kow w te- nasze oblicze, uradowam rl:neramy k1, po<lkresla w słowach mocnych Stęp1en Jan, na bibliotekfl.rza kol.
1
1
renie. Jednoc-~..:~11ie prow~·dziliśmy się -i idziemy do kościoła. Po v.!y. drogi, po któryi·h kroczy młodzież 11\Iarciniak "1„ na kier. sekc. 0 •
rob?tę . „Wiciow:i."._ Po rokl~ czasu s~uchaniu mszy ~więtej ~okolic.znoś- -~vicio~a do Ut:7.('CZywistlll~nia i?e: ' świat. kol. Dw11rzeck.a Zofia. na kier.
gospp<larczej Jwl. Reszka
zdajemy rachnnek z naszej pracy Ciowego kazama udaiemy się do i z drog tych rne 7boczy, wykazUJąc sekc.
Domu Kultury i Sztuki na nasze zupełną niezależność od koniunktury Piotr.
„Wiciowej".
Plan pracy jaki nakrdlił tym·
politycznej. Ziaz1 nasz zasługuje n::i
nasz1 rozpocz.~liimy od Wiciowe obrady.
Pracę
Po olwarci':l i stwierdzeniu pra- uwagęJ bo był pierwszym Zjazdem czasov.<y Zarząd to: dalsza organi·
wyjednania JoJrnlu nn biuro, uporządkowania ce• i nmeblow:mia. By- womocności z1~udu oraz powilanh1 pow~atowym na Pomorzu Zachod- zacja Kół, ufundowanie.sztandaru,
urządzenie „DJi~ nek" organizacja 3
przedstawi- nim.
ło nas tylko 3 „Wiciarzy'·, podzie- Pełnomocnika RzlłdU,
Sprawozdani,: z prac i przedsie- kursów, a mi:.t!ll•wicie: . spolecznopolitycznych ( tylk•)
Iiliśmy się funkcjami, ja jako star- cieli partii
szy wickiem i doświadczeniem o- ludow.) organizacji rołodziciowych, wzięć Zarządu clc·konał kol. Pękala oświat., dla kclt:żanek i dla trakto·
\
biąłem funkcji! tymczasowego pre- zaproszonych gości i młodzieży zor- Idea „Wici" n,urtuje już po cafym rzystów.
zesa powiatowego, kol. Krawczyk ganizo~anej wzniesiono okrzylc na powiecie, pomin',1, że mamy dopie- · Jeż~li ustęp1;jący Zarząd miał
Feliks sekretarrn. kol. stępień Jan część Polski Ludcwej i odśp;_ewano 1 ro formalnie '-;irganizov..·anych 12 trudną i ciężk:i pracę p.rzy stwarzaprzy
or~i•nizacyjnych,
Kół. Braliśmy utlział w zlocie w niu form
skarbnika. Po wyjeździe kol. .Kraw- zwrotkę „Hymnu Państwowego".
1
Następnie wita Zjazd Pe-łnomoc- Sz<;zecinic. Zg:'C'madziliśmy niewiel- ·stwarzaniu poilloża dla idei wicio·
czyka funkcje sekretarza peln\ł
kol. Skąpski Hieronim. W pierw- nik Rządu R. I'. <'b. Kubik St. przed- ką kwote pie:u~dzy, ale fa kwota Wej to obecny Zarząd czeka truQ.szych miesiąC'ad1 akcji osiedleńczej stawiciele P. S. L . .\. S. L., Zw. Wal. poważnie przyc1yni się do rozwoju niejsza praca, :Jo musi te formy wy
organizacji pn,~1. zaangażowanie in- pełnić treścią, zasiać ziarno na przybyło mało mł•)di1eży, wię-.! nie 1110- Mł., Zw. H. P.
Z kolei wyg\asza referat ideowo- strnktora. (Ob~·nie juź go mamy}. gotowanej gl.!bic, aby po roku na
orga11izQwać Kół a tylk>
g\iśmy
rejestrowaliśmy poszczcgóJnych wi programowy delegat W. Z. M. W. Kol. Wiśniew;ki fgnacy, jak<> prze- drugim ZjeźdiiP. obfite było w plo·
ciarzy i propogowaliśmy idee „Wi- w Szczecinie kol. Makieła. W swym wodniczący K0m. Rewizyjnej skła- ny. Niech pło11:} „Wici" w powiecie
żyw~~i]-n płomieniem,
ciową". Z chwilą większego napły· refer.acie przedstawił historie, cele da sprawozdanie z dokonanej re- -Nowogród
:wu m_Iodzi~ży rozpoczęliśmy prace i .zadania .z. M. W. z uwz?ędnie- wizji ksiąg i J;a~owości Za~lłdu n~ech za~aczaj~ .~ze:sze kręgi, nie~h
Pierwsze Koło zo- · mem zadau na Pomorzu Zachod- Pow. wyst~w.1 wmosek o udz1ele- rue będzie ws1 1 miasta pomorskicor.gamzacyjną.
stało zorganizvwane w dnh1 11.VIU 1nim. Za referat o głębokiej treści nie absolutori•.un ustępująC'emu Zr go bez organL~~cji „Wici", l\Iy nie
-1945 r. w Karnocicach, g:n. Strze- kol. Makieła Zllsłał nagrod:T.cny rzę- rządowi, na co zebrani oklaskami złamani idziem w dali
„,
lewo. Następnie "" Antoniówce, gm.
ł
Dąbrowa. Samr,rzutnie r,owstał•)
Zl~ZY
~· Koło w Dembicy, które póf.niej bra_ .
ło udział w ,,!) Jżynitach W~jewódz· stworzy,_<
· · w tym o k resze
· o bozac h. W sza.k , dzzezy
. znaną n • nego ro d za1u
Koszalinie.
w
kich"
powszechme
w· . „ R zeczq
tW J:iawiżancc
ł r ,
•
"
Z or„an1zowa ,..,,o s ary „ tciarz
··
T · ·
k'
· :hl · 1
d
"
k i · k
.
,
l
k' h
efzh9Jiw Jls~ a. - 1 wzę szosc kt ~aro , u !o .c OJ?l: daru!1 zhu&oz kl~~~e 1e1 spę·
kol. Błaszczyk, które obecnie jest. ~szyst _ie, .
zem,e cho yd rot 1ego czasiJ
.z~e· 1wadt:v~, . ora pracu1e
okresie ~Ja wkzlso~ dltmc b
najlepszym w powiecie.
zimy wydaliśmy odezwę do mło- zy .sz o .l}-ef, a. ro .otnDz o~ z ~~- wy a1dm~ z. częhslto wk pockt ~zo a. w. g_o~ac , na morzem, czy w
.
ora w mzesc1e.
m o zzez c ops a,
llZO roz· 1
t€ 1zgenqt pracuzf!ce1.
dzieży wzvw a :··cą. do organ'zowa1
e mokratycznej
el- nego rodzaju stowarzyszeń i lwiej części ze szkół średnich nic · Czy w Polsce d_
nie się' w K ~ -'~i 1 k'I 'k
. mz·1·IO•
, pomys'l'1 o losze
'kt me
'
k ..
.
I k
,
[. • d
. k,
o om ' uzup
01'l
niliśmy Zarzą•l l'owiato.;y i praca zwząz ow w <la a swoją pracę w . orzysta, me zna a C]l wczasow. m
akcję wcza~ów _letnich .. Rzecz s~: 1 Czyż~y nie należ~ło się z~· nów młodzieży wiejskiej?
powoli ruszyh naprzód.
"!la w s~b1e n~e f1!0Ze budztc stą,now1c na~ .tym, ze SP_O~eczen- A możeby tak Chłopskie To~
zaczęKół
Po zorganiwwaniu 12
. ·I stwo młodzzezy ·chłopskz.e1 . wy- warzystwo Przyjaciół Dzieci roz~
liśmy myśleć 0 zwołaniu Zjazd;i zadnych l~iJfpln_voścz.
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z:1emnzei
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o I szerZ}'ło swoi·_,'t stałutow:i't dzia·.
·G. cfybysm.Y 1ednakk postaw1l1 1 rz.ąd.zaO krzyw.,d.ę, z.aponµ,na]t}.C
l
a to z nas z 1 me/. czywzscze me mys ę. tu o I lalność i stworzyło , warunki
chłopska umoI.liwia1' :ice młodzieży wiei··
wczasów korzysta? Odpowiedź tym, żeby młodzież
't
b
ł
w
nasuwa się pozornie prosta - 1czas letni spędza a l . dz.
. . ski1'e wy·poczynek i.v mieście w
.sposó
d
k" ._,_
l a· .
żebv
Itak z L/OK spęl dza . m. ohl 1ezk m1e1 · okresie 2 imowym. 'lWarto,
wszyscy u zte pracy.
-.
.
. ' . l
. lk
L
dcz. m o rzez ·c ops a po· nacl tym zastanowi a szę Samo"
d . ecz c~ ty o ~ dm!escze U· s

b
Powiatowego i dokonania: -re·g ulaminowego wyhr•rn Zarządt!, zapla- so ze pytanie -

nowania prac j~1kie organi1acj,a na. t
•
• _,
.
moze w) ,w n ac na 1crerue u.· . dnak
Cl
. t
te j'szen„o P 0 wia
u. 1cąc się Je
przekonać, jak praca idzu~ w Kołach, Zai·ząd u;,~tanowił przed Zjaz- +ze kpracu/t}. z SiJ lz<J .nkz whypo·
dcm zlustro;ać wszystkie Koła, co! c;zyn u, ~zy to na. efnzs ac , c;y:
też uczyniono. Frzea Zjazdem zapo- na kolomach letnich, czy w roz·
:wiedziany hyl ·k"u.rs spo}eczoo-oświatowy dla przodowników WiNa zebraniu Zarządu Powiaciowych, który.~· 2 braku dostateczMł 0 d . .
k
nej liczby kursistów został ocllożoziezy
wiąz u
ny na jesień. z1· ;11d w'-·znt1c-zony na towego
\X'iejskiej „Wici" oraz ·prezesów
"
k ' Z
k
dzień 2 czerwca 1946 r. Po rtie'ttda·
• M. W. M i se retarzy Ól
nit1 się kursu cgnrnęł~ nas niepcw: powiat wlocławski ze wsp6łność, czy deleu:ici
„ „ i czy udziałem prezesa i sekretarza
·· prz"'J·ad„
Zjazd się uda. Władze pańsiwowe i Pomorskiego Związku 'Młodziesamorządowe nr:n organizncje młn ży Wiejskiej w Bydgoszczy
dzieżowe i partie ladowe zaproszo„ uchwalono następującą rezolu_
ne, więc ładnicbyi;wy wygltdali cję.
„Zebrani . członkowie Zarządu
~dyby się Zjazd nie udał, pr~reś.hłoby to nas;q Prace i ośmi~sz)lli- Powiatowego Związku Młodzie
byśmy się wobec zaprNzonyci1 ży Wiejskiej „\Vici" oraz pn·gości. Zbiórka wyznaczona na godz. zesi i sekretarze kół terenowych
S za

1·

I

:d

et

pomoc Chłopska. Wszak nasza
skza ~ 1!zo wCo nebgo c;asuzU:
resze, zz?1Y· zy y me n~ eza o młodzież wiejska, pozostająca
pomyslec o tym, aby te1 mło· P?Za zasięgiem ~zkól . średnich
me zna teatru, kz:ia, n.ze byla W
muzeac;h, czy zwzerzyncach. Fe·

Rezolucja zebrania w Bydgoszczy
z .

na konferencji dnia

K

k

4 sierp~fa w ri~ :~mowe . Bożego Na~o?~€~
ł ma byłyby okresem krot.nch
· ·

rugyn u w po·wiec;ie '"'. ocławskim wyrażają c:i.łkowitą
. ł
'd
dn
zgo ość 1 eową ze swyim w adzami zwierzchnimi- i popierają
h
przez nich dotyc czas prowa-

dzoną działalność organizacyjną,

oraz wyrażają im swoje całkowi.
te zaufanie w dalszej · pracy dla
dobra wsi i całego Państwa".
za Zarząd
Sekr. Zarz. Pow. Z. M. W.

WICI"
.W. Wyględowski

wczasów dla młodzieży wiejskiej .
k 'ł
· d
uczęszczające}
d ·o · po„
h Dl o ' ł sz
h
a m o ztezr po·
wszec. nrc .
za wiekiem szkolnym
kr moznaby
wykorzystać inne · 0 esy czasu.
W artoby, aby nad powyż4
szym zagadnieniem zastanowili
się i wypowiedzieli ci, którym
dola młodzieży wiejskiej nie jest
obojętna.
'.A.. Klomkiewicz
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_N AS Z -Y C H .>Pl.S·A R-Z·Y
'] óZEF BOJAR

'ANTONI · OLCHA

Bądź błogosławiona

moja chato stara,

.„ Te male zamglone

tęsknotą· okienka,
od zórz wiosennych i słonkiem promiennym,

Niebo się w ziemię :zapadło. Cmal
NikQgo wokół. . .,
1'y ino. ~
I - jaJ

B<}dź błogosławiony

Miesi<}c-żóltodziób

w której ujrzałem doli światło dzienne„.

stary, starty progu,
chwiejną ręką ojca z 'klody wyciosany.
N a tobie klęc:ZfłC składam · dzięki niebu,
za rozkołysane :zlotoklosne lany.

.

w chmur przepaś ·; wp_adl.
Cma,.
lecz tej noc}1
jakżem jest rad!
Nad sto księży:ów
i nad
. milion gwiazd - ,
wolę
·'\
ńvej dłoni spracowanej blaskfl

.

Błogosławione bądźcie,

wy bielone ściany,
coście mnie ochronialy przed :zimnem i slot;i,
gdy w nędzy nagiej byleiJ kołysany,
piosnką, że jak mnie - gorzej jest sierotom.„
'Bądź błogosławiona,

moja chato stara& ·
moje sny młodzieńcze!
:Gdy z losem się bila moja dusza jara„.
nad siedmiobarwn~m myślą w:zlatal - ł(C:Z,.
bo

wyczuwałaś

-

~-,.'lój

lW sŻystko ośmioro blogosławieństlv bożych„
'(liechaj na ciebie, chato moja spłynie,
szczęście niech Iwo je biedne drzwi otworzy„.
' i wsży!fkim chatom w ojczystej krainie ..;. ·
l

''

Ojciec zdobywal chleb

c~arn1

swą· silą niestrudzoną,

-
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Do Ćiebie idziemy, my "':- źolnier2e,
~jczyzno - po ~ozka~y I
•Twoich sztandardw bacznie strzeżcm,
Iwej
chwaly.
tzci
be:z·
skaz.ylll
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„ ;·
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.fi m'atka ~ niby gwiazay„
szczęście siała .sw9 dlonilj„ •
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.\Vyji młocarnie już o .§wicie,
Zdmuchują z oczu sen11CJ noc ~
Od świtu tętni wiejskie· życie,
niej bucha praca, siła, moc.

'
·-~'

·-.

·z

.

1 aziA nie patrzysz, le na! malo,
2~ dłoni~ na~ze' z pracy twarde,
2.e mamy dumne, blade czoł~, ··

· ' ' · · :· '
., · ·

'· ·· ·

.

. "'· .„:
lWYi<I

młocarnie

._, .

•

prze:z uzień
·
·- · · „. , • caly.
Z stalowych walców plynie ;~~-

Będzie pachn~ćy chlebuś biały.

~ '

Będzie
· :,

na · polach noiv.v. siew.

, ·.•, i.ec:z kai~sz oręż chwyei~ w dłonie, . . .
; „, ·
·
· ·' •
· · 1 · ctągle 'naprzJd nid~ !ztandary, .
, 1_ plyn.ie strug:} 'srebr~...· zlota
· ·
„
·· ..~ . „.:•,··. · . • · „
_ · c~ęiJdej · wie4oi~czej prct:=y plon
.„ . !· , Więc krtu( leie.my "w Twej obronie...
·
· ··
1Twaiże zalane zmudnym potem
1
.„
••
-~Y. - mvielbiana ·krwiłb~:z mf~rf·•t . .
.c =;;.;;, ~ ";
„. ~·-. ~~~cr·~VY?°:sim ponad ':.~~· , ·:·
. , ...
„
•
1
·
-- ·
'
•
· :, •• '.·
·
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Wjrji młocarnie do wieczora
Do Ciebie idziemy my - · zolnier:e;
• „ •
.„~·, .·„ .„ . ~ · ·-·d':·„ ·' · ' . , - r ś · iewa · idnii każdy tryb,
Pó rozkaz...._ .Polsk~ .Mila! ' „
· ·"' ' "
:
„..„ , , ,: · :· ., · ·i ..„„. _...„ ~ · · ··Zb~ża jJ pelria jest komora.
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d
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stole
leży' 'pachnicY chleb
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T. wor_c sztan arcSw acz.me „strzezem•..,..:: •. .„ „„ ... 1 · „„
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cho·ć

.- · ·„

. · _,." -. !Ty wiesz. :ź~ nasi, mlode :iycie„, .

~·

ich chata wieśniacza, _ . ' ·
była uboga-·i mała,
·ojdec . nief nigdy nie plakal,
'i m~tka' nie' szlochała„.
.

J •

-,

. ·~
•

·~y slyszysz serca mocne bicie,
iiy widzisz krew ofiarni żylacli,.

· ·.. .

„„

stary ojciec byl z brązu,
a matka z opłatka i ·miodu.
.Ojciec :Się c_hlubil siły ogromnć}.
a matka - samą f.!,rod<J„.

.•

: • '

•

-s~~- uuLWuU

.'Slogoslawiona hądź chało po trzykroć!
:Za wszystko coś mi kiedy w 'życiu dalal
Życzę ci chato. jako swojej siostrze,
•byś mi .długo w _wonnym sadzie stalaf „~
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0§t0tnia u;io!ift~ wdjpq
na ziemi niemieckiej

2)

Igielskie mundury. w wiosce był
angielskich niewolników, poremu się weszło tak głęboko za załam - powiedział: Gut - matka, rzucili bogaty magazyn mundul'Owy
paznokcie, uciec do jedynych jesz- moLesz · w· -Dcutschland arbeiten! i żywnościowy i wyjechali, gdy
cze „przyjaciół" - amerykańskich Wbił paznokcie w moje włosy, wy- tylko nadszedł radosny dzień kapirzucił mnie za próg _właSllCgo mo- lulacji. Skorzystali częściowo z łych
żołnierzy.
- Amerikane gul! Das ist kul- jego domu i mnie, matki{ pięciorga, bapasów, obok miejscowych NiemPanie. kopnął "ców i nasi chłopcy. Uśmiechnięci,
kopnął!
dzieci
tur! Das nicht osten!
Ustroiwszy więc samochody, mo- mnie! i nazwał świnią pólską! '\vygoleni, wysfrojeoi cieszą się, że
tocykle i funnanki w białe chorą- I tam zostały się dzieci bez opieki ·pojadą do Ojczyzny. Jeden z nich
gie w ki, sporządzone naprędce z na łasce Boga i ludzi... I czekać na błękitnooki blond~'nck ma łzy w
życic!
Jadą więc szkopy. Patrzę z ogro- prześcieradeł, reczników, onuc J transport? Pan mówi: czekać? Ani oczach, gdy wspomina ·ojczyste :;tro- _
mnym zadowiiJ~niem na jadących chu~teczek_ d? nosa, zako~a"."szy ~ckundy ! Jeszcze mnie nogi za pro- ny. Ciekawy jest, czy żyje jego
se- matka, ojdec i pewna z zadartym
na wozach, autach i motocyklach bron do zierm (bo przyda się JCSZ- wadzą i zaniosą do Polski! .Ani
1
1
Niemców. Obserwuję ich. Jeden z. cze ... )~ rozbrojeni, niewinni, jak kundy dłużej z tym bydłem, na tej Iiglamie (pokazuje mi fotkę) nosnicb _ widzę _ jadący końmi tro- owieczki, niewinni tacy, jak :mio- przeklętej ziemi! Ani minuty! Co- kiem czarnooka Zosia.„ żegnam
l'hę pod gazem !>postrzegł leżące 1 łki, :-- jakby żaden z nich nikomu kolwiekby nas miało spotkać na diłopców w serdecznym ·n astroju i
drodze plecione srebrne naramien- uigdy nie zrobił nic złego, - jadą drodze - nie spotka nas nic już wstępuje na odmianę do pana„. bir·
niki, przypina sobie do płaszcza i Niemcy. wszystkim~ . niemieck!mi gorsze,go od tego, co nas w ?yciu germeistra. Niesympatyc~na ordy.
narna, przekrwiona twarz ojca i pateraz strzelając z bata jedzie krzy- ~.rogami. Kucharze pr~eczuwaJąc, spotkało.
Niemcy mijający •nas tak rozma- na wsi. Nieforemny brzuch koły
cząc na wszystkich koleqów, dla- ze muszą wszystko oddac Amerykaczego mu nie salutują. Inny, jakiś ~om. r?zdają ~obietom ~iemi~k~m wiających obok 1.lrogi, maj:i ,takie sze się przede mną majestatycznie,
unterofficer" zrvwa sobie z fanta- l dzteCiońl swoJe zapasy zywnosc10- „sympatyczne" miny, jakby mó-wi_li: jakby był brzuchem ·samego Goe;ją obszywki sr~hrne na kołnierzu I we. Sypi? si~ wi~ w wyciągnięt~ „Boże 'ł?al'Odu niemieckiego pozwól rin'ga. Prżedstawiam mu · się, jako
i krzyczy do ofke.rów, by to sam·))ręce _cuk1erk1, k1e~basy, ~asze 1 nam jeszcze kiedyś niezadługo do- ,,polski dziennikarz". Najpierw 1.0 .
zrobili! Ale i ten jest pod gazem! puszki z .konserwam1. Qddac •WSZY': gnać tych nadwiślańskich psów i bi zclzi.wion~ minę, mierzy mnie i
łachmany, w które jestem ubrany,
W r eczywistośd wszyscy oni sri stko - nie dać nic Amel'ykanom, zrobić z nimi porządek!"
Gdyby w tej chwili nie bali się ale potem roLi się bardzo grzccz.
.
przeięci kapitulacią, zasmureitl prze- li nie <lać nic wrog~m!
W Karlowych ) arach, gdzie stoJą Amerykanów, zrobiliby to zaraz . .· ny, uprzejmy. w chwili· gdy rozgraną 8 równoc'ze.śbie już w tych
Grupka Polaków tymczasem ie- mawiamy w pokoju, na dworze robi
rnó g~ch rodzi •·ię kiclkuje myśl 0 Amerykanie długie kolumny samood~tic.t."e! Cała t; ;rmia zda się mó-1 chodów ~ie~ieckicl1 wita patrolka l{na się ze mną i wędruj!'! dalej. śpie- się sŻalo.ny szum, niepi·zyjemny tymwić:" odpoczniemy, zagojmy raiiy, ·?me:ykanska. na motocyklu d~óch szą się, nic ·mają czasu: Maj czter- hardziej, że ju~ od ·paru ·dni zalega
dziestego piątego roku przecudną ~wl<>t
zołmerzy.
.
.
.
„ dzimy
. ,..,.iro
. się,
· marzy.
"' 0 której'
... cisza, cis~a
•
. '.
.•
. •
1 znow 1 ..,
ui:nocmmy
1
· sz~ściu lat
·rwetesie
1
huk.i
liśmy
wolnej,
do
ich
prowadzi
pogodą
bron.
Oddac
macie?
Bron
Uderzymy!
d
. . d
• b
•
•. •J.. • Juz
•
IL!e ) s u erzymy 1
·wojny.' Wychodzimy .rla podwórze
rom. uk·och aneJ. o·Jczyzny.
memkccy
·· Al e żo1·merze
,
kamiennej zagrody burmistrza. Uszy
dwóch
znów
szosie
asfaltowej
Na
r.ie mają. Już fo gdzieś „spławili".
II.
Padły miasta niemie.ckie, -runęły Jui - tłumaczą - oddali gdzieś innych żandarmów amerykai1skich '1asze. teraz uwolnione <_>d . ochrony
twierdze, zapory ·i linie Zygfryda, czeskiej milicji, czy policji._.• W rze- wstrzymuje pojazdy i zapytuje ścian domu pękają od huku i grzmorozkurzone · przesz~ody przeciw- czywistoścf co zrobili z bronią, zo- Niemców o broi1 i amunicję. Oczy- tów motorów. Podnosimy głowy.
czołgowe, poniewiera się P.o rowach stanie ich tajemnicą, aż do przyszłej wiście już oni jej nie mają; poco· 'Niebem ' błękiłneril · suną · · setkami.
im broń, p,rzeklęta broń: „Gott Sei amerykańskie powietrzne · fortec~.
przydrożnych, po miedzach 'Plasach wojny. ·
Gdzieś na którymś kilometrze Danki" - że wojna się już wreszck Go za wspaniały, potężny widok!
broń niemiecka, ta broń, na którQ
pod nalotami bombowców praco. \zwraca uwagę gromadka ludzi-ma- skończyła i t. d. Kłami:!, jak Niem- Szwab ~ widzę - zżółknął z z11- ,
wały tysięce robotników w dzień szerujęca w przeQiwn~ kierunku cy, a niewinni SQ, jak szatany! Nie zdroŚci. Liczy: ein, zwei... drei.„
I noc przez · sześć· lat, ta broń która niż cała ta hµcząca motorami samo- t:::iówią już „Heil Hitięr" .i salutuję ~.potem eiphun~~rt..„, ·dreihundert.„
Opuszcza głowę, myśli co;
t~derzyła w całę Europę i zadała chodów i powiewająca bielą neutral- po staremu, nie podnosz;i ręki po i t.
smiertefny cios tylu narodom! Te-1 nych flag - zgraja. Podchodzę do hitlerowslm, ale jutro, po jutrze już ·głębolto',' . gdy już umilkły ·dalekci
raz pokonana leży spokojnie na -po-· j szosy. Przyglądam .sie b.liiej gro- ":' podziemn~ch or~aniza~j~cł~ b~ą , motory samolo:ów:, , Il potem bąka
lach, albo wlecze się przegrana po . madce: Polacy. · · Pierwsi ., P~!itr,· Mę pozdrawiać „świętym' 1m1emem od . niechcenia, Jakby z musu:
asfaltowych niemieckich, wspania-1 których widzę na obcej- ziemi z bia- Ttajwiększego zbrodniarza świata ·.:_ · A~erykanie. SQ. silni! Sił silniejsi od ... nasi
łych autostradach, by za godzinę, łoczerwonymi szarrkami wpi~temi „Hitlera".
Widzę, jak mimo okropn~j nienaZ lewej i prawej strony . drogi
2a dziei't oddać się cicho ~wy~ięsco~ w klapy ma;yn~r.ek_i cz11pki•. Pai;n
męiczyzn, kilka kobiet. Podp1craJą gdzieś po czeskich górach słychać wi~ci i lJłitno Ż!łdzy zemsty, _ któ·
aza oceanów.
Tu i ówdzie p9niewi~rają_ . się się kij.~i, .na plec~ch ;IJlałe tobołki. raz po raz salwy karabinowe. Niem- ra Już z miejsca Śi( t:iin w głębi je.
cy jadący drog11 denerwują się. 'go duszy rodzi .:.... podziwia. p 0 •
- Dzień dołłry! . _
beczki z benzyny. Podzmraw1011e
Ktoś informuje, ie to czescy party- dziwia .siłę, potęgę . nieprzyjaciół
·
- Dzie1) .dobry.!
na sito przez kule własnych niczanci ostrzeliwuj!) kolumny nic- zza Wielkiej Wody, którzy go 2 wy. ,
mieckich żołnieny, wypuściły dol - Dokąd?.
.
. . 11„.
na c1-ęzy
mieckie, nie zwracając uwagi
Do· domu!
ostatniej kropli benzynę w zieloną
.
się wraz I
A ' potem' sk~rży .
kapitulację. Niemcy w popłochu.
- . Ale . gdzie do domu?
l'Uń wiosny, w .krążącą świeżymi SOpanie, 'do Wyciągają gdzieś z zakamarków re- cóJ'k<>, wysportowaną jasnowłosą
- Do · Warsiawy -karni ziemię. Wyciekła ciecz, która
\volwery ..• • Teraz widać, że krótk<>„ Miti,„ jakie to ostre przepisy jui sto· L · za pokarm ty - I·"„1ars1'awyl
· ł a sł uzy„
Jeszcze mia
broń wcale nie „oddali", ale · bez- mją okupanci. Dopiero przyszli. a
- Nie czekacie na transport?
siącom motorów -samochodowych,
.- Na· transport? Transport bę- czelnie zatrzymali przy sobie. Tym~ jui · zabraniają' ·to i . owo. Naczołgowych 1 samolotowych. Wyl'iekła ciecz, przez . któr.ą w dużym c'.zie za parę miesięcy, - a my nie czasem okazuje się, że mali cl1łopcy przykład wczoraj wydali zakaz
11topniu Niemcy :przegrały . wojn~. mamy czasu, nam się śpieszy do pukają sobie po górach i lasach z (pod lrnrlł śmierci), . .handlow::mia
poniewierających się karabinów. · zło.tern, zrywania owoców i chodze. .
.
Na lotniskach stało jeszcze tysiące domu!
Jestem w tej chwili w ~asie ne~- nia · po g~dzinie ósme) wieczorem.
- W Czernacli napadają na Polallamolotów gotowych do lotu ~ nie
· ·ięceJ· ' tdenerwowały
było benzyny! Stalowe pta'!-i wciś- Mw, obsypują kail:u~n{ami, rabują, tralnym pod Karlowymi VaJ'.ann. T - ·
e owoce naJ"
w·to- niemiaszków.
· .k • ..
• d neJ· z w1ose
Z a eh o d zę do JC
. '.hJ'.;!'
11ięte w ziele1i sosenek obramują- a nawet obstrieffw
Przecicź dopiero wios„
d
· k ó
- Panie kochany· - p" rzerywa mi ska cała zagospodarowana przez
... ycll lotniska i nakryte siatkami z
me t re rzekwitną
dopiero
na,
d
t
•
.
C
•
N'
"
śmy myśleli ie AmeryA
,
zes1 wyrzucem s .ą
sztucznej trawy słuiyły za kwaterę„. starsza kobieta około pięćdziesiąt- icmcow.
'
mylt. · alny .httródl"
"" a' 1·'' "'t ·k
· so- ~„k··
~ dk"iem ws1· spacerują
· · -. wszystk o J'ed no t J a w d awno . .-.ro
k. i· -;- "mme
.
· k'un l otm·k01,n.' ·."· .. „
_ roó·
111•ermec
.
.
chł
I
b"
.
.
·1
,
.
.
W
dó
eh
.
.
,. ! ·tt .o n . ur.
T ys1ące,
opcy - wczoraJ Jes~-:, ame,
ie po scy
p1ęc1oro
.arszaw1e zostaWI am
~amo. o ''!
tys~Qcę_
0
~ime. · ·
mknie w stronę Amerykanów w pa· dzieci!' Zabrali mnie - dranie - cze fornale i wyrobniki niemieckich '\VlQ
~ " ·" '· .(D. c. n.)'
' j,ówstańiu; esesowiec kazał so- 1,auerów, dziś wolni' j~i -ni ezaletni' .~ w '·
t>ic~eJ,, Sialonej ~ciecze~ ·przed Rtt-'
.;„ ,„
n.o:'o~C : ;m,-„ ,_;-·
1>kirni. Uciec od całego światał któ- bie pokazać· r.~eł a sdy _mu poka· lu~ie, . Poubierali si~
.Jadą auta, motocykle, czołgi. Jest
tego ciężkie tysir,ce. Aż strach bierze, że tyle tego jeszcze mieli te
szopy ua polach. walki! Gdyby nic
.w spólny, ogromny wysiick · aliantów, kto Wie, jak długo Jeszcze byliby buszowali hitlerowscy zbrodniarzc po ciele całej Europy. Ile byloby jeszcze ofiar, ile ludzi byłoby
utraciło najwkkszy swój skarb-
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IPróbuję

swe siły i po portugal-1 Posyłąm do ayspozytji Sz.
Z języków znam oprocz r::i· Redakcji kilka moich wiersz-V.
dzin~eg?. i P?J~tu~alslciego _hi- 1Jeżeli n_adają się do ,Publikacji
szpansk1 1 ang1e1sk1. Mam dwoch proszę ye wykorzystac.
braci ochotników w Anglii. Są f , Prosiłbym o nadesłanie mi
starsi odemnie. Ja ró"~Dież zgłc'- ! publikacji litera.:-kich.
Załą.czam strdeczne pozdro.
siłem się w r. 194-3. Trzymano
ł nas w Rio de Janeiro pruwie rok \vienia.
I czasu i ':' koń::u . rozpuszczono
Z poważaniem
.~;.,,.r 1
, do domow.
Jan Krawczyk

!

I sl.tu.

!

..

JAN KRAW9?'YK

I

Upojny zapach słodkiej mimozy

?

na falach zefiru niesie się w dal;
Krzyż Południa nad pióropuszem palm ah! brak mi czegoś... zapachu brzozy -

~

•

Lisi z Brazylii

;

ISzanowna

Redakcja n1e moglaby ini udzielić informacji luh
rady? Będę niezmiernie wdzięcz.
ny. Chciałbym nawią::ać ł.ąc:-
n.ość z jakimś z tamtejszych pism
by publikować swoje utwory· ~
terackie. Mam w przygotowanm
powieść p. t. „Niebo w płomie
niach" z życia polskiego w BrazylL Czy która z tamŁ f.inn wy·
dawniczych,.. nie zainteresowataby się jej wydaniem? Gdyby
bardziej
były potrzebniejsze
i11formacje co de
szczegółowe
mojej osoby, mogę, je posłać.
Tymczasem tylko tyle. Do Brazylii przyjechałem z rodzicami
mając 11 lat. Te.raz mam 29. Publikowale!Jl sporo (począwszy
od roku 1937) w tutejs::ych pol ·
nastąpi pragnąłbym nawiąz.:it'. skich pismach fkledy "'ychodził>liższy kontakt z krajem. Czy ły) w Argenłyt!ie i St. Zjedn.

_ Porto Alegre, 19 maja 1946 r
R dak · 1 '
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zanowna e
PrzypadkO'A'O dostał mi się do
ręki numer 32 (i 1) „Wici" z U·
Trudno so~e
biegłego roku.
wyobrazić moją radość gdyż od
1939 r. jest to pierwszy numer
gazety polskiej z Polski jaka
tutaj zabłądziła. Numer ten zanim dostał się do mnie przeszedł
przez wiele rąk, bowiem wszy.
scy rodacy tutaj zamieszkujący
są spragnieni wiadomości o Pe>lsce, i żyją myślą o powrocie.
Kiedy on nastąpi? Tyle jest
trudności spiętrzonych obecnie
na drodze. .l\1am jednak wraże.
nie, że z biegiem czasu zostanie
t<5 usunięte. Zanim jednak to

8)

1 MIECZYSŁAW Ml.fJDZIK

U południowych -braci

-

Słowian

Obok tych nieprawdopodo- ły Zagrzeb; Dalej blyszc~cy
bnie obładowanych kob!et, ugi-1 zakręt Sawy. Za rzekę btęki1tńa
nających się mOże nieraz p.od dofina. Z nad tej doliny dymi
-ciężarem, idę lub jadę konno jasna mgła, błękitnie i różowo
mężczyźni z pustymi rękoma, przesłaniajęca słońce. Daleko,
S\„obodni, - i jest dla nich zu-i daleko góry i znowu luk Sawy,
pełnie_ zro~ur:"ial~m . i. n!1tural- 'j oślepiający od blaski!.
Gdy tam, - na dole, praży
n".m. ze dz\~1g·ame ctęzarow na~
upal, _ to tu, na górze, chwyta
lezy do kobiet.
Droga, biegnąca na · szczyt, 1ziąb.
,
Wracamy wieczorem, Zjazd
pnie się wśród wspaniałych
ściastych lasów, nad brzegami jest równie niebezpieczny, jak
urwistej przepaści, ~obsadzony-! wjazd. Na nagłych, ostrych znmi zrzadka drzewami. Kiedy sa-- krętach błękitny reflektor przemochód zawraca na naglych biega po wysadzonycR wzdłuż
- skrętach drogi nad urwiskiem, drogi drzewach, z p<>za których
trudno oprzeć się myśli, coby wyskaku.ie czarna, przepaścista
ciemność.
byto. gdyby...
W niedzielę jedziemy do SaPoprzez wierzchołki drzew
prześwitu.ie białe niebo i nie-' mogory na zabawę ludowę.
świetnę asfaltow~ i cementobieskie wierzcholki gór.
Na szczycie piękny pałac z wam~ drogę dojeżdża się z Zadrzewa i z kamienia, tzw Tomi- t grzebia Cio $amogoru. Po droslavo':'. Dom. Dawniej letnia re- : dze piękne okolice, bogate,
zycfencja króla, - dziś dom let~ 1 schludne obeiścia gospodarskie,
wiPnice na zboczach. pagórów,
·uskowy.
siano na ł~kach, schni!ce na koZ tarnsu ogromny widok.
W dole - jak na dłoni - bia- 1złach.

I
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Noc tropikalna ustami ciszy
/
wpifa si~ w serce moje jak wampir;
dusza omdlała, nieśmiało dyszy
niby strudzona ,,Korsa " na „Kampie ".

'

Daleko bylem„ na krańcu świata.,
znaczyl się mój błędny, strudzony ślad - ·
przymykam cc=y - jakiem teraz tad,
że już za mas<J więcej nie lałam. -

.

Z ciemnego nieba spływa trucizna,
kropla po kropli wsiqka mi w duszę. rany blizną?
Kiedy rozpaczy swej ból zaglus;~?„ .. -

Kiedyż pokryją się

·

1)

Korsa

(coręa)

gatunek hrazy_

)ijsb~j

antylopy.
2) Kamp (kampic.~om_i)O)
łąka, otwarta przestrzen.

step,

Samo miasteczko moczone J. j warzystw<> ~aca do ~agrzebia
trzech stron górami. Nad ~ ~zerwon_y, ~tchy zachod rozlewa
łym, ale wartkim strumykiem się po niel>1e.
W JULIJSKIEJ KRAINJB
rosn~ osypane różowym kwie\VI ·cz;sle, gdy my oddajemy
ciem kasztany. _Silnie zadrzewione - ciche i malownicze - się przyjemności zwiedzania 0 •
miasteczko wyględa jak ogród. kolie Zagrzebia -;-. obraduj~ po·
Wysiadamy i pieszo udajemy szczególne komisJe Kongresl.t
się na jedną z gór, na szczycie My .bierzemy udział raczej w
której odbywa się zabawa. Na obradach ogólnych, aczkolwiek
~zczycie rójno f gwarno. Tłum zdarza się, że przysłuchujemy .
młodych par tańczy. Mienię, się się bardzj.ej interesuj~cym ko·
stroje. Śpiewy. śmiech. Taft- misjom, jak np. politycznej, pio•
czę z równym zapałem stare ju- nierskiej (nowizny Organizacyj~
goslowiańskie kola, jak i nowo- nej}, stati..rtowej i inńym.
\VieGzorami teatr, opera, kon·
czesne swingi.
Na słonecznej, widnej polanie certy. Ostatecznie mamy już.
barwny tłum; w cieni.u i w chl_o- wszyscy tego powyżej uszu,
dzie drzew grupy i pary. Wszę- gardłem - jak się to mówi - ,
dzie pełno pustJ'ch butelek ż wychodz<l nam te galówki. Jeden z kolegów twierdz~ że po
wina i pudełek z konserw.
Poznaliśmy ~ię . z kilku wyle- powrocie do Polski długi . czas-gujęcymi się w sl(}ńcu wojsko- na.wet )tijem nie da się zapędzić
Wydaje si.ę, źe
wyroi jugoslowiańskirn.ir robimy do teatru.
zdjęcia, oppwiadamy sobie c wszyscy mamy tej strawy du-,
swych krajach, o wałkach par- chowej na zapas.
Najpiękniejszę. i najbardziej
tyzanckch. Przyjaźń .- wydaje
interesujęcę z tych wszystkich
mi się - rodzi się szybko.
Góry sę tu piękne, pyszne la- imprez - był po.kat tańców· lusy liściaste W głębokich ja- cowych Jugosławii, wykonany ·
rach - dolmach wiją się rzeki. nie przez ja~ szkołę baletowł1,
:Wieczor«n rozśpiewane to- a prZ6 żywe, prnwdztwe grupy,

,,W -I CI"

Nr 32

SpraHlq

Spółdzielcze '

luk spóldzielczość ,chroni lereny mus rolnicźych?
OJbrzymią rolę

do spełnienia ma . Zaga~nienie ~o \~e właśch~y s~o- zboż.em. jest najbard~ic~ palą?)n: za- rolni~a koszty handlowe, jakie poszczególnie na wsi, sob· moze rozw1ązac tylko społdz1el- I1 gadmemem dla rolmkow, me Jest wstaJą przy tych -obrotach. Gdy
wśród · szerokich mas rolniczych. czość, pracująca nic dla zysku, a dla to jedyna dziedzina życia gospodar- transakcje le przechodzą przez spół
Chłop jako wytwórca i sprzedawca ciobra mas pracujących zaróv·mo W!.i, żeczego, w której spółdzielczość dzielnie, koszty handlowe do3tosopłodów rolnych oraz jako konsu- jak i w mieście. Przez swoje ideo- :noże ?~egrać na \~si doniosł~ rolę. wane ~ą. do. interesu członków, gdy
mcnt artykułów przemysłowych, we, a zarazem gospodarcze nasta- Ski,ip JaJ, zakładanie mlcczarn, zbyt z:i,łatw1aJą JC kupcy prywatni. mybył i jest często przedmiotem wy- wicnie, jest ona pomostem pomię- masła i serów, już dawno wchodzą śllł oni o swojej kieszeni. Równil'Ż
zysku niesumiennych kupców, ciąg- dzy wsią, a miastem. Uzgadnia. in- w zakres działania spółdzielni wiej- tak samo dzieje się z wygospodanących z bezradnych gospodarczo teresy obu tych ośrodków ludno- skich, dźwigaj:}
gospodarstwa na -rowanymi nadwyżkami. Kupirc zamas wiejskich, nadmierne zyski.
ściowych i gospodarczych, pracuje wyższy poziom i otwierają dla nich l'howuje je jako zysk dla siebie,
Szczególnie objawiało się Lo w dla ich dobra, a nie dla własnej kic- nowe drogi handlowe. Gdy sieć spół- spółdzielnie po rocznych obliczehandlu zbożem. Handel ten nie był szeni.
dzielni obejmie wszystkie zakątki niach i bilansach. zwracają je w
oparty na solidnych i zdrowych pod
Zresztą spółdzielczość jest przygo-1 wiejskie i przystosuje się do zbytu .lwiej części swym członkom.
stawach. Przeważały w nim tenden- towana do tej funkcji gospodarczej. całości artykułów, produkowanych
cje spekulacyjne, a często, wprost „Społem" jest jedyną publiczną in- przez rolników, wieś zyska aparat
\Vygospodarowane nadwyżki przy
rozbójnicze. Nawet przy niezbyt etytucją gospodarczą w Polsce, któ- 1handlowy przy pomocy którego bę- tych miliardowych obrotach sięga!
rłużych nadwyżkach żyta, ceny spa- ra ma za sobą bogate doświadcze-I dzie mogła decydować o ryn k u źy- ją dziesiątków, a być może, że i sedały gwałtownie, aby po pewnym 1nic w handlu zbożem oraz facho- wnościowym w Polsce. Również tek milionów złotych, to też warto
czasie, gdy wieś już była ogołocona wy, wypróbowany aparat ludzki i przy pomocy spółdzielni wieś bę- się zatroszczyć 0 to, do czyjej kic. oddziały i zwifłza- dzic
. .
szeni one wpłyną „ Ruch spółdzielzc zb~ża, zwyżkowało. Rolnik tracił, techniczny. Jego
mogła zaopatrywac się w to}mnsumenci w miastach nic na tym I ne z nimi spółdzielnie, silnie są po- 1 wary przemys łowe, po t rze b nc w go- czy pomaga rolnikom spółdzielcom,
=iby. wróciły one do tych, co sprzenie zyskiwali, cały zaś zysk z tej I wiązane z handlowymi funkcjami spodarstwacl1 ro 1nyc 11.
!pekulacji zbożowej zostawał w wsi. Jeśli chodzi o handel zbożem,
Obroty handlowe płodami rolny- daJą wyprodukowane przez siebie
kieszeniach k upców zbożowych, lub „Społem" nie bt;:dzie improwizować, mi i arly k·ul anu· przemys ł owynu,· płody rołn,c i nabywają towr- rv
.
przemysłowe.
właścicieli młynów, którzy również a kroczyć dobrze sobie znanym! dra- których wieś potrzebuje, ob hczane
dużą rolę odgrywali w ha_n<lln 7'"l- sami.
są na dziesiątki miliardów złotych,
Nic mniej ważką r o lę od gr) \\ „,,1
iem.
Choć wlasciwa organizacja zbytu to też nic są obojętną
rzeczą dla ~półdziclnic w hamowaniu kupców
\V nowym ustroju gospodarczym
- w dążeniach do nadmiernych zarohPolski, który ma służyć warstwom
ków i zysków. Dawno już slwierdzopracującym, taka organizacja 1·ynno, że im więcej sklepów spóklzielku zbożowego jest nic do pomyśleczych w danej okolicy, zaopa.trzo11ia. Byłoby to nadal sankcjonowawych w towary potrlebne \Ysi, tym
nic spekulacyjnych metod handlu
otrzq..,ują Ci którzq zjednają silniejszy wpływ wywiel'ają one na
;:bożem, godzących zarówno w inte- dla
naszeqO piSRIO najwięcei kształtowanie się cen. Wtedy kupres producenta - rolnika, jak i w
~ cy prywatni muszą się dostosowypotrzcby konsumcyjne mas pracują- prenun1eratoro111.
wać do cen spółdzielni, zadaw:il r> in<'
cyeh w miastach.
Szczegóły w następnym numerze.
się godziwym zyskiem .
spółdzielczość
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Cenne nagrody!
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hasłami,

n~pi~ami. fly.

Po drodze mijamy kilome·, mywaliśmy się na chwilę, m1er
trami ci~gnę.ce się łęki, na któ- j scowa ludność i młodzież szkolrych pełno "szop do suszeniCI sia·- 1 na dawała gorę.cy wyraz tym
na; - na krańcu równej plasz- swoim niezlomnym żędaniom,
c-zyzny wyrastaj~ wysokie góry, tej niewzruszonej woli.
lękach, na polach błyszczy rosa. porośnięte zrzadka . kosodr~ewiDroga z punktu granicznegu
Jeden z Serbów pyta mnie, czy nę,, o skalacl~ ta~ białych, ~e. w do Postojny prowadzi przez skau nas wszystkie pola obsiane.
sł.oncu wydaJę się pokryte snie- liste góry, przez tunele wyr~ba
szczen~ radość.
Kotlina. Po obu stronach gó- giem.
ne w skalach, przez olbrzymie,
Na pożegnanie delegacji mło- ry~ otulone chmurami. Piękne
Na granicy strefy okupacyj- jak można zorientować się w
dzieżowych marsz. Tito, · przed drogi, - piękny kraj. Jak w ka· nej - do której jakgdyby umyśl- mroku, obszary liściastych i
odjazdem do Belgradu, wydal łejfioskopie zmien.iaję się i od- nie dojeżdżamy wieczorem - szpilkowych
lasów.
Czasern
przyjęcie w salach zamku ha- pływaj~ do tyłu wsie i miastecz- rnwizja dokumentów. Podnosi światła reflektorów wyłuskają z
nowskiego.
ka, rzeki spienione na kamie- się szlaban graniczny. Jesteśmy ciemności jakiś ma$zerujęcy paA oto zbliża się zapowiedzia· ni.ach, łęki i lasy.
w Julijskiej Krai,nie.
troi - i znowu cisza i pustka.
na nasza wycieczka po ~raju,
Przy drogach kapliczki, cieka·
W p
k
celem
poznania
Jugosławi·i. wie rzeźbione. Jest wcześnie ra- Kraj ten - pod względem .
ostojnie c;icze uje nas -::
Szkoda tylko, że na. pięć osób no, a już drogami maszerują od- etnograficznym jugosłowiański- ni~~byt zresztę h;zna - łud1:\0:>c
z delegacji polskiej _ trzech działki młodych chłopców, ze należał przed wojnę do Italii. m1e1~co:va. Ork1e.stra.. Kwiaty.
kolegów musi już wracać do sztandarami, - P<? pracy. Po- Obecnie Jugosławia energicznie Powitania . . K0Ia:1a i nocleg.
kraju, wykorzystujęc specjalny r~dkuję drogi - rowy przy- domaga się włęczenia tej ziemi Przed uda!'1ęm się na ~watery
·
cl ·
· d W
/cl ·
· d
·
do jugosłowiańskiej macierzy, hłękamy się trochę po m1'.1st.eczJ?OC1~g u a1ęcy się o
arszawy: rozne - o~zy.szczaJę rzewa z tymbardzieJ·, że wo.1'ska marsz. ku. Inny tu. styl budowli, mny_
Zalu1emy wszyscy bo kraJ mszyc, obcmag• suche ?,'ałęzie.
S
ł k
jest piękny i wyóeczka będzie Mijamy Nowe Miasto, Wiśnia- Tito oswobodziły Julijskę Krai- chara~t~~ osiedla.
t)'.l w os 1,
niewątpliwie bardzo ciekawa. górę, - wszędzie dzieci pracu- nę z okupacji wojsk niemieckich oc.zy'":1sc1e ten poludmowo·w~o
Ostatecznie zostaje nas dwoje. jęce przy naprawie i oczyszcza- i włoskich. Decyzja w tej spra- ski, biedny: prosty styl. MIBWyjeżdżamy 18-tego maja niu dróg.
wie zapadnie na konferencji po- s!eczko zni~zczone, brudne, ~
rzed
wschoden1
sło11"ca.
M'
W
L
bi'
.
t
.
.
koJ'owej·
Masa
nap1P
1mo I
u Janie za rzymu1emy s:ę
' - propaganda J·ugo- ciasnych
,
huliczkach.
k'
·
ł
k.
to na przedmieściach Zagrzebia kilka godzin. Nie mamy jednak słowiańska czyni jednak co mo- ~ow kw c orwN~ imh 1 w ks
zaczyna się już ruch. Gromady tyle czasu, by poznać dobrze to że, by decyzja ta była sprawie- JhY u: Tt'~. ie cChemy T?t a,
kobiet z tobołami i koszami na piękne miasto, stolicę Słowenii. dliwę, tzn. aby Julijska Kraina c ~emy 1 a .::: „ c~my .1 ~
głowach śpi!=!SZC} na targ. Jadę
Lubljany _ otrzymawszy przypadła Federacyjnej Republi- 'bveJ JugosłaCwhn - „~ie ch . zy1~
fury z drzewem - podobn.ie jak przepustki do Julijskiej Krainy, ce Jugosławii. "
:/aterstwo
qrwata I ta iana
u nas w świętokrzyskim. Ploty, do strefy okupacy.fnej jugosłoWe wszystkich miasteczkach • p.
parkany, mury zamalowane roz- wiańskiej, jedziemy do Postoj- .Po drodze, gdziekolwiek zatrzylD. c. n.)
ludowe ze wszystkich stron kraju. Nie powiem zresztę., że tańce te ładniejsze sę od naszych,
ale sę inne i stąd ciekawe. Sę
inne - maję jednak wiele cech
wspólnych z nC1szymi, i wyszukiwanie, znajdowanie tych podobieństw sprawia prawdziwą,

maitymi

Między innymi rzuca m1 się w
oczy wielki napis: „Żivio savez
~ bracjkoj Poljskom".
Słońce rozwiewa mglę. Na
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było ze

\Y/ związku z artykułem zamieszczonym w Nr 27 „\Valki
Mlodych" Il· t. „Taka jest wymowa glosowania ludowego", otrzymaliśmy od Akademickiego Ko·
ła „Wici" na Politechnice Gdań
skiej następuję~e wyJtiSllllenie:
We wstępnym artykułe „ Walki
Młodych'' z dnia 16 lipca oma"
wyniki głoso'wa'nia
wiia.jęcym
wyczytaliśmy między innymi następuj~ce zdanie ..... istniej~ - w
niektórych Kolach Akademickich „Wid" np. w Gdańsku i w
Krakowie - „Wiciarze 1946 r.",
organizatorzy strajków akademickkh i burd antyrz~dowy~.
Sa oni nieliczni w stosunku do
m"asy wiciowej, ale coraz pewniej rozpieraję się w miejskich
l:ołach .,,. Wiciowych".

strajkiem w

fakty
powyższe
P~&j!!c
Ogól ml"Odzieży _aikademicki:j 1 Rekt-or Po~t~hn~i Gda_ński~j
podporządkował się wezwaniu, prof. Turski, ktory stwierdził !>twi~dzamy, iz adykul Walki

]óZEF BIENIEK

Biblioteka amat:orskicb zespołow muzycznych

Jedna z największych finn wydawniczych w Polsce Spóldzielnia ~Czy·
teln-!k" w Łodzi. pwwadri osobny
dział wydawnictw.a rmnycmeg-0 pod
rie.·zwę "Bi.bliotel<'.a Am8itor~ka lespo"
łów Muzycmyt:h". Twó~. kierowniki-em i duszą tego wyda.wnictwa jest
W zwięzku Z powyższym many i ceniony k:ompoz.yOO:r i ped.6stwierdzamy:
gog, jeden z nnjruchliwsz;-ch pro?ll1) Kierownictwo calościę prac ga.torów upowsx.echnienia kultury mu"
Akademickiego Kola „Wici" w zycrmej, gor~y miłośnik p:reśni i muGdańs.ku spO"czywało i spoczywa zvki lu~:lowej ~ru sizcizecy przyjaciel
w 11ękach synów chłopskich bę" wsi p. Witokł Rudziński.
God11ym najwyiszego uznania i podę.cymi „Widarzami" wcześniej,
aniieli wogóle powstał Zwicµek I percia zami.cirem p. Rud2:ińskiego i
liirmy „Czytelnik" jest stworzen:e podWałki Młodych.
2) O przygotowaniach do st~w dla ist~ienia i. rozwoju a.m~tor
stmjka w zwięzku z wypadkami !.kich zespolow ork1es.br~ln~ - ch~ral
w Krakowie Zwięzek Walki Mlo- 11ych przy szkołach, swretl1c.eic:1', ocdvch na Politechnice w Gdań- g-aniza.cjach przez dlugę seri~ wydaw:;ku dobrze wiedział (udowo- nictw obejmujęcych najce~n'.ejsze po:
dni.ono to na rozprawie Sędu Ko- ·1ycje ~uz~k~ er~y~cyczneJ 1. ludoweJ
leżeńskiego Studentów Polite<:h- w forrr:-e. sp1ewnikow na_chory,_ nut,
niki Gdańskiej) i mimo to nie hmt11zyJ 1. uwertur w op'.acov.:.srn~ ~~
podjęl żadnych kroków celem małe orkiestry o skla_dz1e. n_aJczęscieJ
spoty'k~ym, !)r~z na1łatw;e~szrm do
przedwdzialania.
0
, Z(}rg'antlGWan"'~ 1 prow11-d"1:enta.
.
.
~ · or,g,an~owan1em ~rotestr • Dotydic2 as ukazało się 5 reszytów
cyJn~.o straJk~ Aka~em1~y ~·~ _1" ~ wyd~'WTIV::twa; 4 i 5 kolejuy nuc1arz_e natomiast nie mieh n1<:: mer jest za;ra:wm 1 i 2 z serii opraco'Nllń ork:estnsiJ.nych. Noszą one tyt.uwspolnego.
3) Po jego ogłoszeniu zwola- ly: .ile starej muzyki" w i.&ładzie oo,
ny ,został natychmiast wie<: ogó- malę orkiestrę oprecowana wstała
akademickiej. przez najwybitniejszę skrzypeczkę po].
mlo.dzieży
łu
Utrzymany na wysokim pozio" ~l<IA i znanę kompozytorlq; p. Gra.ż~·
mie wiec ten zalwńczyl się u· nę Bacewiczównę. Na treśc suity sklach waleniem rezolucji wzywają- da się 11 utworów najgl-0śniej1izyi::h
cej studentów Politechniki do kompozytc.irów francuskich i wloskich
zachowani.a spokoju i . o~ni<::ze- ? 17 i 18 wieku, w ukh1dzie na ne~
st~pujęce instrument)": skrzypce I, Ir
nia strajl<u do trzech dni.
"Wiolonczelę,
.„ i · III względnBi e. altówkę,
· · I K I
P rze ds t aw1c1e
.
w i-c1
o a „ wr·
,
fort:p1an.
1
klarn~t
flet,
wysuniety na pr:rewodniczęceg.o
Układ odma.cza się przede wszyk
d -=.· d · l ·
"
·
~necu . wypowie :z:1_a SI~ z ecy- 1-im uważnym potraktowaniem możli<?-OV.'arue

za ograniczeniem ma" 1

· dneo·o c1n·ia.
· · d o Je
n if es t aCJl
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Mwe.
•
1wosc1 wykon<'!'wczych na1mni.eJ

. 'll'J'Spec}al'zowanych muzykow - arna-

_Dla podt~zym':in1a tego s_tai:ow: I torów. Mimo to jednak pozrom jego
-~a b~zposr<:d~1? po zakko..inc~ jest dosyć wysoki, cechuje go startn<

cenAiejsza i 'ftktualniejS%a, ie t-eg:<> ro"
wa.d'Zone są oryginalnie i ciekaw·~. a
dui:iu wy<illwnictw.a nie ma~ prececałość hrzmł dobcze i mUo.
C1ens11 w dziejn;h kultury m11zy>cznej
Następny res:zyt Biblioteki Amatnroddolny-eh. cr:lonów rurrod11 pe>ls1c~.
skka ZespGlów Muzycznb-'-ch: „N11 S<'cN"iiew~lpliwie tei, re- W2ględ.u ..1W!
decznf nutę", nEpisany pnez W. Rukompletny brak teg-0 l'odzaju 11ra·~,
dzińsłdego jest również sm1~. składa.
Hemie powstaję<:e zespo-ly ()rłiestTHT·-·1··icuwe 1•
...... s'k"i e, s zk o1ne, s· w1,,.
~~ się z 6 bardzo Jadnych pieśni lu- ,~e am ~hvr
d • · · d ·
•
d~wyoh. Saita z'Ost-ala opra1.'t.lw-o-ne oo orgemzacYJne
l rn osc1~ t w 'ZlęC'Zn1:>• t
·
,_
"t · '- "d
zwięl..-szony od poprzedniej zespół or" &..·
a..,!~ !J'()Wl 8Jfł ~az y \I'!<8Z\IJęCy Się om
• •
•
,
•
•
·
•
·
d
t·~3..
1'"
....
l.tiestrowy. To tez hrzm.en.t" ,IBJ bo- t eJ• h"bl"
~a
ze
lte],
Jnu.>df
I :U~ccCZ.-1,
gatsze jest i piękniejsze. Uklad zawi7 tomu ,vahafr~c!I sie w grnn~cech od
ra glosy na skrzypce I, U i III lub al- 100 do 200 zł., nie .jegt wcale za wy"
tówłę, w.iołon.c~elę i ł<>nt•abas., flet , soka.
Goręco pG!ecam Kolom „Wici" ro·
w~lędnie obój lub 1 wi_:ooo J obliga to,
trębkę B, ~ęhen meiy, du.ży i tałerze, siad!ijęcym 01•Hestry, w-z.ględ.nie moż
liwości do ich zorganizowania. hy nie.
craz fortep.an lub akoTdeo'.1.
Faktura układu: i tu .i~<.t również T.włocmie z:aprezent.owdy sobie wy"
prosta, po.ziom techni=y ll'twy i do-1 dawnictwa B:blioteki Ama.t<>rskiej Ze!.tępny jui dla jako tako 7eawanso- spolów Muzycznych. Stan~ się o-ne
wcnego zes!><>lu. Urwór mim3 pro- podstawę ro:z;budowal\ia r.epertuaru
stoty, będ~cej ~resztę z11sadrucz~ j pozycjami pod 'każdym względem niewartościę tego rodzaju wydawnictw, ·• wykle w,orle>ściowymi, których hrak
ma charakter wkrac:rejęcy ,._, górne re- !>tanowi na:1c1ęzszę troskę i r zmm-ę
giony mug,yki artystycznej, brzmi bair~ wszystkich zespołów.
Niechże co rychlej zespoły, któ;.e
dzo, pięknie, . sprawiaJęc w~ażenie
skonczonego p:ękna - tym milszego<"> wiednę i rozlatuję się z braku ceperchłopskiemu ucł\u, te ażw1ę.:t:ę w rum I tu~rn. Zi!Opatrzę s!ę w cenne wydawnictwa, by ożywił własne istnienie, a
!.WOjskie nU'l:y wsiowych pi-osenek.
W oby.dwu opra-cowani;J.ch z pod- oteczeniu podał piękno w jego najkreślen:·a godnę. troskliwośc'ę. doplłno- doskonalszej i najm;Iej przyjme>we.nej
\'Yano ozn.eczenie temp Jl'·sz.czegól- formie.
od .l
r.vch części utwm-ów, znaków dyna-I N L •
:au.i-esem
<& ... oni-ee parę uwag p
.
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.
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ń~
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\V d
m!.Cznych 1 sposobu wy 'lnarua, co
ma bardzo duże zne.c:reme cla ksxtał- pp. . Y awcow 1 om~~J .orow opra.
co-wu1.ęcych p<>Szczegolne tomy B. A.
ł.
.
, .
. . d k
.
1 eh
.
t
cen1'8 się 1 os <>n.t•enra ta}; zespo -0w z M Ch .l •
o, ze w zespo~a
o~z1 o
.
·
"kó
· ,_ · . h. L·
ki
t
L
L
·
. "sk"ch .
wykonawczych Ja'- 1 1c_ Kić' owm w. Vl!e<J
1 ma 1om1astecz&owyc" a e
·1
\VI najbliższym · czas:.e ukażę się dal- L.istrumenty jak fortepian i wiolonc.ze~;;e po:'ycj~ Biiblioteki A~ato.rskic~ la sę nie tyle nieznane, ile niedostęp·
lespolow Muzycznych obr..imuJęcych ::.e. Poprostu nie ma ich i długo jeszznanych cze nie bedzie. Jest not1tom:ast duia
najwartości.owsze utwory
lrompozytorów polskich d.)by bieżę- ilość jnst;umentó-w dętych. Należa.ł-0cej; wyµetni.s;jęc stopniowo dotkliwę by za tym tak układać głosy, by za·
iukę w kultu~alnym .Ż}'ciu mas chlop- miast forte-pia.nu grał akordeon, (też
~lco - robotniczych, nadajęc trosce 0 . zresztę jeszcze rzo&dki) a part1ę wioi.:powszechnienie kultury wyraz realny, 1lonczeli by mógł prowadz:ć puzon lub
cenniejszy od t)"sięca najwspanial· ba-ryt-0n. Koniecznymi sę także głosy
szych deklamacyj, artykułów i refera na klarnet I i II, B, lub C oraz na 1
tów na ten temat wyśpiewanych. Ini- a nawet 2 tr~bki B lub C, gdyż te in·
cj.atywa twórców Biblioteki Amator· struIU,eltly na wsi spGtke.ć m<>ŻM najskich Zespołów Muzycznyc11 jest tym częściej i najławiej.
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. stu·
l d , . d oogol
•
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"
natyc
rn o z1ezy
c}UJl!<::eJ
miastowego przerwania strajku
i podjęcia normalnych zajęć Pod „ ••• „ •••••••••••••••••••••„.„ •••••••••••••••••••.•„ ••.•••„„„ •• „„
odezwę._ znala·zly się podpisy
przed stu wicie li wszystkich orgak!!iiążhi
nizacyj młodzi,:;żowych i kó.l
naukowych za wyjętkiem Zwięz· nabywamy w Wydziale Wydawniczym Zw. Mł •. Wiejsk. „Wici''·
ht Walki Młodych, który widocz•
WARSZAWA, AL. JEROZOLIM;3KIE 85.
r.ie obawiał się utmtv oopular-

I ·

Nowe

Pośd

Ml~dych _odnośni: '~Y?a~11 na
Pohtechm<::e Gdansk1e1 m1Ja się
całkowicie z prawdę.
.
N" .
mol Stamsław
Sekretarz Akad, Koła „Wid

:;trajkowej ulotki i _w dni nu- 1 w ?b~c. przed~t~wki~li A~ade3tępne rozpoczęły Slę normalne 1 m1ck1e1 Młodz1ezy między mnyza.jęcia na. Politechnice Gdań- mi w obecności reprE:zentantów
Zwięzku Walki Mtodych, - iż
/.
skiej.
4-) Role członków Akademie- przywrócenie spokoju na Polikiego Kola „\Vici" w Ópanowa-, technice zawdzięczać należy
,r.iu strajku mocno podkreślił głównie „Wiciarzom".
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P-oż.~dane też b~rdzo byłoby wy<ltinie suity 7. pieśni narodowych, pa.:riotyci:uych i partyzanckich potrzeb~
nej na dziesiątki akademii, porank6w
: obchodów w dnie uroczystośd na-:-<><.\owych i państwowych.. Również koniecznościQ jest wlęczyć do bibli<Jte•
ki AZM tomiki utworów religijnych,
k-Ględowydt, no i taneczAycl-

SP.RAH'OZ DANIE.

Nr 32

u.

W I C. J„

z działalności Tymcz. Zmz. Wojew. Muzurskiego Z. M. W. „Wici"

I

2.XU.1945 r.1 Tymcz>as owy i !Uerownih
orga:niza- wych i roiejs oowy~h. o ile nie hyly one
~rudn a~ w pracy mieliśmy olh riy. Mn-zurski Zwięzek Młodzieży Wiei- cyjMgo poświęcaj~cego si ę wyłęc z- s.prz.eczne z OtiiS Z}m prog rnmem.
m:e. Zw ięzek nas.z two r zony na teskiej „WiciM został zorganizowany na nie pr.ocy zwięi.kow-ej.
inn ymi qrga:niz.ocja mi wspólpr a-1 renie n?e majęcych U.dn ych t ra<łycji
ogólnym zebraniu młod-deży wiej- Ukres ll-g·i, od 2.Xll.45-14.VU.1946 cov.:aliśmy w ramach 'prac komis ji po- 1w tym w zględzie, z ludzi pochodząskie j zamieszkałej na terenie pow .
; \'vv r 8g'.acJi• prze-O. cych z różnych terenów, nie mejący
n_ d .. • d·'
. h
k
.
rozumiewawcz.ej o„ivl.
o l sztyńskiego i m. Olsztyna w d.n. 17
cu osc •Ug ~ pertra tac3ach po•
r.
I
ie[erendum mJ.JU.o g wa•ltownych ata- w terenie luchi na których mógłby
Czerwc~ 1945
wolano pod koniec grudnia nowy Za- ' ,
.
. ..
d .
wr
:
kaw rui nas nie w z 1 ę hs.my tr 'Lu~1u. w 11s· ę oprzeć , bez sił illstruktorskich,
>- „
k 1 ·
·
.
·
I
Na zehrliilliu organ.i-zacyjnym przy- rzęd w sklia.dz;e: Prezes - kol. Wach, ra~~c h ~1<.Cjl
s~. o_emow e3 zoi .g~io-1 bez stal eg·o sekretariatu, ora z. pr~y
jęto statut Mti!Z'Urslciego Zwiięzku o- wi:c.eprez.es. l Wil.&mows.k.i, wi<:e.- wansmy 1 obsluz.yh 1 kurs wo.3 ewódz- k
h
T
. - I f'
. eh
1
.
p
d
. s ęp yc moz iwosciac 1 mansowy '
rez wybrano Tymczas<>wy Zn.rzą.<l w Prezes Il - Ben1ek, sekretarz - Stt>l- ki. puy 22 ucz.estniks-ch.
ona. to• wv- z tymi. wszyst·k·1m1· trud .
· 'j b ary k a 1 s:«;
składzie:
mach i skarbnik - Sasin. Wówczas sy)ali-śmy naszych członków na inne 1 • • •
•
• ••
.
. .
I nosC11Smi powsta3ęc wlasc1w1e z poPrezes - kol. Przystasz Mieczysław, zosti;.J em powofony na kierownika or-1 kursy centraJne 1 m1e1scowe urzl!O l"<>- I
naM
wiceprezes - kol. Ostrowski Jen, se- ganrzacyjl\.ego i z dn. 15 stycznia 46 ne przez Z11•ią z ek lub mstytuCJe cswia- wijaków. I to częściiowo tlUIUa<:z.y
. .
kreta~ kol. Stelmach J81ll, sk8rb·r
.
U
~-l.
b
'k
towe i gospodarcze Ponadto teren sze skromne d.otychczs.s posunięci.a w
r . z.woImem się z rz~u. a y ce.-< o·
1,ik - kol. Duża.nka Krystyna, cz.Ian~ · ·
• · ·· ·
·
. k
jest stale informow>tITTy i sta:le instruo- naszym <>kręgu. Po.rrwc w pracy <>kaW!ICle posw1ęcrc Się spraw.1<e zll'll!Z o.
i.owie zarz~u: !'tiatMis Edwa'l'd..
•
o
·
h
. .J ł
wa.ny przez okólniki organizacvjne.
zalo nam kuratorium O. S.
wel- •o pl!Crws~yc V>'YJ8..C<1J' C 1 ' ' te
·
Młodzież. w pierwszym okresie wy- ren przekonałem się, re teren do}----~sza.ta duży za.pot do pracy. Pierwsz.e
występ:enie tllli5ze w Cil!lsie \t:oczy- trał do pracy organizocyjnej. Mlo-:
i:tości grunwahizki.ch zio&ało , wacyj- dzież chętnie g.finięła s~ do Zwi9zku, I
nie
przez
br&k w terenie
z.najir \
Okres 1-szy od 17.VI -
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· ·

przyjęt-e

społeczeństwo.

l

·

r.iest~ty.

lu~

ur ..i_ _
d . .
tC}'~h s...ę na pr111.cach nn'fłz.k.owych
N ast„nn·e
.-r i
ząu=no
wie unpreiv:
ł>J.bawę „wicłowit ore.z pora.nek lit~- uodrir oba-..iy, :ie Ir~ nnsz.e je.k szyb.- [
ni cko-a~tysty.czny w teatrze'. które c~c- li:o, pows~~ ~k szybko będ~ :r:am:eszyly się duzym powodrenrem. N ;e- u1.c, l'O tiez po pewr.ym okresie pracy 1
1
~e_t y b.u«. w.hi.śc.iwego. ~sze.g~ p~\a org.unizncyłnei mi;s.i-ł;lem ił prlerwać
,r;.110hm1111 .rel..m jieSt w11es , gdyz: wroL
•
\
.
i następny o„res poświęci(; utwie-rs k 1 w łll6Szym okręgu były puste, nie
;
wróżył pomyślnego rozwoju. Ele- I dzen.iu ~owopow~t.óły~h. kół i dost~r
ment szahłown ic;iy jaki w owym c::a- czemtl'-1m przynaimmeJ na pew.en I
sie w grubej większości prz.ybyw~ł na okres ma•terialu do przepracoweni.a„ I
1
F-łl!S"Z teren nie &yl cl\ęIDy i nie na- Systematycznę pracę w terenie prze - 1
tl.aw.rJ się do. pnicy rwię11kowej. Kol.
.
.
.
....,, _...
,__
k'
:T.
rywalo mi dorywcze prowadzenie se1
w a1.:n po.wow.ny na 1erowFu11.a orga- ·
.
·
d
·
b
l
,
.
..
~
k'
~ret1'in'8itu w
Wl'IJ.LAU,
i yz
y em
n rzacyjnego. :18.JIDOWi6„ "'')'SO ie sta- .
. .
.
I
nowisk.o w Urrędzie W ojew.ódzkim i z Je.cinym prac<HY'niSoem stelym Zw1~- ;
powodu nawału pracy unędo.wej ni e ku. Przez krótki czas urzędował w :
móg-ł zaj~ się prac:f Oigftfl.iiztecyj.nę. ;,ekretarii;rci>e kol. Maszkowski, lecz z I
Zarn11d Tymczasowy do jesieni !de- r, owo~u ma.lej wyckd1T1ości pracy zo- f
lwmpleto.wtiJ
s:e• cli0i 2"-ch. osób - wi.ce.
k rot
. k ę 1ecz wy d a1nę
· I
.
sleo., zwo 1mony,
.'.v ezesa 1 sekret!llrz.a„ g-dri: preres został eresztaweny, Qlł.o-nek Z.anądu pracę w rerenie wykonał prze-z m·c ·
lol. Mt.lias wyjechał na sti.rdia do maj kol. Modych , i.nstruktor woje- '
ŁOO.:M, zuś s.karbl')rk kał. Dui;snlta wy- wód:Zki. Wynikiem tych p.rac bylo '
szł& zam~:i i pn.e st• si~ interesować zorgani,zow.e.mie 11 powi.Mów w klópracami Zwię z k'II. To też gdy okręg
7oh powstało 1-ąc-znie 40 kół mloz e c~ł się jesienię powoli
z~ludni a ć
1
l!lie było. komu z.e.Jać się prec, ()fga- dz.ieży wiejskiej „W-i<j'',
1·

I

.

· · · · ·· I
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KOMUNIKAT

Brak dobrej ksit;!ild, ułatwiaj~ceł pracę świt!tlkow!
i organizacyjrmf! odcruwamy wszyscy - ZIU~WJ\O Koła,
jak i wyższe ogniwa organizacyj1.'-e, a tym sa.rnym i .n~y ;----:
to jest Wydział Wydaw~iczy Zw1ł!złm Mlo~z1ezy W1e1~k!eJ
„Wici", '\\'S.Zystkie bow1enl zapotrze~w~naa z: mus.zen.' Jesteśmy odkładać z braku oópow1edmch wydawnictw,
w szczeg6lnQści zaś wyczerpufocych śpiewników, materia·
jów do inscenizacyj oraz odpowiednich sztuk teatralnych.
Bra en może być usunięty jedynie przez wspólny wysiłek wszvstkich ,. WICIARZY". Chodzi tu jedynie o pienił!·
dze i sa~i winniśmy zagadnienie to rozwiązać, wszelkich
z · . 'ho.wiem materiałów dostarczł! nam starsi, pracujł!CY w tych
działach, Koleżanki i Koledzy.
Nie maiac żadnych funduszy na powyższy cel, zmuszeni jesteś.;.;y zwrócić się do wszystkich Kół, Zwił!~ków
Sasiedzkich Powiatowych i Wojewódzkch o pomoc fman
s~wę. Poży~zka ta zostanie zwrócona ksil!żkami tak naszych, jak i obcych wydawnictw.
Będzie to jednocześnie akcja biblioteczna wydaw·
nicza.
Wszelkie wpłaty na. powyższy cel pr:iyjmujemy i należy je wpłacać na konto P. K. O. Nr. 1-1~9~ (Wydzrn} Wydawniczy „W;ci"). Zwrot naszego zadkize:ma zostal\le do·
konanl' w spo.sób następujący:
Za połowę (50 proc.) wpl~co~ej sumy ksi~żki zos!an'l
wyslaue w ciąg'll pierwszego mtesuic?, ~a pozostał~ zas sur.:i ucyj.nl). Jedynie w powiecie SzczytStatutowy Za.rzęd P<>. wiatowy_· posii!mę (50 proc.) - w okresie 6-cio m1es1~cznym, hcz~c od
no <b~ ęki wydatnej p.ia.cy kol. D~·o - da powi.ait
Szozytno, 1 ymcresowe Za- [
wk z.a i.ac2ęl się oo m-c& listepa.d.s orr dnia wpłaty.
gar.Lować j w dniu g grudnia odbyl 1 zędy Pow:etowe istnj,efo w powiatac h '· '
Nikt na tym nie straci, bowiem za pienił!dze'. które ja~
s.wej 1-s-:y Zjaz..d d-eleg-.i-tów pny sta- Olsztyn, Ostród, Nłdiii.ce, B;skupiec , 1
ie cz.ę!;to łeią bezużytecznie w kasie. K,?1?-,. mo~na będzr~
nie kół 8.
Głżycko, Mrągowo, Moręg, Pasłęk o-:
wvdać całv szereg tak potrzebnych nam Ks1ęzek, 1ednoczes·
nii zaś z~opatrzyć nasze biblioteki w doborowe wydawZwołamy przez koleg·ę W ocha na raz kom itety orga.niz.tc):jne w Kętrz y - l
nictwa.
~\:i:eń 2 grudni a W ojewód:llld Walny 1nie i Suszu. W ste.dium org·a'11zac ji
Poza tym Kola, które przyjdł! nam z wydajniejszą po·
:lia·z d ~eleg e-tów n~e.. udał si ę , gdyż jes t 8 kół. Zarz.ędy Tymczasowe :1ie I
moca, uzyskaję cenne premie książkowe.
r-rzybyl..i przedstaw:ciele tylko z po- wywi ęzuj ę się ze swych za.doc.il cJ.la- .
Czekamy więc na pierwsze wpłaty i przypominamy, że
w:0tu Szczytno i Olsztyn jak sie póź. ..
I
· · k
.
h
. :
. tego mus.elismy sy stem pra·c y prze- )
nieJ o ew 1o z 1.nnyc
po wia tow me
,,
dwa razy daje, kto prędko .d aje.
<
•
•
,
I
mogli przybyć, gdy ż pozt1 wy mie nie- staw.c na bezposredmę w spalpracę .
Przy wpłaiach prosil'ny podawn~ d.oklad:ny adre5 pisr.ymi powi.a:tami istmml-oo tyli.o 1 koh I kół z Zarzę<lem W ojewódzkim.. D or
mem c:aytelnym, z jednoczesnym dopiskiem - NA AKCJĘ
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I

w powiecie Ostróda,
l"·ilmarlo.

któ~e

wkró.tce rrac cz.lenków Z&n~-tlu pRcujęcy ch
honorowo należa·ły pra.ce na teren ie

Zamiast Walnego Zja~u w dniu
2.Xll.45 odbył.a , s'..ę k.on [erehcj-a zehranej mlodzieży z udziałem dele gatów
Za·nędu Glównego kol. Swiirskiego i
>- I G I ·
R' d
d
he
„o . a ·a ja.
a zono na spasa m
wyprow.aodaeni& Zwii,izhi :t. impe.su.
Post:6now~ p&WQlać

I

WYDAWNICZĄ.

Zarz.ad Powiatowv z k.tó1ego terenu wplyni.e na po·
otrzy·

Olszty ~a raiczej repoloni z.e.cyjna i po-

wyższy ;el największ~ suma do dnia 1.X.1946 r. -

mocnicw - oświa-towa

ma CENNĄ. BfilLIOTEKĘ.
O przebiegu akcji informować będziemy na łamach
naszego pisma .
WYDZIAL WYDAWNICZY „WICI"

dle kierowniikó1·: :
Zarząd zbier&ł , ~I

orga.ni-zacyjnych.
,.
•.
,
. I
-tale w sk 1_a<lz1e 3-ch osob kol. W , .1 ,
kol. Stdmach i kol. Sas:n.
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M. SZMIGUL.AN

Na Wiciowej r o l l

Mówi<}, że nie mamy 7.mysłu or- IOświadczam, że również na konferen zać nić współpracy z sob}1. Znale'l- j czej nie ma na terenie d.>lno-śląs·
ganizacyjnego. że chłop zacharo- 1 cję przybyłem. Ej kolego? A z klórrj li się na Piastowskich prastarycn kim? Brak sztuczek do urządzanicl
wan:v w całodziennej pra1.y z ra- 1wsi? Gadu, gadu, aż przyjechali ziemiach ludzie z Polski centralnej, imprez. Kursów więcej, kursów.
dośclą wita odpoczynek, przeżywa ~ nasi i rozpoznr.Ji mnie. Sale skrom- są także i z kresów '"schodnich. Abo to organizacje młodzieży ro·
swoje sprawy, a w koi'1cu dopiero ne, przepełnione po brzegi. Pięć- Nie przynieśli hańby oni l'hlopskie-1 )Jotniczej mają i.woje ośrodki WY·
czasami rozejrzy się za spraw:i dziesiąt wiciowC'ÓW zwołać., to me I mu stanowi, ani Polsce. Może i poczynkowe, zimowe i letnie, dlaspoleczną .. Tak to )Jywa i ?1a terem~ 1 _Ia~wa sztuka. "~ ce_ntralnyl'h ,~·ojc~ j prawda, że nie cli):tr.ze gar~ą si~ I czego my nie mamy. Przede mamy
Dolnego sląska. A czy to prawda! I wodzlwach znaJ;J się całe wsie 1 1 do pracy spolecineJ Jak z innych j równe prawa. Młodzieży robotni·
P_ocią~ prz~~ade:wa~y .m.rnżerami i 1;o~viaty, a tu? ~a z Kieleckieg~, I dzielnic, a~e pl'zyjechali później, czci przychodzą organiLacje, spo·
lnegmc do ~1blw.w1c. Z rozkos:·~ . mow1 c~arna kol~zanka ~ okoli.::\ wyczerp~m. w~lk:1 ~ byt z ~~sz~z- lccznc częściej z pomocą! Ej tam
?czy wpalruJ=! ~1ę w łany. zboz Zą~}'ow1~. Ja _z , hr~kowsk1ego. Ab mem. me1_mec!am l
ukramsku~, będziesz gadał 0 tym. Albo ci to
i przcpy~h
łą~. Mury . zmszczo- 1 n~J~orzcJ t~ z ·~·'.~1 . z z~ Bu~a, przy!c_chal~ 1~0.cno. pr~er.zcd~em, trzeba co? Mas~. plug i l:icmię _
nego \V1 oclaw1a
szarpią
tyłki) 1 oswiadcza I,ol. •. c1 afm.
Co to zJ. z 111czagoJOn) m1 iananu I holem wystarcy. .Jałmuzna dla żebraka,
resztka~i 1~erwó,v, jakie wcjna ~am konfcr~ncja? w_ l\lielcu j:Jk my
~o s_tra~ie najbliższych.. Prawdą Judzie wolni nią gardzą. I znowu
zostawiła Jeszcze. Tu prawdznv,1 rządzah to setki nas było. Ale raz· Jest ze Jak co pokochaJą to ko- kłótnia. Bo to ni<' jałmużna, to grosz
radość z życiu. Jad_ąc n~ odprawę, p~ero~1y s_trz~lcy , b~li~~ _mnie po-I chają nade .wszystko. Oni s~ę w krc- nasz wspólny, a młodszyn bratem
naprawdę zastanawiam się sam czy rznęli nozanu. 'V b1ehzni~ ze sio- sy zachodnie wrosną duszą i sercem. robotnika wcale nic chceniy być.
się gromada
wiciowa skrzyknie; doły umykałem, de nie daliśmy się Będą z pługiem i karabinem nadal
czy też wrócę „pdcn nadziei". Przed! oświadcza z dumą. Młodzi nie znają bronić praw do życia i rozwoju
Poznali 'Się wn<:t - i porozumieli
lokalem zastaję już jeolnak ca~~! I się. U każdej · koleiank\ i kolegi Polski~ Po- refcr:wie ideowo progra- s:ę, a lo najważniejsze. Do czasu
paczkę rowcrzy.>lv'\V, chłopaków i Iinny akcent gw::.rowy. Po mowie mowym ożywiona dyskusja. Skarżft , nim odbędzie się zjazd 5tatulowy,
dziewczynek. Wl·sole twacze, opa- poznają się klo z jakiej c!zielnicy. się że chcą ich w<:iągnąć w grę po-1 parę tygodni musi prowadzić pra·
]one, uśmiechnięte, niechętnie od Najszrbciej to pozna się. lwowia- lityczną. Chrą st~rsi politycy żebyś- cę zarząd tymczasowy. Wyszła li·
razu zaufają nieznanemu jeszcze nina, „ta joj" ci;Jgle mu si~ w gę- my wyszli na ulicę i wolali precl sta kandydatów. Sami koledzy, Koczłowiekowi. Podchodię, witamy się. hic plącze. Zebrali się żeby nawią- z preczem. Dlaczego szkoły rolni- leżanki nie protestują, ale niechęl·
nic na lo patrzą. Pozicra Jedna 11 ·1
drugą.
Chciałaby coś
p0wiedziel-,
a nuż ją zakrzyczą. Patrzę jak jed··
na sili się z protestem i pomagam.
Wyepełnić
przesłać Wydziałowi
J{oleżanko, chci:.ilaścic coś rzec, chło
paki was krzyy;.Jzą, wy także po/
winnyście pracować w zarządzie powiatowym. Interwencja zrobiła swoje. Hurra!!! Dziewczynki rozgada•
ły
się, i dwie koleżanki •::eszly do
Do
zarządu.
Dobry znak. Dm.za mło·
Wydziału Wydawniczego
dzieńcza wrażliwa. I trzeoa ją in·
Związku Młodzieży Wiejskiej R. P. „Wici." slynktownie w~ czuć, JCJ myśli i
pragnienia. Trzeba się cotnąć myś·
\Varszawa 1
lą do czasów kit:dy człowiek z czy·
skr. pocztowa Nr 60
stą duszą wybierał się w krainę i·
dcalów. Ale ta dusza poczuje zło
\
równie szybko jak i dobre. I bi~da
temu który sam nie nalei.ycie wy·
chowany zechce wychowywać mło·
Kolo Mlod:.ieży \Viejskiej „WICI" w.„ ..„. --„.„.„.„„„„„.„.„ .. „... „„„.„„„„„„„„.„„.„„ „„.„ ......„.„.„.„..„..„„. __ _
dzież. On musi wychowa.:! W~)ierw
siebie.
A później odwiedziny w ko·
PO(~ZTA ... „„„„„„.„.„„„„ .. „„„ ..... ----·-··.„.„„„ „ po\viat..„.„. -„ .„ „„„.„„„„„ .. „„„„ ... „„ \VOJ. .„„.„.„„.„.„-.„.. „.„.•„„.lach.
zgJa5za przystąpienie do akcji biblioteczno-wydawniczej „\VICI" i deklaruje na ten
Piechotą, rowerem, furmanką, po·
cel zł .„.„„.„„„.„.„„„„„.„„„„., które równocześnie wpłaca na konto P. K. O. Nr I - 1199.
ciągiem jak się da. Jeśli się już zyska zaufanie młodzieży, zyskuje si~
Za połowę tej sumy prosimy nam pr:esb; książki treści: „.. „„.„„ .. -„„„„„„.„„„.-„„„..--„······swoje życie. Bo <.:zyż jest eoś pięk·
niejszego jak prncować z tą pnąc1
-······--·····-·······„.„„„„„ ... „.„ ..•.. „„.„ .. „„.„ .. „ ........„„„ •.. „ .•........... „ •.. „ .............. .... „ ... „„ .. •• „ „.„ ..... „.„.„ .. „„ ... „„.„„ ....... „ •.. „ ......„ ............... „ ..•..„ .....„„.„ ......_
(Tu wym:enić jakie szczególnie w _pierwszej chwili są polrzebne)
1 się ku słońcu latoroślą? Dw;za młod
i nieje, świat staje się jak w bajce
i
zaczarowanej, gdy krzepme i pręży
- ········---··-···„„„..........„ .... „ .......•..•... „ •.. „ ..„„„.„.„....„.„ •....•... „-..... „ .•... „„ -· „ ......... „ • .„ ............... „ .............. „ .........•.. „ .......... „.„. „„ ..............• ,_.. „ .„.„_.. ,.. __
i się idea sprawiedliwości i prawdy.
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w ciągu jednego miesiąca, od chwili otrzymania pieniędzy, zaś pozostałą sumę odda-

jemy do dyspozycji Wydziału \V'ydawnicze,s0 na przeciąg 6-ciu miesięcy i prosimy
w tym terminie przesłać r;am książki wydawr;ictw własnych i obcych w/g uznania,
aż do całkowitego uregulowania przesłanej kw0ty.

•

'\;ł/ykaz pósiadanyC'h książek załączamy.

Sekretarz:

Prezes:

Idea
sercach ludzkich, zahartowana w
boju, zrobiła czyn. Wyszło nowe
pokolenie chłopskie na drogę sło·
neczną. Już się młody chłop nic o·
prze nigdy w pyle prochu ha1iby•
Bo nie przez swoją węższą doktryue
czy szerszą mózgownicę nakreślił
nam drogę po której nam i~ć wypa·
da, ale nakreśliło ją młode pokolenie chłopów. Pokolenie, które sit:
zowie Ostoją i Zwycięstwem.
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OTWARCIE .KO~TFERENCJI
dzie ·mogła wyznaczyć swych przedW czasie przewodu sądowego ameryka1iskiej jest chorych \VC1H:POKOJOWEJ w PARYŻU
siawicieli do biur w yborczych.
mó~ przed Polską wyś wi~tlony zo- rycz.nie.
.
. .
29 lipca odbyło się uroczyste
z NORYMBERGI
st.a~1<'. s~rz~p okropnego filmu p. t. . ~limo -iaprowadz.e~1:i, 3-mi~się~zotwarcic Konferencji Pokojowej 21
Przed Trybunałem Międzynarodo- „Oswtęcun ·
ne~o _o~resu ogramc:zen. dla z?ł!1 1 enarodów w Paryżu w Pał ac u Lu- ; wyin w Norymberdze przcsłuchiwa-1 POLAK UJAWNIL P.ABRYKĘ V2 ! 1 ~~. 1 ~~~a zachorz~nlnkie zmk.meJsz.~
rr.hn ki
1
· k
· · dk
b
C
d 1 ,
..
St('.
uiowny urząu e ·ars · 1 armn
k seu'-""rs
~·
.
.
co Ja o swia ·a ~ _i-on~
onra a
Sąd w Bydgoszczy zrehab1htował amerykańskiej sh\ierdza że takiej .
Konferencję zagaił francus ki pre- Morgena, członka Na,wyzs zego Try-· niedawno volksdc-utschcra
kupca 1. 1 · · 1
·
·
' · k · t
m 1·e r ffd
lt ktory
·
t ez: zos Lał
·
kt ora ob · 1,ń
• •
· ,
'
11 osc1 c 1oryc11 zo1111 crzy, ja
jes
i au ,
· W),- Lw1ał u SS
. , rnspe_
ozow ""n- , Augusta Kr1.egera,
kto1· ~r był podczas obecnie nic było dotychc s w całej
brany na tymczasowf.go przewod- centracy3nyeh.
okupacji członkiem or «anizac;·i pod 1 · t ··
··
k
·
zka.
·
· 1.i.1czące
·
t · · Kon f ercnCJ~._
··
l\I
· \,z;i.s:i d a na :ziernneJ.
.
. Zmuszony
·
"
'
- ns oru armu amcrv· ·ans ·icJ.
go eJ~C
. o:gen. t hu nac:zył, ze
przez
władze oPo otwarcm . ~onfe~ellC;11 z~rał k~oreJ .opierała su: 01:f~mzacJa obo- 1kupacyjne, przyjął obywatelstwo
UNRUA
głos przedstaw1.cLCl _S tan?'". ZJod- '1.ow siłą ~z<.czy. mn.s~~ p1:0-.vadz:i~ niemieckie, nadlll jednak kontynu·
W najbliższych dwóch tygedniach
1
i~ oczonyd1 Byrnes :. osw1a<lczył, ao zbrodm, gdyz w1ęzruow1e trac1h ował podziemną' dział a ln ość
przybywa do Polski szereg statków
z~ ~rzyma_ć Sfę będzie ucl~wał W~~- wszelkie p:awa obywatelskie, a na~ j Syn Krietrcra pov.:ola
. _ z Ame ryki z dostawami Ul\'RRA. z
1
kieJ Czworki. Konf~reneJa 4 nu~- \\:et ludzk_1e, wszelką nadzi.eję, że b w armii ni~mieckic" ny ~ ~ ~\ tych 12 wiezie konie w łącznej ilo1
1nrów spraw zagramcznych: Ąnglrn, kiedykolwiek mog<l wydostać się I ](
f'tb. ,k· b. J •• ~~i as[~~
~ci 9.30-0 sztuk, 6 - - zbiorowe ła
0
Amcryka, ZSRR i Fr.mej a. Ucb,w a- na wolność".
.Jc.u P 1:111Y. · 1 '.) 1 • tom
: :1 1 Y dunki żywnościowe w ilości 23.000
~Y le mogą być na obecnej konftren-j Zeznania l\Iorgcna mrożą krew w Kodri~et przekazWal Je oqpmzk.acicm ton , oraz zboże, mąkę i rGp('. \V
cji zmienione, ale tylko większością Ż)·łach i obciążają w okropny spo- P . ~ 1.~nyr;i w. a:szawre,ł s ąd w uniu 2 b. m. znn.jdowalo · się w pordwóch trzecich głosów, że trzeba na sób SS.
naJwię '5ZCJ 1~Jemnicy ''YS an:! zo- la ch po lskich 9 statków amcrykań
c a}ym świecie przywrócić warunki
Conrad Morgen opisując los ży- s.t~ły do Anglu. \\~ro ~cc ?~O latprn- ~,kich, z czeg o 7 w Gdai1sku i 2 w
iycia pokojowego, i że Stany Zjed- dów w obozie oświęcimskim mówi, ~ychg fdr~e;.._ przy v.sy~~dzralM~yn- (.(d yn i. Wszystkie wyladowały toH.o essa d. a ~-oombardowało
·~e 0 }\\lZJonufabryk~
p o s iego
- w ary UNRRRA. Poza t•.'Il1
.noczone
. . nie
.. . powróc„
.. „ J"uż
. nigdy. do że. ok1·t1ci~ńs1
. "' ·.·"0
" Ru·'olfa
u
.
_, będ:>., norpolit_}czi;ieJ nola~J~ (me p1·:reJn!o- się porowi:iac do krymmahsty Wir_
.
·
malnic prz yby w ały do Polski statki
wamc się losami mnych narodow U1a z I.ubJma, o którym była mowa
~d.YbY v.szy~y vol~sde~1l-.cherzy z towa1-ami UNRRA z Europy, a n.a<,prócz $wojego). Po Byrnesie prze- poprzedniego 'dnia: skazanych pro- ~yh tacy-;- „L1slc Drci". m e b yłaby wet z Afryki (fosfaty).
m~wi a~ pr~i~r Ąn_glil Attlee.' mó- wadzono do „K<lmenderówki 1agła- li~tą podeJrza.nych, ~c. h s ~ą bohate\\'°tych dniach parowiec norweski
w1ac, ~~ naJgłówn1e3szy cel teJ kon- dy", niby. do zakładu kąpielowP.go.„ r~w, a S ąd ,i rehabJlltacJa byłyby „Belrnor" zawinął do Gdyni i przyfcrcnc11 polega IUI tym, by tak urząJ\for rren stwierdza że informował mepotrzebnc.
wiózł dla Połski 19 lokomotyw
dzić życie narodów, aby nie doszł-0 J{altenbrunnc.ra i 'itueJJera szefa
DZIECI POLSKIE WRACAJĄ
'wraz z tendrami i częsciruni zapasojuż nigdy do wojny, że paristw;i nic- gestapo w sierpniu 1944 r. o makawymi, jako dar UNRRA.
00 -OJCZYZNY
!Di~k.ie i japońskie J?l'awi_e, u. nie urycznyclJ scenach, jakie dzieją się
w Genewie odbyło się 6-te zebra1strueJą, ale duch WOl?Wl1ICZY J~S~- 1
I µo obozach koncentracyjnych. Kal. Wracają dol· ~OJ Iski dzieci wywie- 1"J1'c Rady UNRRA, nĄ kto' r--m wycze w tych. • narodach nic
w„,/.,.rasł 1 ze I te nb runner przy Ją
· ł t o m1·1 czemem.
·
;;1onc
„„
„
.• .
T
k . przez ut e:·owsldch zbirów.
p1·zcdsta"'1'ci"eli
tylko wspolnyro 'NYSHkiem
na kon M 11 - b ,,.,
· · t
ł M
a i transport z dziećmi przybył z -~łucha110 expo•c
„ "'C'"ch.
"
.·rerencJl
.. pokoJOWeJ
.
. powumo
. '
.
ue....,-r
ar'-'zo
się ~ry owa·
ork
N'
krnJ·ów
korz.:
.·staJ
z
pomocy
s1ę · gc.n formalnie zrrłosił wniosek 0 o upowanych
·1emiec, pociągiem
„ „ ,
- zniszczyć ten bakcyl wojo"".niczoś~. j ,,·drożenie przeci;. Heychmanowi Amerykal'.1skiego Cz. Krzyża do Koź- UNRRA. Przedstawiciele: CzcchoWc ~torek .r~.110 odbyło. su; pos1e- dochodzerj, gdyż odznaczył się on Ja. Dzieci są w wieku od 2=-16 lal sło\\'acji - Kopechy i Polski cJ.zen
· Jaym okrucieństwem,
•
prosili
o dalszą
pomoc
. 1e kem
. t~Jl regu1~nowej. p o specia
ale Kar- Z tego 23 dzieci dwuletnich mówi Minc
UNRRA,
w teJ· Ćzy
inneJ· formie.
1r~ygo~u~neJ
dysk~JI
wy~rano łenbrunner powiedział odrazu, że ~ylko po eicrnieckn - bowiem tak
~ięk~o~c1ą 13 glosow przeciw 7 aresztowanie Heychmana jest wy- je n~uczono mówić w Niemczech.
Przedstawicit>l Polski podkreślił,
'~eden Sl4; w_strz~.~) na przewod- );Juczone, gdyż Hitler powierzył Spośród · dzieci starszych C'Lęść po- że gdyby w r. 19<!7 Polska. była po1'~7Ułrego leJ ~OIDISJl del~gata Bel- Heycbmaoowi tajną misję wfolldc- chodzi z Chorzowa, i zabrana była zbawiona pomocy UNRRA, to w
gu Spaaka; siedem głosow otrzy- go znaczenia. Na zakoi1czenic świa- przez Niemców wprost ze szkoły. :-igólncj .gospodarce
światowej,
mał kandydat Mołotowa delegat Ju- dek stwierdza że Kallcnbrunner od- Hodzice częściowo rozpoznają i z.a- prz~d~t~wiałaby. punkt ba_r~zo sła
gosławii Kar~elis, któreg? też po- znaezał się i~totnie wielką służal- bicrają swoje dzieci. Dzieci te los by l JeJ syh~ac1a ckononuczna powołano na w1ceprze\Vodmczącego. czością w stosunku do Hitlera.
uratował dla polskośti.
gorszyłaby Słę.
FRANCJA PRZED UCHWALĄ
Następnie zeznawał Wolfram SiTransport z dziećmi zatrzymał się
GIMNAZJA N.l WSI
.
NOWEJ KONBTYTUCn '!"c:s. by~y kierow~'ik dziaht do- w Koźlu, gdzie wyżywieniem i zaZwiiizek Nauczycielstwa Polslne.
.
,
~wiadczen naukowych Rzesz)'; Pro- kwaterowaniem zajął się miejscowy S:Q zwołał dwutygodniową konfeW tych . «;!mach zakon~fm swe \irurator brytyjski Jones wyjaśnił, że PUR, zaś ewidencją i odszukaniem rencję dyrektorów szkół ogól110p1·ace .kom1si~. przygctowu~~ca Kon Sievers dostarczył do instytutu ba- rodziców (jeśli oczywiście żyją.„) kształcących z terenu całej Polsłd
~tytucJ~· - Pro1ekt poprzedm, 0~1-zu- dań anatomicznych w Strassburgu Polski Czerwony Krzyż. Nad stt-o- do Lądka w pow. Klo•lzkin1 na Dolcon_Y przez referendum w dum _5 150 szkieletów .żydów z Oświęcimia ną wychowawczą czuwa Kurato- nym śląsku, celem omówienia pil·
maia,. pod.tr~any pr4_Cz koDllllll: oraz innych ,,eksponatów", zdoby- rium szkolne.
nych zagadnień, stojących przed
~łów l SOCJ~hstow przeciwko l\.lRP 1 / wanych po obozach koncentracyjTak więc niejedni rodzice będą 1'-Zk?łami śrcdnir_ni naszego kraju.
mnym partio~.
.
•
, nych.
. może szczęśliwi i odnajdą swoje J>O- . Na konfcr.encJę tę ~rzybyJ? około
Nowy pr?Jekt. ~o~ierany Je~t1· Sievers, trzęsąc rozwianą czupry- ciechy, swoje skarby, by je już 60 d:yr~ktorow z, c~łeJ Polski, wraz
pr.ze-t MRP 1 SOCJfłhstow: J(o1!1um- ną, zdradza wielkie zdenerwowanie znowu po polsku wychować na do- z, J\hruslrem _O sw1aty ~zesławem
sc1 będą głosowali. przeciw memu, i usiluje wytłumaczyć, że „nikt .brycll obywateli i patriotów„.
Wycechem, klory wygłos1ł referat
Jecz pra,~dopodobme zostaną prze- J•rócz Himlera nic był w kursie tych
,
,.O społeczno. - \"\")'cbow;;nvczych zaglosoyvam.
• .
. .
spraw" i że on sam „nie wie nic''.
AMERYKANIE A NIEMKl
daniach szkoły- w odrodzonej Pol. Dma 29 wrzesma odbędz1.e się reProkurator przerwał mu: „SwiaNiemcy w okupowanych przez ~ce". Referat wywołał żywe zainfercnd~ ludowe w SJ?_raw1e nowe- dek nie może zaprzeczyć, że prze- $iebic krajach Ew·opy chwalili sit? ieresowanic i dyskusję z ·uwagi na
go proJektu konstytucJt.
prowadzał w Strassburgu ekspery- swoimi córkami, siostrami i narze- :tktualność poruszanych w nim tePL.EBISCYT W GRECJI
mcnt.Y na 20 żyją~rcJ: ludziach! któ- czonyrni, opowiadając. wszędzie, ja- matów.
Opublikowano dekvct dotyczący rzy Jakoby zgłos1h się ochotmczo". kie
to
te
Niemki są
piękKonferencja rozpatruje zadanie
plebi.scy_tu w. Grecji. Każdy głosują- Dres~cz zg;ozY: przeszedł p~ sal.i. ue i „correct". Lubili pokazywać szkoły w środowisku miejskim i o. cy bę_dz1e miał do wyboru dwie Gocrmg row~1ez 1;1dawał, ze su; przy każdej okazji ic-h fotografie. !Jowiązków, jakie spadają na szkok~rllo. Na jednej kartce wydruko- wzdryga. Goermg. tez był oburzony. Rzeczywistość mówi sama za siebie. ły w związku z przeobrażeniami w
wany będzie napis „król Jerzy",
KAT OśWIĘCIMIA
1Ci, z Polaków, którzy byli w Niem- Polsce i świecie.
druga będzie biała, na której wyPrawdopodobnie we wrześniu sta 'czech w czasie wojny, mają wyroObecnie, w związku z refonną rolbor~a .będzie miał ,prawo napisać, nie przed sądem w Katowicach by- ! hione zdanie o Niemkach„ Widzie- n:i wiele dworów i pałaców zamie:i:a Jakim rządem się opowiada. ły komendant obozu - katowni w liśmy zachowanie się niemieckich uiono na szkoły, w ten sposób poWszyscy wojskowi będą głosowali, w Oświęcimiu - Hess.
dziewcząt, widzicliIDJy zachowanie wstały po raz pierwszy w Polsce
ł.egitym~iąc się specjalnymi ksiąśledztwo przeciwko Hessowi to- :;ię 11iemieckich młodych mężatek- miejskie gimnazja i ·1icea, w których
Zee2krum, .wydanymi im w tym ce- <'Zy się obecnie na terenie Krakowa matek, które miały mężów na fron- uczą się tysil!Ce córek i syriów chło.p
lu przez .Jednostki. Urzędnicy będą i Katowic i jest już prawie na ukoń- tach. Nie krępowało ich nic i ńif; skicb. Rośnie więc, tworzy się i
~ło.sowa~ po przedstawieniu za- czeniu. Prowadzi je sędzia Si}lm. nie żenowało. Zapominały o swej kształtuje nowy typ inteligencji w
~~1adczt:n wyd~nych przez zwi~rzch Całością przygotowań do procesu „szlachetnej krwi", nie wybierały, Polsce, inteligencji wyrosłej z ludu,
mków ~mrow;v~. Dwa ~ygodn1e po l..ieruje prok. NTN - Cyprian.
chodaż f{itler, ze sw1.1ją zgrają ba- który
dotychczas był od ołtarza
u~talemu plebiscytu partie będą muHess obecnie przebvwa w więzie- dal krew narodu i narodowość wiedzy odtrącany.
Rośnie n.owa,
~iały zadek.Jarować, czy· sa ~a po- niu mokotowskim, z którego w naj- przodków każdego Niemca.
inteligentna, kulturalńa, uświadowrotem. kro la, czy też przeciw po- bliższ~m czasie będzie od.transporOstatnio prasa doniosła: .
miona wieś polska I
wrotowi, po czym każda partia be- I towany do Katowic.
„Ponad 50 proc. żołnierzy z armii
(j. m. o.)
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w Olbrachcicach

\'?'iejskiej ceniu płodów, pomaszerowałi
Wici" w Olbrachcicach pow wszyscy na cmentarz aby zło·
b ]
'
·
· , i· k wiaty
· , Wience
d · 4. zyc
d ·1
l
" d
na gro ac 1
Ra oms :o, urz<! z1 o w mu
sierpnia dożynki, celem zade„ tych którzy p.:>legli w walce o
monstrowania ~wej całorocznt:j wolność, w której my żyjemy.
· d
· t t Y me
' · om· me.se
· ' I k.tore1
1 ojcow.ta
ocz~„
pracy, oraz pra.cy swyc1
Zda"e si niektó m że mk~-·kah. Fo ,;Hymnie Narodowym '
ry ' f' czną oraz żałobnym marszu odegra· · J · · kę
d ztez
a poza pracą 1zy · nym przez or k"iestrę . wys ł uch aw1e1s
·
. . , k'lk d . ł
na sw01ch gospc.darstwach, do m- I',
czego więcej nie jest zdolna. N~e- ismy lpdemohien 1 u zia i\h
rawda 1 - Właśnie w młodzie- czy . u owyc • prze~yw~nyc
y wiejskiej mamv barilzo etu. szlochem mat~k, rozdz1era1ącym
żo zdolnych tali:ntÓw, tylko nie .. serca wszystkich.
cmentarza udajemy się dr.
stety nie staramy się czy nic
możemy ich rozwinąć. Dożyn- miejsca przeznaczenia, aby hm
ki zorganizowane przez--. na~ze złożyć wieńce na ręce ojców i
Koło było nparawdę na pozio- wykonać dalszy prograrm ur)··
mie. Młodzież jak również star- czystości. Z chwilą zajęcia miejs::
si .w pięknych. reg:o!lal.nych przez przedstawicieli z powiatu
$ł~o1ach, z .du~1?~e podmes1ony: i działaczy społecznych, przystą
m1 głowami. ntl'.sh symbole SWCJ piono do następnych punktów
programu. Od~piewano „Hymn
.
pracy - w1eńc1:.
Korowód otwierali rolnicy z \.'?'iciowy" poc::em Prezes mie_igości i
końmi iaprzężonymi do pługów, scowego Ko.la powitał
bron i wszelkiegq roJ:zaju n3- zaczęło się wręczanie wiei1ców
rzędzi rolniczych; dalej za nimi w ręce ojców. Pierwszy wieniec,
szli siewcy, kosiarze, kobiety :: to wieniec od najmłods:ych có·
sierpami. Za tym ws:ystkim je~ rek z przeszkoia, które swoimi
chał ·wóz drabiniasty . naładowa- piosenkami niejednemu wycisnę
ny zbożem, Ża którym młodzi.eń- ły Izy z oczów.
Dalsze wiei1ce składały kocy · kr~cr,ą~ ~ziarsko dz;erźyli ~v
swych; ~· dl<?m~c~ . ~epy. - .Nie- lejno Koła Młodzieży W'iejskiej
~oJą s1~ teJ. c1ę:.k~eJ pracy, Jaką „Wici" 'przy równoczesnym śple
waniu piosenek właśnego utwo~
·
~st młoce?te ~boza.
Następme Fdnak z matek, ru. \Vieńce te były ułożone dla
n~ swyc~1 .wypracowanych dlo- wszystkich przedstawicieli biomach, dzwiga bochen chleba, racych udział w uroczystości.
który wypiekła z.e świeżego zbo- •
Po złożeniu wieńców zostało
ża, a teraz . pragnie pochielić go
kilka deklamar.ji
pomiędzy wszystkich, aby tym I wygłoszone
dać wzór osobom, któny dostą-1 przez dziatwę s:kolną i mł'J·
jak dzież, oraz odtańczono kilka
p_ią zas:c::ytu dzielenia,
sp_rawiedliwie dzielić plony, ja~ tańców ludowych i wykonano
kie wydala nam Polska Ziemi?.. szereg iinscenitacji zwią:.anych :::.
jakie wypracowała ludnoś~ ~s!. uroczystością. - _
· lJśmiechnięte dziewc::ęta krc•· ! Program i przebieg uroczystoczyły powabnie w takt przygry~ Iści mówi nam o postawie mfo. wającej wiejskiej muzyki z wie11.-1dzieży. Mówi nam o młodzieży
cami zbóż, uwitymi wlasnyni 1 trzeźwo myślącej i patrzącej w
rękoma. Za orszakiem trad: cy}· przyszłość. Z taką młodzież4
·nym postępowała młodzież szbl. można nie tylko z.--pełnym zad01
na, młodzież z Kół s~siadują-1 woleniem pracować, ale dojść do
cych, oraz starsi. Cały korowód wytkniętego celu. Taka· mło
podążał do . k0ścioła oddalone- · dzież nie załamie: się i n:e upad~
go o około 4 km. Po ' wysłucha-I nie na drodze prowadzącej do ce·
niu wspólnie Mszy św. pośw:_ę· lu, o którym marzymy.
Koło

Młodzieży

I
I

z

I

Akademia Handlowa w Poznaniu
Absolwenci Akademii Handlowej,
1,tórzy uzyskali dyplom w latach
1926 - 1946 proszeni są w celach
rejestracJi i zrekonstruowania zniszczonych akt o nadesłanie do Sekretąriatu Akademii Handlowej naslęRedaktor: Michał Jagła -

Pai1stwowy Ośrodek Kształcenia
Nauczycieli i Gimnazium w Lipinach, pow. Opoczno, poczta Odrzywół, woj. ~ódzki~! dojazd z Warsz~wy kole~~ą GroJecką do Nowego
Miasta n/Pilicą skąd 10 kim. szosą
Ido Wysokina i polską drogą do Lipin, albo koleją ze Skarżyska KollL';zek - Lodii do Opoczna, a
stamtąd 28 kim. samochodem - po~zukuje od 1 \'{rześnia 1946 r.: 1)
matematyko-fizyka(czki), 2) nauczyciela(l.ki) do języków nowożyt·
rosyJ.·) ,
1.ych (f1·anc., ang„ mem„
il) nauczyciela śpiewu, 1·ysunków i
rajęć praktycznych, 4) 4 siły nau-

czycielskie do

. pujących danych: 1) imię i nazwiI sko, 2) data i miejsce urodzenia, 3)
numer i dala wydania dyplomu, 4)
stanowisko,
obecnie
zajmo~·ane
I;,) dokładny adres.
'1

Sekret'lrz Redakcji Mieczysław Mludzik.

szkoły

ćwiczeniówki.

powszechnej.

Uposażenie poza pensją pa1istwo„
2.500 zł., płatne wakącjc,
wą 2 mieszkanie, częśckwo opał i korzy.
stanie ze stołówki internatu. Po•
dania z życiorysem kierować do Dy„
rekcji Państwowego Ośrod. Kształc,

I

f

„
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Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w· ,Lipinach

]. MA]CHRZAKóWNA

Dożynki

JH

Nauczyc. w Lipinach.
Do pracy lej potrzeba ludzi ideo•
wych i zdolnych fizycznie do pra·
cy w trudnych warunkach tworzą·
cej się szkoły.
Dyrekcja Państwowego
OśI'odka Kształcenia ,
Nauczycieli w Lipinach

----

Żeńskie Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Kościelc11
Kancelaria Liceum zawiadamia,
ie zapisy do I kl. Liceum przyjmuje
do dnia 31 sierpnia 1946 r.
Do pd"dania należy dołączyć metrykę urodzenia, świadectwa szkolne, własnoręcznie napisany życiorys
i dwie fotografie.
Ponieważ dla niezamożnych przewiduje się i.typendia, do podania
należy dołączyć świadectwo nieza-

Egzamin wstępny dla kandydateknie posiadających małej matury odbędzie si~ 30 i 31 sie1·pnia. Wpiso.:
we wynosi zł. 100.
Adres Szkoły: Państwowe że1\skie
Liceum Gospodarstwa Wiejskiegó
w Kościelcu Kujawskim k/lnowrocławia. Dojazd koleją żel. do stacji
kol. Kościelec l(uj. z Inow1·ocławia
o godz. 5.30 i 14 (2 pp.).

możności'.

Og ł oszenie

I

Wiejski Uui wer('ytet I I :do wy w wszechnej, oraz poważne za in tere·
Piotrowicach zamierza przeprowa- sowanie społeczno - gospodarczym
.
<lzić męski internatowy kurs w cza- i kulturalnym tyciem wsi.
sie od 1-go października 1946 -O.o I Uczestnicy kursu utrzymują się
sami, wnosząc ódpowiednią' ilość
1-go kwietnia 1947 r.
• '
Kandydaci na kurs winni nade- produktów do internatu i gopoda:.
dać podania, życioryi;y i odpisy rując po przez własny sam~rząd -. ..:;· ~- ,
·.•,.
.
.
świadectw najpóźniej do 15 wrześ- koleieński.
nia b. r,, pod adre.;em: Wiejski Uni- : W czasie kursu zamierzamy· prze·
wersytet Ludowy w Piotrowicach, pracować wybrane zagadnienia z "li·
. :-'
teratury, historii i · przyro~y, a ~pe-.
pow. Lublin.
Niezależni~ od nadesłanych po- cjalnie pragniemy poświęcić wiwel
da1ł kandydató\v na kurs prosimy czasu społeczno - gospodarczemu , i
.,·.
o 11rzybycie do uniwe1•syretu w cza- 1'-.ulturalnemu życiu wsi. Ponadto
sie od 15 do 30 września, celem bez- zamierzamy przygotować praktyctpośredniego omówienia z kierow- „je w pewnym ~akresie do samorzą
nictwem warunków współpracy i <lu, spółd'.l'Jelczości i gospodaro,w a·
"
wspó. łżyci,a w uniwers~tecie. .<?d Inia na wł_asnym gospodarstwi~ r~l~.
·' •
·
,
kandydatow wymagana Jest umie- nym.
··
Kier. Wiejsk. Uniwer:
jętność dobrego czytania, pisania
Ludowego w · Piotrowicach ·. ~;.. or.
i liczenia w zakresie szkoły po. r

~

Odpowiedzi Redakcji
Kol. J. Bieniek. Wykorzystuje- Artykuł musiellśmy puścić· pod in·
my. Pros,imy ·o nadesłanie materia- nym tytułem. Prosimy .. o dalsze.- .
Katowice. Wy• · ,
Kol. Brożek łów z wędrówki po Polsce. Honorarium do podjęcia w Redakcji; .- drukujemy po otrzymaniu dokóń- · · ·,
możemy również wysłać na wska- czenia. Mamy już smutne doświad·
zany adres. Przesył;uny serdeczne, czenia z drukowaniem artykulów,
które nigdy nie doczekały się dowiciowe pozdrowienia.
Kol. Jan Bolesław Ożóg. Wysy- kończenia z tej prostej pr;zyczyny,
ie - drukując _je w odcinkach .
łamy list.
.
Kol. T. Sieiakowski .:.. Boczki. 1nie otrzymaliśmy całości.
Józefów k/Otwocka.
Informacje o . Ośrodku Młodiieio- l Kol; Tełłer
Nie ~amy w tej chy>"ili możliwości
wym w Sł~w~ęcicac;h„~najdziec~~
r~1·. nr. 29 i .:>O „W1c1 . Po Lhzsze wydac.
informacje- zgłoście się do Woje- l Kol. Roman Urantówka - Topo·
wódzkiego Zarząc;lu ZMW „Wici" w la, p. Skalbmierz. Adres. - o· któ:
-.
/ ry pytacie - brzmi: Łódź, ul. PiotrKatowicach, ul. Wojewódzka 42.
Rachanie. kowska 96.
Kol. W. Wyłupel• -

I
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Od Adminislracji
Koło r.nodzieży Wiejskiej „Wici';
,_Prze1. Bank Spółdz. „Społem" w
Warszawie otrzymaliśmy wpłatę wpłaca zł. 50 dnia 15 lipca 1946 r.
zł. 200 z przekazu Koła Młodzieży przez P. K. O. brak adresu i celu
Wiejskiej „Wici" w Senisła,vicach. wpłaty.
Wojciechowski R. wpłaca zł. 50
Prosimy powyższe Koło o podanie
celu • dnia 9 lipca 1946 r. przez P. K. O.
narn dokładnego adresu
1Brak ~dresu i celu wpłat~.
wpłaty.

Wydawco: Zw. Młodzieiv Wie.iskie.i R. P. „Wici"

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-.:::--:::-~~---:~-::-:-::-:--~

Tymczasowy adres Redi.kc,ii i Administracji:

Warszawa, Aleje Jt!rozolirnskie 85, pokój 212. Konto czek)we PKO, Warsząwa 1 Nr 1199

~

Prenumerata: Rocznie 200 zł., półrocznie 100 zł„ kwartalnie 50 zł., miesięcznie 20 zł.
~~~~~~~~~~~ .~~~~~~~~-:--::-~~

m/m. szerokości szp., drobne za wyrsz zł 5,
Cenv ogłoszeń: za łE'kstem za 1 mim szerokości I szpalty zt l,, urzędowe przetargi 10 -zł. za 1
P< szukiwe"nie t>racv zł . '.5. W teUc1e f tru~tvm cfrukiem 100% órcżej. Za terminowv druk oglos1tń administr11cja nie odpowiada ·
S~lodano

w dp1k . P. S L. Nr l. W-wa, Hoża 48 Odbito w druk. „Czytdnik". W-wa, Marszałkowska ":J/S
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