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gromną większością; głosów par~ .

: Gazety

wy-

donio!!ly, ie wybory.

mają się odbyć w . styczniu. Praw·

9opodobnie Prezydiµm Krajow,ej
Rady Narodowe) · lada ~zień )e·
f<?zpisze i poda
wiadomości
terminarz wyborów.
· ·
. Stronnictwa polifYcine kończą'
rezmowy na tema't .. współpracy,
czy .walki wyborczej. Komitety.
Centralne, Rady Nacz,elne· albo
odbyły już swoje. narady i okreś- ·
}iły stanowisko, albo to - ~robią w
najbliższym czasie.
-· Za.rysował się jui prąwie wyraźnie układ sił.' ? jednej strony'
Polska Partia Robotnicża, 'Polska:
Partia Socjalistyczna, Stronnie.;
twó Ludowe, Stronnictw:o DeJnokratyc!Zne, czyli . · tak · ·zwane

do :

·~;t>arti~ zblokowati~"; zapowia~ła- ·

JąCe pójście do wyborów razem i .
na ·w spólnej liście - Z drugiej
strony Polskie Stronnictw-0 Ludowe, które na ostatnio odbytej
•

i

~·a~z ·

„ Do . „ Wici'.' dotatla , wieść,

że

szczególny~h

w,.yboró~ pójść samodzielnie.

. Pozostaje jeszcze Stronnictwo
Pracy; dążą.ce wyraź.nie do bloku, któremu nie było jeszcze dą-:
nym określić 's wojego· stanowiska: ·
„„. „ .
·· '
·" Wszystko w§kazuje na. tQ., ie
Polska weszła już w okres pierwszych. po wojnie wyborów, gdyż ,
samo ich ..ogłosżeniie „ jest już tylko 'formalnością.
- Oczywi~fą jest rzeczą, że <?·
kres. w'yborczy wywr~e tnaczny
wpływ na nasze wychowawcze i
hormalne .- prace „ związkowe.
Wpływ ten będzie racżej · ujem-"·
ny.' ·Wysokie napi~c;ie . polityczne .
nie sprzyja robocie · Wychowaw•;
czcj. Zanadt9'.· . pochłania uwagę
_i· nastawiając ją j,ednostrooni,e'
7 zanadto wzbui;za· umysły ·~
z,a _ "dużó . przynosi · wydar.zeń
wśród k'tórych trudno ·~ię roz~jr.ze~ i należycie je -oc.enić . ·
" ··
· ·Z 'drugiej s.t rony jednak.Wyb~ .
ty, podczas który'ch zagraj'Ą na-'
miętnośd · ludzkie ~ kiedy!1_1dzief
powściąga.ne - ~ędą pró);>:'! doj·

.dobry . in~jjmy

Stanisląw Gięrat. · stara
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współzawodniczą·

cych ugrupowań i kierunków.
Na naszych oczach zdawać będą
one egzamin d-0jrzałości, a doj.
rzałością nazwać można w demo.
krątycznych stosunkach umięjętność przekonania i poprowadzeni.a . społecteństwa w pożądanym
kiefunku . bęz · uc_iekani~ się do
siły fizyczn,ej, ' bez . narzucania
prze:l~onań gwałtem.
··
· W każdym razie w pierwszym
wyp-adku trzeba ·zrobić wstyśtko;·aby podczas wyb-Orów zabe~ ~
pieczyć tok najważniejszych. prac
związkowych · w .'taki spósób; by
obyłO' się bez . narażenia -· na '
szwank najżywotniejszych intere- .
sow · związku, by nawet w tym
tru<lnym Okresl.e w-ykonywac 9 .;:
bowiązki, · jakie nakła~a ·pa· na~ .
.wychowawczy : charakter ·naszej
.
..
. .
, . . ·'
.
orgamz~CJ 1 ~ :
·: . ,
. . ,.
P?wt~r.ę .tr~eb~ !Jl.lee ?.~?-Yi ~ u~.: .
~zy · ~t,w~e„ .ze_b,Y.. ~~o?.se,~~~w.a.c ,
w~żysfko,; C() s_1ę):łz~~~ ~ędz1.e, , z -.
teJ pro$teJ . ,Pr7r~.z.yn,y. -ze._ op~er·
wacJe te posłuzą nam _za przy-

„

r'o~bi;·~;' też nieźle dawał. sobie rddę; 9.rganil

.się przez t'zem''ruchti ·rń!oilzie.ży wiejskie} na; zujqc . raz wespół . ż · o's1atviońym
uzyskanie moż- użytek faszyzmu." ·
· · , '.. . faszystą Doboszy_ńskim · f!OWY

.,swych przyjaciół ó
'fa·
liw~i powrotu do kraju. Ta wia· · · Gdy w / 9 28 r. sanacja chci~~a : siyŻm inłódżieżowy, którym chciał
domość 'zelekiryzo.wa'la nil$. Dla· opanować . Związek Młodźieżjt uśz~Żęśliwic Pols~ę w .ra_zie p9wro~
czego~! -:-;-. Przecież dla każdego Wiejskiej i nie udało się jej, . bi! tu ·s·anacji do wladz'y, to znów propowrót do kraj~ . jes.t otwarty -:-- z młodzież żupelnle jednolicie ,usa· : waaząc u Andersa odpowiedz1.iln'rj
wyjątliiem oczywiście, tych, któryr.h modzidnlla się i stworŹyla , ; Wići" dział propakandy, a potym jesżcie
pozbawiono . obyivalelstwa pol· - p. Gierat, - kierownik ,;sektora inne ·„prace". ·
'skiego.
"
mlodowiejsklego'" óą;cz.esnej sariaTak było, dopóki były nadzieje
Otóż nas ta wiadomość zainteie- cyjnej organizacji młodzieży aka· i były dolary czy funty ..:
··
sowala przede wszystkim dlatego, P'emickiej . ,0 .M.N. (Organizacja
:A · teraż musi $ię 'źle p. Anderżc p. Gierat
nasz DOBRY M1odzieży Narodowej) ~ostał ~y- sowi powodzić, jeżeli już i takie:
Z.NA~D_MY i - dlatego wcale się najęty do rozbicia młodzieży wiej- szczury uciekają z jego okrętu.
me dztw1my, że 011 sam ma wątpli· skiej. W tym fachu pracował gor· . Zatęsknił p. Ci.erat do Ojczyzny
wośc i co do możliwości swego wjaz- _liwie aż do 1939 roku, spijając: --:- może ma nadzieję, że tu znajdu do Pols~i i. że „ na w,szelki .ivy- obfic;ie . miody . płynące z koryt,~a dzie się pole dla jego wy~itnych
padek wolt się upewnić, czy w rządu sanacyjnego; który nie ialo:.. zdolności w obranym fachu i wieloobecnej . sylua~ji jego przyjazd jest wal mu za . tó ani zaszczytów ani letniej pracy.
•
na czasie.
.
orderów. .
Ciekawi nas .bardzo, gdzie taki
O bo p. _Gier~t ini.a.l '!ielacla rolę . W 19}9 .roku .!JJYWif!l ze . swoi~ · eta~zek uwiłby gniazdko, · Rdyby
w przedwo1enne1 . Polsce . . By~ on ~ządem za granicę ..:._ i tam ponó· przybył Jo kraju.
St. W.

to

_

.. " . . .

R:adzi~. Na~zel~ej ~st~nowiło do,. r;ałośd i. kul~ry poliłfczn~J, po.~; czy~·ek · do .' ''bJ4o~a~ia pla'n6~.

, Na <>statniej ąesji Krajowej
Rady Narodow:ej .µchwalono otyj_ z~lokowanych ordy_nację
borczą do Sejmu. „ .
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torialn1. AL. SIENNICKI - Mło·
dziei prz1 miodzie. "Wiciarka" - ·
. Dział koleżanek. M. FĄFARA Wi~i - a sport w latach międzywo.
- j_enn1ch. A. OLCHA, J. MORACZEW.
SKA, J. OLBRYCHT, W. WILBIK Wiersze. Z życia organizacji. świat
i Polska w tygodniu. Humor. Komunikaty I inne.
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J. ZA WIRSKA - O ~yborze xawo.
dw. P. TYPIAK ....;.. Samorzłd tery.
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wychowawczych· na pr_zyszło$ć ·
Po trzecie trzeba ·mie~ Ś~i.cido- ·
mo~ć tego o cą _ rzep: idzie„ by
nąleżycie nadcho.dzące · w.ydarzenia ocenić, · umieć się do nich na
gruncie · wytho.w~wczY.m ·trafnie
ustosunkowaĘ -.. -. ·Wt'eśżcie, by u„
mieć na tej poąstawie i ż pc).czy.!
ni.onych obserwacji wrciągnc}ć po
.żyteczne- dla naśzej „pra~y ·w11ios-

ki. : i

.' · '

'

,.

.

.

· Oczywiście . óstąte<Jz1:1e U'&t.ile.nie stanowiska 'Vl tej:.Sprawte
.tym okresie .należeć · będzie ·do
Zarządu Głównego, który zbi,e'"'
rze się na: : obrady ·w przyszłym
tygodniu. ·
· ··
'czy. IDZIE ·T YLKO o ;
"
· MANDATY?
_.J~z.y. gra idzie tylko
mandaty?
.

rw

o

p.

d .

~

;

· . a ; ~J~ przec1ez
·czy, oskarżenia·. ~:

'•

· ·

takie oceny.
.
Pomawia się Polskie Stronni·
'ctw(), Ludowe, że :chodzi mu ·tył·
ko Q mandaty.
.
· W dyskusji; jaka ' się .niedaw10'
no odbyła między Polską Partią
' Robotniczą, .a Polską Partią So~cjalistyc;z:rią · -7-_pierwsz_a :wym'ilwi'ała drugiej, Że hie ważne jest
'to, kto zajmuje stanowisko ważny jest kierunek - sprawi!lło
to vyra~enie ; ~e ·i w tym VVYJ?ad·
ku idzie o m·a ndaty.
.

•'

CZY TEZ O MOżNOś C
PRACY DLA 'POLSKI?
. Skłonni jesteśmy zaryzykować
twierdzenie, że nie tyle idzie tu
o mandaty, ile o możnoś ć uczestniczenia w budownictwie powo- ·
jennej Polski Ludowej, odpowiednio do posiadanych wpły
wów, dojrzałości, uzdolni.eń i
możliwości podstawowych i twór
czych warstw społecznych narodu: robotników i chłopów.
Sprowadzenie całej sprawy do
walki o mandaty wydaje nam się
zbyt dalekoiqącyni uproszczeniem.
w dramatycznej dyskusji na
Krajowej Radzie Narodowej za•
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rysowały się wyraźnie. dwa k tcNIE HEGEMONIA,
runki, dwie kon<epcje mządzc A W SPóLPRACA, LUB RYWALIZACJA \V PRACY nia i gospodarzenia Połsk<tOTO ZAGADNIENIE
1 nie można powiedrieć, żeby
Nic wolno tych przeciwieństw
wyciągnięto z tego faktu najnie widzieć - przeciwnie trzeba
szczęśliwsze mioski.
Ogromnej większ.ości człon je sobie uświ a domić, trzeba nad
ków obecnej K R. N. wydawał nimi się zastanowić, badać je trzeba wreszcie szukać wspólnej
się ten fakt dziwnym, nieuomdrogi, wspólnego programu i
miałym nawet.
Nam znowu niezrozumialyrr: planu.
Profesor Chałasiński pabząc
wydaje się to właśnie niezrozumienie, które prowadzi w swo- na to zagadnienie oczyma socjoich skutkach nieuchronnie do loga pisze:
„W zakresie wzajemnego ustoni.edopuszczalnego uproszczenia,
a tę sktonność przejawiają znów sunkowania 1olnictwa i przemyszczególnie partie marksistow- słu wsi i micasta, historia ludzkości nie powiedziała jeszcze
skie.
ostatniego słowa, istniejących
POMYSLMY NA CHWILĘ fonn industrializa-cji nie można
JAK MARKSISCI
uważać za nieprześcignione wzo.
Marksiści twierdzą - nie bez ry doskonałości - i dla samosłuszności - że kierunek politycznego działania wyznaczają
warunki gospodarcze. Innymi
słowy nie może być żywotnego
ruchu„ jeżeli on: nie ma uzasadnienia w: określonych wanmkach
Od chwili odzysk:miat pn~ Polgospodarczych.
.
skt prastarym Zlmi. Piastowskich,.
J,rieli tak. jest w nenywisto- uaiwiększ:i IIa1WJ trosk:t.. było na~
ścii- a w dużej mi:e:rze tak j6tżyle obsadztmie i za~owa
to pabząc na budowę goSp0dar- nie tych terenów. Zagadnienie do
C%f naszego powo~ego pań
dziś. :iywe i ofwart~ · Mimo wysił
stwa stwierdzić musimy, ie bu- ków Rządu,. by E.emre te jaJrnajszyhdowa ta nie jest jednolita, że cie.ii obsadńć- i ngospOO:tro~ć.
mamy tu do czynienia z dwoc:
musimy stwierdzić na pOOs.tawie
podstawowymi %jawiskami na własnej obser:waeil i u:ułdwdz~cych
gruncie gospodarczym kraju.
listów, iż nic wsz.ystkoi i:est w nale1) \V rolnictwie, na wsi mamy żytym ponądku.
typ g@spodarowania na indywidualny~ j:ednorodzinoych go.spodarstwach rolnych i gospodarki uspołecmionej. przy czym_
Aby si( naooznie pne&amt:ć. jd
prywatna, drobna własność j5t poslępuie ak.cia pnesiedleńaa z:
tu p0Staóą panu~
pow. centiralnei POisli,, ma Ziemie
2) W przemyślr~ w miastach Odzyskane. wyjriMam.y do J>OW.
mamy gospcdark.ę państwową w Lańcuckiego, iednegoi z naj'hanlziei
większości przemysłu, oraz usp0>prze dnionycb pow. woj„ n:enowłecz.ni~ obok. bardzo drobnej, skiego. Dla powiatu 1~0 zos1:ał «!o
mało znaczącej gospodaili pry;- osadnictwa przeznaczony ~w. Swiwatnej i przy czym typ gospo- . dnidti (Dolny śląsk).
~rki upań_s!wowionej bezwzględPrzybywając db l.ańcnta wspólnie przewaza. .
,•
nie z; ln.<>pcldorem Rady Osadnictwa
Czy ta d~ms.tosc w st:mkturze Spółdneicw-pare. pn]' Mm.. Ziem
go~_odarcz~ł ies~ tylko .~łem OdeyskanycJl. zos1ajcmy
przez
koruecznym , odzied:uczo~~ Po- miejscowe czynniki dla akcji osieczas~ch przeszłych„ czy tez: ~- dleńezej serdecznie przyięci. Na
dotme uznan~ za· punkt wywoa zwołanej natychmiast! kouferencji,
do budownictwa nowego po- 2:aJ!>oznajemy sii: 7< dutjcba.a.sewymi
rządku. w P~lscc.
_
pracami Paw. Rady ~ SpółdL.Otóz Manifest Polski,ego Ko... J>ttrc. Mimo pracy i wysiłków Ie-ji!!.
mitttu Wyzwolenia Narodow~o Rady, musimy stwiftdzić,. ii wyniti
wyrainie stwierdza, że ta cłwo1- pn.ez ni;i dotycbaais.
tJSiągniete:
steść w struktwze gospoda:tczej
p.rzedstawiają sic nienadzwyczajnie.
Polsli w:nana jest za fu.ndamerv
- ' a ogóln:ł liabę pna1XZ.onydi do
ty nowej Polski..
z- pow. Łańaidiego 1.6:10
Jezdl tak spn~a się Prz:edsta- osiedlenia:
rodzin, dotychczas w:yjechało ':1a
wia, to naturalną jest rzeczą,
te dwa odrębne w swojej struk- Ziemie Odz:r.;ltane 4.S roMin. Xajturze gosi>odarcuj światy. maj~ liczniejszą z- cz,,tewech wyjeid7ają
i mieć będą odrębną myśl poli- cych grup Spółdz.. &.-patt.,. była
giromada lilusó-w-„ która wyjedmła
tyczną,. odrębną nawd f'ilozofię

Bolączki

dnia 10 lipca b. r.

Nil:og0 ta dwoistość w polityce nie powinna dziwić. l>o to
jest tylko z punktu widzenia
l'lł<nlsistowskiego

nieubłagana

ltonsekwtcncja d oistości. w stntl

turu
kra~

•

społeczno

_

g~darnq

M. Ja.gk

oo

ws.i Mianów.
w Jiohle 26 ro~ 9& osó~ zabierając- :i: sob.1
1 k.oni. 22 krowy. 4 jałówki. ł cie-~ta. 13 · świń Oł":W a Wo:lÓW.

pow.

nastąpić

może w

płaszczyźnie

twórczego udziału i twórczej rywalizacji w ramach wspólnej spo_
łeczności narodowej i narodow,ej
kultury
Tak stoi zagadnienie. Tak
trzeba na nie spojrzeć, a wtedy
nie trudno znaleźć szczęśliwe
ro z.wiązanie.
Rysują si:ę przed nami, jako
spo~eczeństwem trzy drogi roz0

•

wiązania.

osadnictwa

ze

speł~czną.

dzielnego pclskiego rozwoju jest
jeszcze wiele pola do inicjatywy
i przodowania".
A dalej:
„Wyrównanie odrębności nie
może się dokonać na drodze hegemonii jednych nad drugimi i
sprowadzania wszystkich do jed_
nego wzoru klasowo - zawodowego. Wyrównanie odrębności

świ.dnickieg-0-.

•

CO ZAl..ATWILT DEl.EGAGJB!
Na ogólną licz~ Ił wysłanych
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Pierw : szukanie trzeciej
wspólnej koncepcji, któraby w
równym -stopniu zawierała podstawowe myśli chłopskiej i robotniczej.
•
Druga: współpraca, względnie
szlachetna rywalizacja przy zachowaniu odrębności koncepcji
chł8pskiej i robotniczej.
Trzecia: walka.
T ~ ostatnią w zasadzie wykluczamy, bo przyniosłaby ona
nieobliczalne szkody Polsce, a
gdyby nawet miała kiedykolwiek zaistnieć, to tylko na gruncie kulturalnej walki politycznej
i to tylko przejściowo, bo zało
żeniem naszym jest i pozostanie współpraca podstawowych
warstw narodu - chłopów i robotników w dziele budownictwa
Polski Ludowej.

spółdzielczego

delegacji do pow. świdnickiego w Inspektor łłakowitz oświadczył dele:
celu obejrzenia i llertterwowania gacji, ii w tej ehwili nie posiada wolfolwarków, tylko cztereni delega- nych majątków dla przesiedlenia macjom udało się sprawę :raJalwić po- łorolnych osadników z pow. Łańcu~
myślnie.
Pozostałe delegacje znieckiego do pow. świdnickiego. Oświad:.
chęcone zachowaniem
się tamtejcsenie i;;woje motywował zajęciem
szych władz. aicrozutniejących wi· majątków pnez inne instytucje. NadOC'ZDie wysiłków władz central- stępnego dnia delegacja wraz z ~
nych lub celowo je bojkotujących , spektoirem Makowitzem udała się do
po bezowocnym dobijaniu się o starosty powiatowego, który pnyprzyznanie im folwarków, powró- nekł zająć się tą sprawą, oraz zarify 1 niczym. Widzimy więc z jed- proponował aby pnedstawiciel delenej strony, akcję Rz.ądu popierają gacji udał się z nim do wojewody
wrocławskiego. Na konferencji :r. woq i idącą w kierunku jalmajszybszego zaludnienia Ziem 'Odzyska- jewodą. przyrzeczono delegaejj ii s
nych. z drugiej ta sama akcja na- chwilą opuszczenia majątków pnez.
p<>tyb na ll<>Wainy hamulec w apa- dotychczasowych uiyt.kownik.ów. Pow.
racie wykonawczym na Ziemiach Rada Osa'd.-Parc. w Łańcucie, zostanie uwiadomiona odręcznym pi()dzysk;inyeh.
smem.
\Yracające z niczym do domu dePo powrocie delegacji do Łańcuta.
legacje,, dzieląc się swoimi bezpośrednimi spostrzcieniami i
naby- odbyto konferencję z delegatem Mln.
tym doświadczeniem 1 innymi chło Rol. i Ref. Rol ob. Frydrychewipami. tym samym zniecb~ją ich - czem Tadeus1em, który jednakże nie
do wyja:idn. Tak więc, przez nie- mógł udz.ielić bliiszych wyjaśnień w
sprawie zajętych majątków, przyrzerozsądne lub celowo z.łe zalatwi:inie i traktowanie przybywających kając jednakie sprawę tę pornszyć w
delegacji przez czynniki wykonaw- Min. Rolnictwa.
cze Ziem Odzyskanych, cała pt·aca
W sprawach wyżej porusz1)'llyeh
instruktorów Spół. Parc.. Osad. jak i pnez delegację pow. Łańcueklego, s
akcja rządowa idą na marne. N:łj Pow. Zariądu Ziemskiego w świdni
wyiszy c:ias,. by władze centroloe
cy nadeszło pismo, w którym, stwierxajęły się tą sprawą w energiczny
d2ając obiektywnie, uderzyły nas niesposób, w przeciwnym bowiem .1-a- :nnieme sprz.ecznosc1 wydawanych
zie. kilkunastu nierozsądnych urzęd · rozporządzeń. Starostwo
Łań
ników, może sparaliżować cal;i cuckiego otnyma.ło polecenie przeakcję.
siedlenia 1650 rodzin do pow. świdni
ckiego, a tamtejszy pow. Un.ąd ZiemA czy SPRAWDZONO?
ski pisze, iż dotąd żadnego polecenia
By przekonać się o prawdomów- o wydzieleniu grantów dla osadników
noSCI powracających delegacji z pow. Lańcuckiego nie otrzymał.
Ziem Odzyskanych i o faktyczny.eh
Takie zupełnie nie możemy zrozuwarunkach osiedleńczych w poT. mieć, jakie to „inne instytucje"
świdnickim, dnia 20 sierpnia br wydzierżawią aż 18 majątków. Stan tajeżdża na tamte tereny delegacja
ki mógł istnieć w początkowym okrePow. Rady S~. Osad. Spól.-Patt. sie osadnictwa, ale dziś, gdy , Ziemie
pow. Lańcuckiego.
Zachodnie zaludniamy planowo ludPo przybyciu do Świdnicy, delega- nością z innych przeludnionych powiatów, przesiedlamy z polecenia odci odbyli ·dwie konferencje w Pań
. stwowym Urzędzie Ziemskim z. ob. nośnych ministerstw wspieranych akAleksandrem Makowitz.em, które Die cją spoleczną, :r. konieczności poprawy nasz.ego życla gospodarcze6(>, mapn.yniosły pozytywnych rezultató•.
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jątk1 i.e, _powinny być dawno przygot owa ne na przyjęcie nowych osadników. Zima nadchodzi, .orka i siewy
w całej pełni , nikt więe nie bi;dzie
wyjeżdżał na zimę, aby dopiero wteoy zajmować eewntualnie opuszczone
przez innych majątki. Czas najwyż
szy, aby rozporządzenia odnośnych
urzędów dla spraw osadnictwa wreszcie uzgodnić, usprawni ć w wykonania.
Czas, by chłopskie delegacje mogły
wreszcie swobodnie zajmować ziemię
dla swoich spółdzielni, a nie jak - dotychczas, by wracały rozgoryczone z
pustymi rękoma. Pracując w ten sposób, na pewno nie wiele zdziałamy.

A JAK W TERENIE?
Po skończo-nej konferencji i zapoznaniu się z bolączkami Pow. Rady
Osad. Spół.-Parc. pow. Łańcuckiego ,
samochodem wygrzebanym jak to się
mówi z pod ziemi przez sympatyczny
zarząd Rady, udajemy się do odl~
łej o 17 km. od Łańcuta ·gromady Żo
łynia, w celu zapoznania się na miejscu z warunkami życia tamtejszych
gospodarzy, których nowa grupa
pnygotowywala się do wyjazdu na
Ziemie Odzrskane.
Gromada Żołynie licząca przeszło
1000 rodzin - 4.800 osób, posiadają
ca 3.700 ha ziemi, to przeważnie g1>spod:ustwa o typie karłowatym lub
drobnorolnym od 111.i do 6 mórg ziemi. Bogaczy posiadających ponad
20 mórg, jest w całej gromadzie 4.
Ogółem 40 proc. gospodarstw żoly
nieckich, to gospodarstwa do 2 ha.
Zdziwienie ogarnia, jak mogą ludzie ' ~iadający rodziny dochodzące
do 6-ciu osób, żyć na gospodarce
1~ morgowej.
Grunty żołynieclde ·
-położone
w przylesistym terenie,
piaszczyste, nad którymi wi~t:r wznt>si tumany kurzu, .w żadnym wypadku nie mogą odpowiednio takich. :rodzin wyżywić, Nic więc dziwne.go, że
tamtejsi gospodarze cli.ętnieby wyjeżdżali na Ziemie Odzyskane, leC2
na.potykając na wyżej
wymienione
trudności, .zniechęcają się.
'
PRzySlół..EK żOLYNlE-KOPANlE

JEDZIE NA ZACHóD
Chłopi przysiółka źołynie - Kopanie, szyk.ujący się do wyjazdu, dnia
10 sierpnia br. wysłali delegację,
kt6ra udała się na tereny pow. świd
niekiego, by obejrzeć 4 wyznaczone
jej folwp.rki pod ewentualne osadnictwo: 1) Techendorf gm. Golków 22
km. od Świdnicy, 2) Szybienice 16 km
od Świdnicy, 3) Jaroszów 22 km od
Świdnicy, 4) Pszenów 3 km. od Świ
dnicy.
Po przyjeździe na miejsce, nie mogąc doczekać s!ę na samochód ze starostwa., które oświadczyło ii jest <>n
~eps11ty, delegacja dzieli się na dwie
grupy, by pieszo udać się do wyznaczonych folwarków. Jedna grupa
udała się do Szybienic, druga do
Pszenowa. Pozostałych folwark6w ze
względu na duże odleJ!łości, obejneć
nie zdołano. Część delegacji po dotarciu do Sz:ybienic, udala się do hurm.istna tego miasta. W prowadzonej
rinmowie burmistrz spytał złośliwie:
,.uc;hciało sie wam parcelacji? a
po mol'dzie
dać?".

Po takim

,,łagodnym

i życzliwym"

I"

ki. Tak więc obecny dzierżaw.{!a folwarku p-op~era akcję osiedleńczą rzą
du, odmawiaMe nawet -rebra.nia siana
nowym osadnilrnm, którzy martwią
się, czym wyżywią zabierany inwentarz przez zim~ Przypuszczamy, ii
siano .zostanie przyznane nowym
osadnikom. gdyi łąik przeele nikt nie
uprawia.
Spółd.zielnia Osa.d.-Parc. przysiółka
Zolynie-Kopanie., sk!.ada ;;"ię z 10 rodzin, w sumie 34 os6b. Wyjerożając ,
spółdzielnia -zabiera ze sobą 6 koni,
10 krów. 6 jałówek, il.O świń oraz lil.5
kur. Dotychczas wyjeżdżający gospodarze gnieidzili się na 22 morgach
ziemi-1)iachu, mieszkają.c w nędznych,
zapadających się chatach.. Jak opowiadał jeden z członków spółdzielni,
od 1940 r. do dnia dzisiej~ego kartofli nie m.a.ścil słoniną ani innym

przyJęcm,

deiegacja w tajemnicy
obejrzała wyznaczony im folwark. Po
powrocie do Świdnicy, udała się do
pow. ref. osadnictwa przy starostwie,
by zarezerwować obejrzany folwark
dla swojej spół1łzielni. ~ajątku im
nie przyznano, a referent oświadczył,
że wymieniony folwark należy do wyłącznej dyspozycji starostwa w Świ
dnicy.
WYBIERA PSZENóW
NA NOWĄ SIEDZIBĘ
Druga część delegacji, udająca s ię
do Pszenowa, przyjęta życzliwie
przez miejscowy zarząd gminy, po
obejrzeniu majątku, postanowiła zająć go dla swojej gromady. Delegacja powróciła 18 września, by czynić
przygotowania do wyjazdu.
Majątek Pszenów, zajęty przez delegację posiada około 96 ha ziemi,
oraz budY,Jlki folwarczne częściowo
uszkodzone. Pozostaje on dotyehczas
pod zarządem fabryki ceramicznej,
który przybył'ł delegację w celu
przeprowadzenia rozmów, nie chciał
wpuścić nawet na podw5rko. Na zapytacie delegacji w sprawie łąk i sianokosów, przedstawiciel zarządu odpowiedział, iż siano należy do fabry-

tłuszczem.

Po przygotowaniach i ułatwi.erju
wyaazdowych.
Spół.
Osadniczo - Parcelacyjna
przysiółka
~-Kopa.nie, dnia 16 -września o
godz. 15 wyjechała ze stacji Grodziska Dolne do pow. świdnickiego na
DoL"lym śląsku, by objąć zarezlrrWOwany przez siehie m:ijątek Pszenów.
Na stacji Zt>gnali odjeżdżcających,
formaln~i

JERZY OLBRYCHT

Stanislawowi

}'ttlC'doieńcou:i

Do _niebieskich powal plonł jasno wici
Na pogorzeliskach um?cza~ych wsi,
Kędy jeno zagon łanem żyta świeci..
Kędy w chłopskim serca skierka woli Il:
Zapalajmy w!ci dC' nieb:eskich powal.
W śród pól, 1.tóre oral pociskami wróg!
Trza nam z ktzywdy sfarci krzesać życie no~·c
I na cal<J Pol!kę zad<}ć w zloty róg!
W zejdzie lepsza Polska :: chłopskiego zagona.

Z poza. wsióivych plotó.v, z krytych

strzechą rehat;
Polska, chlopskim potem w prawo pr:zemieni(ma,
W chłopskiej krwi, karmiącej f<J ziemię od lat

Kędy lemiesz w ziemię W!"Z)fna się od
Kędy łward(; •ęce niosiJ. Jerszy los,

nowa,
/

Zapalmy wysoko, do niebieskich powal.
• Praslowiańskkh wici s~rci<1cy stos'

ANTONI OLCHA

Serce moje w Beskidzie °posiano poJ Luboniem i pod Babią Córą(

M q tęsknotę ~kalisto
rozplomie~ia leśnych

-

glinianą

wierchów urok.
ŻyhJ moje, zielone jak tz~ podłogi.
krew toczą wichrowato przez omszałe lroskr.

Starowiejskie boginki,
szeplają mi o dziejach
Mof,!ą mnie wabić
najsłodsze

płanetniki,

bogi

ojrow moich szor.stkich.

innych ziem ogrody je zawsze będę len sam: górski chlap na miedzy.
budujący

wam

z iytr.ich

- '

słońcu . czarodziejskie sdtoJy
kłosów, róż pieśni. omydt łaknień wied~.

ku

życząc

im lepsi:ej ;przysz'łoSci Ila 1Hwych gospodarstw.ach inspektor woj,
zarz.. Wici 6b. Witek Karol, deleg'łt
starostwa pow. Łańcuckiego mgr.
Wek, Seler. Pw_ Zarządu Samopomocy Chłopskiej ob. Kuźniar Jan oraz
delegat Państw. Urzędu Ziemskiego
pow. Łańcut i Leiajsk. Wagony ujęte prz.ez osa.dników zostały p:rze'Z
młodzież umajone zielenią i prz~ra
ne chorągiewlta.mi o barwach Iiarod!>wych. Na twarzach wyj.ei dżających
widać było radoś ć i wzrus z.eni.e. Speł
niły się ich marzenie. ~jone od wielu
lat, wyjeżdżali Wl!eszeie by objąć w
posiadanie Zy%ne, prastare ziemie
ojców naszych, by na zachodnich na.szych ru.bieżach na nowo tworzyć ircie polskie praeowa.ć, trwać i
umacniać nasze granice n a Odrze
i N°JSie.
Ze względu na niedokończone prace jesienne na staryclt gospodarstwach, wyjechało na razie siedem
rod.zin - 24 osoby, następne zaś 4
:rodziny maj4 wyjechać w naJhliż·
seym ensie.

NA NOWYM WAP..szTACIE
Po przyjeidz:ie do Pszenowa rado·
śei nie było końca.
Zajęty majątek
podobał się wszystkim, a szc.zegóinie
zadowolone były kobiety i młodziei.
Gospodarze ch~li sobie dobrą ziemię. bliskość miasta oraz sąsiedztwo
cukrowni, jednej z największych na
Dolnym śląsku.
Budynek mieszkalny, cltociaż cz~
ściowo uszkodzony, pomieścił wseystkich osadników. N a każdą rodzint
pnypadł-o po dwie izby, a pg naprswielliu uszkodzeń, pomieszczenia pe~ą się. W-Ojt Pszeńowa, odnoszący ·się do osadników przychylnie
od same.lt'o poczJ!tlru tj. oo przybycia
delegacji, przyrzekł dachówkę, S&kło
i inne m-ateria'ły 'budowlane, tak u
pned zimą budYl!lek prawdopodpbnie
bę&:i~ całkowide
om.emo:ntowany.
Stajnia i spichlerz nieuszkodzone zapelnle, zapewniają dobre pnezimowa.nie ala inwentarza. Urąd Ziemski
przyrnekł osadnlk.om pomoc przy H·
siewach przy dostarcrenin inwenta-,
cza martwego, zboia i paszy.
Widzimy więc, że chłop polski mi·
mo napotykanych trudności wyjeż·
dia DA Ziemie Odzyskane, wyjeżdżać
eh.ee, wyjechać musi, aby od.ciwć
przeludnione powiaty oentn..lniydt
wo;. Myślimy, ie władze centralne
dla osadnictwa Zi.!!m Zachodnich zrgbią ws zystko, by ukrócić Szkodliwą
działalność
poszczególnych swoich
w-yimrui.woów, nierozumieJących waż
ności załudnieni:a i zagospodarCłwania
Zfom 'Zachodnich elementem czy~
cliło!Wcim, gdy chodzi o gos podarowanie ziemią..
Powinruśmy zrc>zumieć jed'}o: jedynfo chłop polski zdolny jest rac~a
nalin~e ~os,p!Młarować te tlemie. PGwmniśmy więc jak najszybciej zwe,nić wszystkie m-afatkl zajęte
pmez
.,inne instyt11cje", by .ehl.op po'b:;ki
mógł je wrią.ć w wieczyste 'W'ła~.
stając twal'do n~ ;;trafy naszy~ gran1c :z:adhodnich. jJlk ł:wz?'d:o i nj~
cie sb.li jego hn:cia l'Jrzez '4fo.g1kh
lat 700.
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wgba·r ze zawa-.:d ·u -

. . '-:'
,.;„,

go zal~iy to nadawanie się Jo , tYcżne.; Ci. t.statni rozwiątttj:ł
n.wodu. Zaczniemy· od tego. co :z2dania szybl<o 1 bet trudno;d,
n'a ogół jest znane młodvm·. .ale ci zaś, . którzy me Jubią · zada11,
wodpwe .ą. _; młodzież wie1ska~~. staramy się dać .na · wszystki.e r.-a· co może dotąd nie zwi:óc1li r:fochęfaie 'Z.ab1ei:ają ~ię do · nich,
pytapia - możliwie ·szybkie i r.ałeżytcj uwagi. Otóż p ·!wim~ duż0 ~zasu marnują nim ::-a~itąJą
zwróq:mą . tam uwagę na poloże•
JttŻ w szkole każdy m:ał 'jaki! efo , -pracy;, · zadania rozW1ą:nfł
nie. tlłł~dz.i.eży wiejskiej wol:>e~ . wyczerpują~e odpowiedzi · ,
·ulubiony pnedmiot; · ł wte• :niedbale;· błędnie, mt1~zą je ·pa..
•wój
trud:~ej ,sprawy, jaką jer', wybór
uwa„
·
zwrócimy
tymcusem,
A
·
dy· · chętnie uczył ·się · tnkieg.J pra:wiać . i coraz bardziej zme•
. _
zawqdl;l„.-;o
eę' młodzieży na tiiektóre wzglę~
. f.9d<;zas . kiedy w mie:ści~ ist.., dy, które powinny · ciecydowa~ przedmiotu, nie męczył : się pr:y chę-caj~ się do ·tego rrzedmif•tu.
·'.>drabianiu lekcyj - był ·:a Jo.;
są ihów foni, którzy "w ';;góle
ni.eją : p~radnie ,zawodowe, . któ.re w. sprawie '--'- co ze sobą .zfooi~;
wolohy ze swojęj pracy.
nie· IUbii( się u·czyc z · !c->ią~ck~
udzielają . młodym wskazówek ·o w· jakim kierunku p6;sc.
istniejących warsztatacn pracy-, .o ' Wiadonio; że nie :każdv ·
'\'X'ięc, np." niektórZ:.y '_ · · ~hęfoi~ narciinia-st "iht~resuje ich 'm'1Js'trn~
szkołach zawodowych, pomagają
wiek · nadaje s·ię do · ·wsŻcla~iej uc'?ą Sit historii i wtdy, pt;ą~z wanie, r'oboty ręczne - i '' ty:n
W \~Q1J\-e-J1t,Owaniu się CO do wfil•. pracy: fony nadaje się na fotni-'
odrabiania ·zadanej lekCJi, cllęt- kiefurikii„~naidu1ą zadowol.cni.e.
snych_. u~.do_lnień i zamiłow.ań .śamo spotyka1'nv . '~
ka·, imw na maszynistę ko1~jo,vc; 11ie_ czytają książki tr';~ci hi~t:>· "' Otó~ „
na . ws~ . tjl~odzież zdana jest pod. go, · jeszcźe inny 1fa· l<rawca; c~·y r1;cznej, inni ·nie lubią tego pr:cd- pra~y · · · zaw.odowej~ 5ą ~a1ęcia
1
tym . względe_m na własne .siły; r.a 'ślusarza lub zegarmistrza „, n~iotu, natomiast z przvjemno." kt~re . się, Jubi, takie, które, <'<.ł
nię .zp~j~c właś,ciwych dróg, ~ł~"
Mówi s-ię
śrią rozwiązują zadania .ar_ytm.~odsfręczaią.
si.ęNę
· Zastanowimy się te-i.•az od._.cie
. ·. .
. . .
.
'
,·
.:,.
ka się' poomacku, albo chwr.-tą
wte,g y, . że się ma 'Zami.łow.m~~
pie~~.z'ł. ,możli,'Yość .zarob~t,t . nie
~lo '1!!dr.ej prący, a Jo in~1~j -·"'
myśląc o widokach na przy.szfośś„
bT'ak '.':ainiłowania. Praca, której
o własny~h zamiłowaniach i usię . ni'e lubi, która me !~teresitte.
'. ·_
zdolni~niac~.
Skazani powyższym b;ir"ba-. !1.ttqzi i męczy człowieka. ~:am
6. lat więzienia i 26s marek
czu1e z niej zadov:olmiJ, ~
Chcąc · dopomóc młodzi.eży . kary skaz~ł .sfld pruski ~ Gliwi- rzyńskim wyrokiem S"J przewa~~
wiejskiej, ,w znalezieniu wfaści cach i:ia Górnym .SlfJs(w. w dniu nie żonaci, to też rodzinom -ich· ; jegó ,kiero'h_nicy narzeka)<), bo
wej dl;og~ .życia Redakcja „Wi, 21' listópada·· 1905 ·r. 23 robotni- grozi nędza i głód. ]2ko Polacy prac;ł nie · jest na.ilepiej ·V'f'.':''konaci" . postanowiła w swoim pi..~mie ków .za kształcenie się_ prywatnie pragniemy im poinódz,· prosimy i{a Więc, np jedni wolą .P).'a.:ę~
otworzy~. sp.ecjąlny . 4-"diał porad,
historii J.liter~tU,r~e · pols'k(e,i, przeto . o naiskromniejsze nawet · 7.wiazan.ą z obcowamem z luc.tź:•
zawodowych. Celem tych pprad za, ~piewanie pie.śni l~flrodowych ofiary dla tych nieszczęśliwych. mi, 'iinńi raczej lubią praC()W;ł~
w samotn~ści. Sprze.:la•Nczv.ni , ~
będzie uświadamianie rolo.dych. i ,n·a~eżenie· 'do kółek al;Jst;1nenc-.
,
1(ornitet:
w.„ spr~wach wyboru nwoclu. kich. Pracę . ł;i. uznał 'proli;ur.ator Wpjnarowie. Czerniewscy„ Ma- &ldępie „czy. urzędniczka nJ "?'~"'.
Niech;iJ -pod adr.esem R~dakcji
'~rog~' .' państwu pr_~ski~mu_, ria 'Siedlecka. Leonard Skiciński. c:e ·p,~1,•inna lubić t~warzy,si'N~1
„W.ici" pis.zą . do tego 'Clziału "cl' miario~ide, że miatq·orfa .na fflił T,ad.e.us~ Tab~czy_ński. Szczęsny . dobrze wtedy osł\.lzv kl1~11t<t i
. . · zaięCie b~dije dla . nief ~ile (n.ie.~
wszyscy, -którzy się chcą dowi'e-.- odetw;ini'e Sl~ska od ·Prus~ t wy- I:urowski: Jan Przyby[a.
.. ;
~· Przępis'a,ne z . książki ;;,. ;„Na nuzącc.
i
dzieć: jakie ·7iawody teraz - się· toczył robotnikom· ,fym '_f.froce_
sie~zi.
natomi.ast.
St~n.islawa·
+.eg~rm~str~
Opo1~kim"
.
,
'
$l~:Sku
rozwijają, w jakich m,'IŻl'a licżyć o „tajne zwitl+kfł -.:- ' jed't)efm,r
' !l<ltn nacLsV'lmm· war~:;tatl!m: 3e:-.
..
aśylewskiego.
na powodzenie, do jak!ch ·sżkół nawet, ·· sżetvcowi 'fahowi 1 Wyći
B. Plata'' ~~ .;.a~~m}e· 'polega na drob1:a'!.g.:)o!
· · ·
"·
„ „
zawodowych uczęszczać-, jak się· skowi o zdradę stanu.
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s'kócżył ńa~ \vC,z 'i'jiii'iiiicił podcJi)j:
bafetii„ 'khńia;· 'gdy rań'ny .'l'ti),rk_- .
nął; ·:...!..·'dyc kół'otł'Oika ~z.óslar'tli:6j'
karabin! K~oś po niego pobI,e~; ·

Zapała feż·' sób~e ·pnfwmtiiat;· ze._
ptżecież w szopie ·riia gfan~tY ·~·
zeskoó:ył z'. wozu 'i pobi~gł JS<f
nie. Wrócił pog9d1,1iejszy:'O$łto~:
inie kładł · żdradzieckie ja)l<.l1 ·· Cło

kieszeni.~ W fazie: -P·otrięłJy 'b~~'
dżi'eniy się mieli ·czem b:roiiic . .'r ··
-Ten : dla . Niemc'ó~. 'ii' łen'. dfa
nąś. Jeśli nas ·weźmą;'tó' 'j4.ż . ni?~:
żywych. J>oadął' 'k01iia· i )Vó.z
potoczył się w ·śtronę l~su_„. ". .
?'.apałowa wolno '"ząńiyka~a .

wróta: --WI)atrująC's~f w. _o;dąagij~;.:
cą furmankę. Oby ·tylko· szczęsliwie . przejechali' ' przef · rzekę; to
potem już popędzą: I oto ··kobyła jakby prz-eczuwając zasadzk~·
nie' chciała- wejść ha lód„ ale' świ~t
bata-ją popchnął do przodu. Weszła·; staw:iała ostrożni.e pierw_sz.ekroki lecz lód -się z'alamał ·i ko-była wpadła· do wody."' Ta niespodziewana kąpiel tak ją przeraziła, że chciała zawrótić; · zdawa- ·
łe sit_. że· pełami~„ wóz· :i ~yrwie
~

I.

,

'

.

.!

I .. ,.;. I ;

•

~ .•·

pp głosie i bacie wn:et się przeko~
jej nie uda,
dąła .~ięc„ dwa duże susy i zna„
lą-zJa się_. wraz z _wozem i pasaże~,
r~~ ·Jla . drugim przegu ~o brzy•.
Żiibtrl\o.tały koła i w podskokach
w,(k._ poto_czył się bez prz.eszkód,
„
. ,
w .~tronę lasu •._..
.«Zapalową struchfafa ale . gdy,
nie.spodziewana przygoda zakm1~

nała, ie się wycofać

Był_o .to · gdzieś w początkach i''.btuliła' ra'tineg'o :koC'eiri'.- · Ąrif~k

grudnia 1943 r.- Na Poładt·ileża'ł:
śnieg, .a rzeka pokrywała. ·się jui!
dość grub~ taflą lodu. Rozsied14.r··
śmy się ·r ozkosznie kofo ,.!pit? ~a;
w chałupie Antka Zapały. Na:
łóżku. leżał ranny partyzant;•
wszyscy, byliśmy w złotych · huw '
morach i .gwarzyliśmy w. najlep- '
sze, gdy nagle do chałupy wpadł.:
zadyszany chłopak Góraja i ledw:o wyksztusił jedno słowo --=
; · · :;
Niemcy! .
Wszyscy. ,· zerwaliśmy .się na
równe nogi. Ogarnęło nas prze- :
rażenie. Ranny przybladł i .. bła~
galnie .spojrzał na ·gospodarza Zapała ten wzrok zrozmµiat
Podszedł do szafy, wyjął .ubra•
nie rannego i rzucił krótki r~
lcaz .-:- ubierajcie się, wiejemy do .
lasul Poczepi wyszedł z chałupy,
obejrzał się · na wszystkie ·strony
czy aby już nie idą. Piorunem .
xaprzągł = do wozu szkapę .i jes~-:„
cze nie zdąrzyliśmy rannego· u-.
brać a. Antek już wrócił do chalupy., wziął partyzanta na bary"
i włożył go na wóz.~ ,zapałowa
wybiegła u nim . wyniosła ·butY.
• ,· )·,!._,,
··:„.

rąk, pozostawi~- chyb~. ~ę-~zie najlepi~j„wi_ed_zia~
poco 'fe $zwaby do wsi przne."'

Antkowi 2:

jąc ich obu na pastwę losu. Ale

. · ·· • · . :· :"'
···.,.nas·zcx>wie~
. a·k q· b. y ~,..T
,

· •

' ,. · ·' · · · · · · ·-· >
' Przed sołtysem stały d,\Ya .e-~~

chały?

i*~?~e_:;~~ta,'~ wypa~io~e ; ·~z~~~Y:

coś "po . niemiecku

s:::warg9ta'ły,

ale' o 'cci'· im · szło Ziipałówa:·· nie

mogła zrozumieć

Spostiżegł . ją

· chłcipak i · wyjaśnił jej
żę priyj,echali za ~orityge~te~ i
ma'j'Ą''łazić po chałupac_h'.' ale : nad
rzeką ojciec ich nie ' b'ędzie " pfo'.;
ąyła: się szĆzęślj~ie . ~chłonęła ~. wadził.' ::'Młody_ Gói:ajtzyk ''ja~
P.rz'ęraZ,enią', . z_ąml,rnęła. stajni cd m'ógł lak. starał'' się ·swą 'stryj~ll'.:
s.zop,ę„ poszła zrob~ć w _chąłupi!? kę'1.fśpok'Óić. ' MoźeCie ' i-SC db d~:j,
jalµ,,, ta~i por~ąd_~k,_ Po. , c!'iwih, tritl. .Ó'fdec wzi'ąl' 'tydi 'sta'i:§:iycłt'
znowu wyszłą na podwor~~ - .,.... d'o . chał_µpy; · p.ostawił' im ~1 0dki i
czy. aQy- zctciią? pdet~hpęłą; ~ teia:l 1liias' chleiąl · · ' . '„„„ · ;
''2apałowa żadowoll)iła '· śi'ę wy~
bylj foż · w Ie~ie, a szwabów: jes.2:-r
cze nie ' byłó ,w.idać. <A ~p ~oże. jaśni.en iami _'małego · 'G óra jd:yUa ·1
B?Si „d~, Je, ! ~ .ril~e~ .~~}zyst poszła' do dotnu. ' Wlokły się lekei " 'p rte1dzie szczęsltwie. ĄI.e niwie długie godziny wyczekiwa';.
sp~).rz~ła ;na św~de śl,ad{na .: ~~j~'t, ni;i,; .l3iedna. kobieta:. kręciłą.-~ ,i;;i~
g!i i og~~ęł~ Ją -~o"'.'e prze!a~~- . n~i:w9WO : po po.dwórkµ" .wyg}~„
me~ J ~~li fl'~s k~os .z~,rąd.~ił,, t~ . da.ją~ rąz. 1 po raz. to .w ?tręnę w~t,
przechowu1emy ·ran!lego_ par~y-. to . ~ st~911ę ~asu. O.opi~ro. P~PQr
zanta .to i tak wszyst~o przep~d.: ł~ą~~u przyleciał porai dr1:1~
ło; . bo za' śladem ·ich wytropią. Górajczyk, ale tym .. ra.zem JUZ
Silniej zakołatało biedne sęrce roześmial)y i oznajmia, że szwaZapałów:ej. Wpadła znowu · do by jui'zi wsi wyjechały! Ze sta·
mieszkania - Stasiu pilnuj tu ~ej w~i ~ąbrali .trochę 7;i,ę~l.!!~k,ó_~
Marys·i i' Józia i nigdzie ni'e wy- · 1 zboza, ale nikomu me me ll1:~
chódź, a ja pobiegnę do wsi. wili> Niech ·stryj\!nka idzie ' do
:Wzięła zapaskę i poleciała· d_o chału·py, ·ja pobiegn~ do ·lasu i
.Góraja~ bo jeśli on .· ostrzegł to p&Wkni 1 ifu-, _ żeby wracalil - (c.d.n.)
'.:
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wym i sumienny~ wykonaniu
pracy . Mało "muS1. pr2li"pywre z
innvmi -- to°"{arż.yshv~.:> prżesdsa·
a:alohv mu tylko, D() pra~y ze.
~~mis.tr;i;a nada}ą·. się ;tacy„...kt~
ny wolą · spokój aniż.~li· gwar. ~
fobią ciszę i samotnośł, · . „ · ·
' Alb0 . weźmy . np. zawód szofer
ra . czy automechanika si! t.ic.y)
którzy interesują się 'dziJlani~m
!IJ.Otoru, chcą poznać . ro(l.~:,~mę.,
;rozumieć jak powstaj~ jej . rud1,
:r.orientować ~ię, co stanowi pr:e.s~kodę dla sprawnego d~hlania
rr.a's;zyny, a co j,est k.onie.:znym
Wfirtrnkiem .dla jej dobrego iuuk. .
,
\ja.now:mia.
!nnj, znowu znoszą ~WOH pr_al'e szoferską dopóty, dopóki s1e~:zą ·przy kierownicy atit.l . ale
. r.iech im się maszyna 1ep•m;c ;
. riiechęóą llabierają ~ię do napra~
\~v . często nie um1ejćJ :nftlcżi!
uŚzkó'&:enia w · mcchan!zmie, '11ie. ( ierpliV:·ią się. naprawiają ..łługj
maszynę i l'o z nicnaj!P.pszytn
.'.
. .. ' ' ·.
. wvnikl ~m.
· ' Łatwo ' os~dzic, 'ktoiv .7. ·,\frh
będiie ' l'epfo1 wyki:iny\~af · swoją
· pracę i ~ędzi'e z niej 1..a,fow0fo.hy .
. Są z~ów" fodzie, k'tórzy, lubią
pracv, tt·
byt ·órk-1ńrżatorami
iządi.~ć ji}, ·in1\i wolą i:aczej _phd·
'
dawać się kierownictw.i.
I · dalej, jedni I~bią iajęda,
prz\I 'ktorych jest wit-le r~td1u
(np:.-':.p1·aca listono.s :a, · bt.ido~v.rii~
czego) .i imym odpo',\"ia-ła sfoi.J:~
nie · na · miejscu · (praca siewca,
· ,·-_· "
·krawca. biuralisty).
Na ogół, bardzo różne ·są · upo"..·. dobania i z:amiłowariia IU.d~kfe'
nałciy · je uwzględniać, prty \vy:.:
borze , zawodu.
..• . „
.. Jei$!H k~o o~ierz~ .-prąc~, . którą.
fuh! . twprzy .sobie .w ży.:\u źró.
dlu zadowolenia„, nawet st..:i:ę
~.c1a -.- '. .odw1.otpie, obierah.~
wód wbrew swoim .. zamifowaniom, . ~kazui1•my .się · : ;.\ob~owd
nie na przym!!S, który gnębi, nu·
dzi i nirderphw,_i.
Jashaw'ym . przykł.ideń! przy.
krej przymµsowe j . pra~y: byk)'
trudnier:ie lurlzi ,prtez niel.\\1eckiego . okupa!itą. .: ... ;. ·
Na tym . · dzis.iai- ko,ń.c,~Yłl'>'·
Stv-.:i~rd-:.iliśmy ż~ :'.·;ro:1nil<?H·~1.,..,if
jest 1.e~':"YJTI z ..~~~~r,,;h f~n·n!·
~Ó"'. _PU~' wy~orz_e ~-ą~oa~. N~.:
stępnyn . raz~.m Q.ęqz1t;my. n1.i,w11;
:~ innych . wzg_lędach ; ~tó_r~ rt'>W·
nież trzi~ba brać .p.o d uwagc wv,
bierająć . sobie ' zajęc'ie·: . : ' . . .
.- . ]a~}V,igą 7„.-nyir~k.a
: ·

w

.1 „

~· ~

~ •

'za-
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~

. . Nie ż11daj dla siebfe . ni~. Nie
o to chodzi, żebyś był prezese'm_
~zy kierownikiem; :tylko_ żebyś
mógł zapracować na opi~ię dobrego ludowca, którł ci :Własne
$umienie potwi~dzi.

(St. Thugutt)
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· Przypominamy, · iż prenumeratorzy otrzymują „Rzeczy Cieka:we" . oraz „Przysposobienie .Rolnicze" jako dodatek bezpłatny.

··--- ··=

(Dokończenie) .

PIOTR TYPIAK
'.

\

s

'Sc:Jm0ric:ld rt0ryłorialnv. . , ,

Ó .il<t·c~ł~~·ć :~d~inist~~~j.i '. ~pr~~

wami. publicznymi.- nazwiemy· a~ministracją -.państwową, to adrm·
nistrację sprawowąną . prz~z : wła„

clze :i urzędy takie, jak mm1sterstwa i im podległe władz~ (z wy„
jątkiem ustawodawstwa .1 ~ądo~nictwa) nazywamy adm1mstraCJą
rządową. . a sprawowaną . prz.ez
samorządy . - administ~ację - sa. .. .
.
moµądową.
Samorząd tak samą 1ak rząd
jest organem administracji pań~
.
stwowej.
Jakaż więc jest pomiędzy ty~i
.. .
administracjami różnica.
Cży ~oże _ są pew.ne zadania
państWo..:We, które · ~oze wykonywać tylko rząd, a mne tylko sa·
morząd. Niewątpliwie tak j_est,
polityka zagranii:zna p~ństwa
· czyli administrowanie ~ym1 spra·
wami należeć będzie zawsz~ dei
administracji rtądow~j. to samo
będzie · z wojskiem, handlem
z'agranicztiym, sprawami · skarbowymi: Wymia:ru sprawiedliwości, lasów, górnictwa, kolei, poct~
ty, waluty, i ubezpieczeii, jednak
pozostałe sprawy należeć mogą
.albó. do ~dtnińist~acji .rządó~~j
.
.
lub' samorżą.down . · '.
„ W Anglii np. cała. ~dmi~i~t~ą~
cja lokalna w~zystk1ch _ ~pr~w
publicżriych ·tj; państwo,wyt'1' ja~
np. bezpiecze~stwa, . :„sp~l<_óJ.~,:J
porządku .publicznego, wymiaru
i poboru podatków, szkolnictw~,
·dróg itp. z wyjątkiem spraw w-.">J·
sko.~ych i. wymiaru .sprawiedli~
wosc1. n.ałez.y do.samorządu. Ia~
rząd Jest w stohcy, na prowm~J•
. ,
samorząd._
Przed wojną pod. wtgłęde~:
podziału zadań pomiędzy adrnt·'
nistrację rządową i samorządową·
istniał u nas chaos. Te same sp'ra:O.
wy jak np. z .źakresu administra-·
cji zdrowia, opi,eki społecznej;
weteryilarii i inne należały ' do
administracji rządowej i sar:nóhądo'wej np. leJ<.arz powiatowy·
jak ' również i weterynarz byli w
starostwie i w wydziale powiatowym, tak samo .sprawami opie-

nicy' ~~- -~i~o~~ni .przez ·o~niwa życia

wyższe .. : . :· .\..

.

.

Admtmstraqa " sa_morz~do~~
jest _zb';1dowan~ na. m~zaleznosct
o? 1ak1c~k?lw1e~ wyzszyc~ og·
mw aqm101st.r~C}l · rząd_o~eJ czy
sar_nor.z~d.oweJ l n~ duzeJ samo.
dz1elnosc1: powstaje ona przez ';'·
stawQwo zagwarantowany wy.bQr
władz samorządowych. Panstw:o
zastrzega sobi~- jed~a~ prawo
nadzoru .oa.d· dz1ałalnosc1ą samorządu ~lbo przez administrację
rządową albo p~ez samorz~d

wyższego stopni~,

Konstytuq~

marcowa odnośme nadzoru st~~
nowi: że ,„wypadki, w k_tórych u.
chwały organów. samorządu ~ymagać będą wyjątkowo zatw1erdzenia przez organy samorządu
wyżsŻego stopnia, lub przez ministerstw.o, będą ol:reślone 4sta. '
wami'', ·'
· Nadzór fen ,óbej~uje dla w!a-_
· diy nadzorczej v.rawo r <?.bo\,vtą·
··
·
·
zek: : · ·
. ' () udHefania rad i \vskazqwek
.·
organom sil.morzcidowym,
. 1)' badania :{n:zez pfż~dstawi-

detr: włai:lzf

' ńadzorćzeL całei

.4~}.a!~l~s~f.i . s~Iµ?~t~~ i ~wfdąwari1a stosownyc~ :Zarządzen, .
. ~) zatw.i~r~z.a~ie . uch~f?-ł, w ~{e-,

· któr.y~h . ~pra;wi\ch .- o~ganów

sa.·

wo.rządą.wych ·np . . bud~~tu, U•
ch;waJ~ pp~at.l<ow;f,Cb, . pożyczek„ i.

. . . n\
. , : "
„ "· · ..
tp.,
1) zawieszanie i uniewa;nianie
uchwał organów samorządowyc~1,

po\vżiętyc~ nie~ormalnie, _gwałcących _obowtąZ\lJące. przepisy oraz

s7koh:wych dl~· pans~~· ~~lę~.:. .·
me m1e1scowe1 ludnosc1,
. ~). kar~iµ~.;~zt~n~~w. zą~zwu
z~i~kq. · .sarµorządowegq .aż . do
zfożę\}i,a ich z urz.ędu włączl}ie i:
·tpiąń9wai;iie. zarządu kolJłisaryc:z:-;.
; ·,, •
, . •
n~i:1, , . „ . :
·6) ro%w;iązanie .~ady gm~J;lnej
(miejskiej)., .Powiatowej czy wó,- ·
jewódzkiej i zarządzęnie nowych
. ·
. .
wyborów.
. Nadzór nad działalno~cią samorządu sprawuj~. rownież i są·
downiCtwo admnistraćyjne. Oby.
ki społecznej zajmowało się ~ta- watel . niezadowolony z decyzji
~ostwó i wydział powiatowy. J władz samorz~dowych mo_że de:
obecnie pod . tym względem nie cyzj~ taką s_karżyć najpieny . _do
władz nadzorczych nad . samo'rzą.
„.
zaszły istotne zmiany.
Skoro nie ma różnicy pomię- Cłem, od ich decyzji składać skardzy administracją rządową i sa-· gę do- Najwyższego Trybunału
morządową o ile chodzi o speł.: Administlflcyjnego.
nienie zadania, j~każ i~st tedy is- · . Konstytucja odróżnia samototna . różnica pomiędzy tymi ad- rząd terytorialny i samorząd . go·
·
spodarczy.
ministra~jami.
: Różnica ta..-feży w bud!)wi~ . · W tym artykul_e mowa j_est
cidministracji rządowej i samo- tylko o sam'1rządz1e terytonal:
rządowej. Administracja rządo- nym, którego nazwa pochodzi
wa jest zbudowana hierarchi- stąd, że podlegają mu wszysl:y
cznie, to jest w ten sposób, że niż- mieszkańcy pew!1ego obszar;t.
sz.e jej ogniwa podlegają wy~- Samorząd terytor1alnv nazywaj~
szym i. ażeby ta zależność była· cza~em - .powszech!1ym,. ponie~~z .
silna, kierownicy rządowi tej ad- obe1m,u1e o.n ~~oią .dz1ał~lna~_c1ą
ministracji jak i wszyscy pracow-· różnorakie ·i rozległe dz1edzmy

•

w

przeciwieńst:wi~ qb' ·śa:. ·

morządu go~podarczeg?i k_tóre-

m~ po~lcga Jedna okresl~n.a · ~a- ,
łąz " zyct~ gospodarcze~o :n.P: lz~

bom ~o!m~zym-podfot:a, rt>l~1ct~vo 1
rzem1eslmczym rzemiosło 1~cl .
. Samorz~d gospodarczy to są
izby: rolmcze, przemysłowo-han.
dlowe, rzemieślnic·ze, wolnyi.:h
zaWodów i inne zries::!enia pub.:.
:
liczne.

„

ZWIĄZKI S_OMORZĄDOWE
Jednostki' samorządu · terytorialnego powołane do sp'ra'wowania administracji publicznej ńazy\vamy :twiązkami samo.fządo-

· ' ·1 : . ·
wynit ·
. · Związkiem samorządowym jest

· .
·· „ · .
więc: , .
a) ·gmfo.a wiejska z· organami:
radą gminną za.rządem gmin.n ym
i· wójtem na czele, · · · ·
bf gmina miejska ż" raidą miej.
ską; zarządem miejskim i ·burmistrzem, a v( miastach· · wycłzłelo
ny-eh z powiatu pdnad . 25!000
prezydentem
mies 1 kańców '.
na· czele,·
. c} powiato-wy związek ·samo..
rządowy z radą;1powi'atową, wy::.
dz.iałem powiatowym i: staros-tą
jak<>. „ przewodnicząc-ym wydti•
łu · powiatowego na czele,
· :d) -wojewódzki związek sam~
rz-ądowy istniejący przed wojną
tyłka 'W województwach poznań•
skim, pomorskim i śląskim •
· Związki samorządowe naleęy
odróżnić od ta'kich związków i
stowarz}'.szeń, ·jak koła młodzie.
ży _wiejskiej, straże pożarne lub
·
.
:
spółdzielnie.
.; Na: Czym ta różnica polega.
f.ói , :związki samorządowe powo;.
lane .' zostały przymusowó do
sp;rawowania części administracji publkznej, a więc każdy mieszkaniec gminy jest przymusoWym członkiem . związku samo.
rządowego i zostaje' nim od chwili urodzenia.- Inne związki, sto·warzyszenia czy spółdz!elnie administrują · sprawami społeczny
mi ale -nie· ·charakteru publicznego' i P°'·~stają drogą dobrowol~e
go przystępowania do nich człon.
ków. Są to organizacje d~bro„
' .
.
wolne. -·
. Nadto w związkach samorzą
dowych, ja~o orgap!_z<;tcjach. p~w
~ałych przy~uso~o drogą .usta\vy, istni.~ję przymus "'.Y~<?!1Y".Va
nia na rzecz tych ?rga01zaq1 pe~
nych z~rządzeń, Ja~ np: pł~c~ma
pod.atkow, wykonywama sw1adcz en w n 1t~rze. oraz . przvmus.
wykonywc..ma. mnyllh tch łegal
nych zarząll~en ..
W orgamzaCJach społecznych
dobrowoln~ch tego przymusu
p~awnego me ma. Jest tylko obo. '''.
w1<}z.ek ,moralny.
Dobrowolne orgamzaCJe spo·

o.

."
;.

••••

.W I C r
łeczne mogą podej.mować

ma

i zada-

publicmt i wykonywać je

d9browolnie jak np. mog-i powstawać

spó1ki

~c.

ma.i1tt

na celu badowc bardzo potcchnej drogi, mogą i })'>ws-tają or.g.a~ tworące szkoły czy ukbdy opim społecznej itp.

ZNACZENIE SAMORZĄDU
Moic ktoś zada pytanie.. dla-

cugo w państwie is1nicjf dwa
.roduje administracji: samo.rzą
dowa i .rądowa. DJaczegc administracji c.łq nic wykon~ r:ąd
~mianowanych pae:: siebie
.unędników, lub też J>rzCZ samorzą.d, to jest przez władze pocllodqtt % wyboru.
.
. Jeżeli państwo koaysta z ad-

ministracji samonąOOwt.i to wi..:
docz.nie administracja ta posiada
jakieś cechy dodatni.e.
a.asach dzisiejszych wła
dza zwicc:dinia w pmsfwie należy do całego narodu., a nic do
jrdnego cz.łowi&a, jak icst w
monarchiach absoluaych (np. w
Rosji carskiej przuł wojną świr
towa). !.m,d, w państwach demokmyc:mych takich, jak Pol-

ska.

ład::ę SWł ~ %3 po-

Śftdni~ wybranych w powszcdm-ym głosowania swych reptt%~ntów, którzy uchwalają

prawa i według tych

rqdzi.

.

praw ntd

Jridi w państwW dmiokrafyan-ym ma sic uulaaie .do oby.atda i IX"ricna 1lllł sit tak wai-

......._..

1'e funkcje, jak wybór · najważ
nieji-zych ol'ganów państwa. tym.
bardzie-j naleiy powołać ludność
do administrowania najbardz.iej
ją obchodzącymi sprawami miejscowymi w gromadach, gmihad1
wiejskich. miastach powiatowych
i wojewódzkich związkach samo1'%łdowych.

Obywatde.

łlioąc

udział

w

pracy sam-0rzidowej na obszarze
gminy. powiatu czy wojcwódz..
twa. zapoznają -sit ze sprawami
publicznymi mitjscow~o manmia. a tym samym uaynają
lepiej rozumitc, 1>p1."awy ogółno.
paóstwowe. Samorząd jest więc
konicanościł w państwie o ustroju clnru>kratyanym.
Obywatde. powołani do pracy

AL SJENNICl(J

. PUUIKlez
Młodzież. -

to

aowo. ktin~ sa-

mo u siebie mówi. Cói wart naród bez młodego p6kolaUa1 Cilż
wart czyn bez upału ~
go i cm warta 11.Jłaby paysdość
bez młodzieży?
Za czasów okupacji xowo .,.m1oddei'" oznaczało 'WU'ySłko Io, co
hJło sie w duszy bidego Pobb.
Kłói z nas nie uia i nie pamięta
-sz1aehetnyd1 zrywów mlod*iy w

walce z okupantem? To byh na-su mirość i nasza lladziep na lep·
ae czasy w "WOinej Polsee.
Qi. d:nvim dawna wszystkie ceyDJ' .s.rJ.achetne iącqły ·t .1 młodde
tą

,

-w oparciu o dośwadczfni.a starszego pokolenia.
łlając młodzież moiany śmifilo
pa.truć w jutro; moi.mly ~
i wykonywać cały szereg pczedsię..
wrii:ić nawet Dajbanhiej trudnym.
Jak nigdy tak dzisitj, w Misza.onej pn.a: okapaoła ~ ~Y
szereg zagadnień leży wprost na
tiaucj drodze, WQla o podj(ci.e i u1'7.ttZy.i:stnienie, wciska 1>ic w naue !'(!Oe. Inicjatywa sama prosi o
czyn i odwrotnie.
JL'ldnJm z takich zagactnim jest
akcja produkcji i zlewu . miodu.
Któż jest bardziej oo tego powołany, jak nie młodzież zrzeszona w

organizaeji „ ~. Wyrósłszy z
pnia W • O'W'egO obcuje oodziftmie Z
przyrodą.

sercem!

z

rozumie

Puezełnictwo
przyrodą.

n i 1weha

całym

jest ściśle zwiąune
iód - to ndt:tar

• dzie
- ·przy IDIO
„
.

ilość pasiek. Cói :aesWł warki, nawet w formie pierwotnej te jest bog:achro badąszn.e? Tam, nie przełr~.
gdzie dus~ - tam rzeczowa pra- • Przy biologiaoym ~f'.niu
ca! żadfl:l naród Die odmówi bonarodu iwlsliego miód winien być
bactwa dnszy lodu polskiego, wy- codziennym daniem do stołu kai.dcj
rosłego na tle waa pnyrody!
:rodriny, nie mówiąc jui o dzieciach,
Dlatego też jeszcze raz podkre- dla którycl:i miód, to gwarancja na: Jlłodriei i tylko młockiei wi- leiytego rozwoju ich orga.Dimm.
ciowa n:lldaje się do pszczebrstwa
Dzięki
preyjemn~u
smakowi
i ona właśnie winna W%iąć tę gałąź miód jest przysmakic:m dla dzieci
pnemyslu 'W swoje ręce.
i ten moment należy wykorzystać.
K-wiat ~ny, czy lei hreczka, Job Szczególnie dzieci chJopskie pczbalei: jakaś lim• roślina miododajna, to wione innych słodyczy ch~tQie ja:
złow ki
spłyW2iłCe do wsi.
to dają miód.
Miód zawierając tak duży prochleb i th.tsu::t dla dziecka dlłop
sliego, to ubranie i buciki dla dziec· eent cukru gronoweg-0 w zupełności
b
· w wiclm szkolnym. Warto ustępuje glucmę i jest bardzo po~Y
dla matek
lumniących.
nad tsm .-UY "leć,
się do budowy ul.i
okresie rimoWJUJ i JO; na- Oprócz tego miód, dzięki wła.~
staniem rado 11ei wiosny rozpoczać wościom leczniczym. nadaje się dla
rekonwalescentów przy chorobach
pracę twórczą dla dobra ludu prajelit i wielu innym niedomaganiaeh
cuj~ i Pań twa.
Doceniając wamość
tego zaga- organizmu Judzkiego.
Biorąc to wszystko pod uwage dnienia ~ )-dział Mlecz.arsko-Jajjak ważnym czynnilóem w
ez.arsk.i ,.Społem" podjął je wciela- widzimy,
odbudowie
życia
gospodarczego
jąc w ~'11.
'
jest pasiecznistwo.
W najbl.iiszych dniach ,.Społem"
To, że „Społem" ma w tej chwili
uruchamia w Lublinie zlewnię micr zmontowaną tylko jedną zlewni<>
du, mogąe11 w ciągu dnia. pn:y pra- miodu w Lublinie, nie powinno być
cy na dwie zmiany, rmlać 5.000 kg. hamulcem w pracy. Wydział Mlemiodu zlewajtc go jednocześnie do czarsko-Jajczarski opraoo'\\TUje jui
standartowych ~ zaopatrz„. plany na zorganizowanie i uruclionydl w odpoy,iednie etykiety % umienie w niedługim czasie innych
widocznieniem na nich rocb.aju zlewni miodu, biorąc w tej chwili
l"Wi.atu, z jakiego miód pochodzi.
pod uwagę tereny Dolnego śł~ska
Lubelska zle'A'Dia miodu. to pozo.. i okolice Gdańska.
stalość po okupancie
niemieckim,
.,Swoje sprawy bien: w swoje l'(który ud1ochąc w pośpiechu nie ce". O tym powinien pamietać

sza

-.ni•

to p.n:froda. zdążył zniszczyć urządzeń zlewni.
iecie nie Wykorzystał to Wydział Mleczarszdajemy sobie
prawy, ja]óe on sko-Sajczarsld ,,Społem" i dzięki
kr)1e bogactwa poza .szatą xe- przychylnemu osfosunk<rwaniu się
rządowego wydzierlawił
wnetrm.:t. lliliony, miliony i jesz- czynnika.
zlewnię miodu.
cze raz milion)· ł
Dobr-.te służy sprawie ten. klo ma
Według zdania radio eów, Polsb
w pierwszym rzędzie interes spodnia dzisiejszego jest zdolna wyprodukować
2.000.000 kg. miodu - łeczny na uwadze. Spółdzielczość
rocznie. A cóż dopiero, gdyqy mło ~brze wrganizowana stuprocentowo realiruje tę zasadę.
dzież chłopska w.ń~ła sobie za
Dobra zasada warta pracy - warambicje stan psu.zelnictwa doprota jest dobrych realizatorów. lfło
wadzić do rozkwitu! · Wtedy bvJidzież ·wiciowa wychowana w dubyśmy zgodni ze starym przySlowien: „Polska - to kraj miodem clm spółdzielczym daje gwarancję,
że wykona tę pracę należycie z j)Oi sereem słynący".
żytkiem Q.la
producenta i konsuNic tak nię zespala, jak wspólny menta.
czyn i rzeczowa praca. Czyż tn:eWarto się równiez zastanowić
ba szukać szlachetniejs.zej pracy dla nad tym, co daje miód. Miód jako
młodzieży od pszczeJnidwa'! To jest
produkt odżywczy .iest niezastąpio
niestrudzony zapał Wl:orowany na ny. Miód ja.k'o nektar kwiatowy
pracy i zapale stworzeń miodorob- ~wiera ok. 75 proc. cukru grononycl.1.
wego, tale bardzo potrzebnego dla
Każdy skrawek ogrodu. 1.ażda nie
podtrzymania orgauizmu ludzkiego.
Wyiorzystana polana - to ~jsce Z:nvierająe tak duży procent cukru
na założenie wsi ]>Szczełej. Im. bo- gronoweg-0 miód jes.ł ba:Pdzo łatwo
gatszy duchowo naród. ł11Jl więk- przyswajalny przez organam Judzkwiatowy, a kwiat Patrząc

codziennie na k

kaidy chłop i jego potomstwo. W
przeciwnym wypadku wieś będzie
5tale wykorzystywana i będzie tyl-

ko Wykonawcą zleceń innych ugrupowań społecznych i będzie ciągle
odpychana od spraw gospodarczych
Państwa jako czynnik drugorzędll!'·
Zasadę stanowienia o samym sobie wciela w życie spółdzielczość.
Błędem nie do
darowania byłoby,
gdyby młodzież chłopska, pomna na
swą siłę,
nie skorzystała z form
spółdzielczych i
gałęzi spółdziel
czości związanej ze wsią we wszystkich jej przejawach nie ujęła w
swoje ręce.
To jest zasada i dewiza dnia dzisiejszego tł.la młodziety chłopskiej
i o tym należy pamiętać.
Spółdzielczość daje możność jednostkom ambitnym i zdolnym do
wybicia się aż po sam szczyt komórek spółdzielczych.
Poprzez doły - aż do samej gń
ry; poprzez współprace - do waż..
nych decyzji i osiągnięć!
Widarze! To wasz znn;";- i wasze
dtienial _

w .samorządzi.e drogą wyhorow,

wykonują czynności administ.raqrjne z wi~ majomościf po-

hub i warunków miejscowych
organy :idministracji rądo
wej, pochodzie z nominacji i nic
·znając miejscowych warunków.
Udział obywateli w pracy saMOnid<>wej zaspakaja wrodzone
l:aidanu człowiekov.i diźenie
do prący twól'CZ.cj. do pracy dh
dobra ogółu. Obywatel w pracy
.samonądo~j. obdarzony nufaniem ogółu. wyrabia w sobie
to poczucie. :ż:c sprawy państwa
Sł jego własnymi sprawami i ie
:za losy państwa p<»105i on również odpowicdzialnośŁ
.
Im wi~ej ludzi poczuwa się
do odpowiedzialności z.a losy
państwa tym państwo jest siłni,ej
ae, tym na mocniejszych podsławacb jest budowan~.
l.udność dopuszczona do pracy w , samonądzic. zapoznaje się
z zagadnieniami państwowymi
z obowi'lzującymi . przepisami
prawa. W ten sposób samorząd
staje się szkoli prawa i porząd
niż

ku.

Z tego 'wicłzimy. jakie olbrzymie znaczenie dla ludności wsi
samorząd jako ~...koła pracy
państwowej. Ludnośc wsi coraz
wiccej bierze w swe twarde, zahartowane ztce sprawy państwo- ·
we, praca w sam<>n.1dzic w gro- .
madzie, w gminie to pierws:zy

ma

~tej pracy„

Po odzyskaniu n!epodległości
po pierwszej wo'nic światow.ei
odziedziczyliśmy po zabon:ach
taJci ustrój Satn01'%.1dtt, jaki dogadzał zaborcom. Ustrój ten często
nie uwzgl~iał interesów narodu polskiego. Najbardziej rozwini(ły samorząd istn ·al w ob.ecnych województwach południo
wych i zachodnich. ~/ wojewód:z:
twach centralnych i wschodni:h
istniał samorząd bardzo ograni·
czony i tylko gn1!nv. Państwo
polskie zajęło się o~ razu wprowadzaci em samo~-łt! łam. gdzie
go nic było, i usuwaniem rażą
cych urządzeń dawnego ustroju.
Pomimo dokonan ·eh reform w
dalszym ciągu ustrój samorządu
pozostłł w różnych dzielnicach
rozmaity. Reformę samorządu
miały na celu nasze wfadu ustawocfawcze, lecz i one nie %<lolały
ujednostajnić ustro"u samorządu.
Większa reforma samorządu
przyszła dopiero w r. 1933 przez
wydani.e ustawy z cln;a 23.3. o ,
częściowej zmianie u~troju samorządu terytorialnego.
.U stawa ta skrępo~··ała samorząd, uczyniwszy go organem
pomocniczy;m
ad'llinistracji,
wprowadziła w całvm państwie
gminę zbiorową, ale n•e uporząd
kowała całkowicie samorządu tak, źe•ustawy dzieln;cowe o U•
stroju samorządu pozostały i nadal. I dla~ego reforma samorządu
jest w Polsce nadal bardzo palą-

ca.

I.ARKA
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HELENA BRODOWSKA

.o

Nadużywanie słów

kultur ę dem okratyczną
o

cłairm

maczeniu do-prowadza najcz.Pdej do zupełnego o~hama,
powszednienia · i nie.-dzial.ania
~o ludzi na jego te~
7 ale stało si( ze słowem - deo
mokracja..
Z ubolewaniem cl1a piębyclt
tradycji tego Jawa, stwiadził
można. że dość CZfSlo uźyi.v.t się
go. nie we wlaśeiwym znaczmia
z akaniem iconiczno-c:ynicznyra.
Sł~ tym czę.sto lrulzie pr6bui4 kpić i wyn:ydzać.
Wiciarkom i wiciarzom nk·
trzeba przypominać o isł.ode i

ko ulegań sugestiom :złośliwym.
i przyrównuif. wnysfko co :zk,
brutlM. prosladcie i ot""dyn.inw
wymierzania płacy, w podziale z pojfciem dmwlcra...ii,. nie nadóbr tnalerialnydt, lecz dot.yczyć naife tega co ma oZfUJC72Ć wfa·
..
miała także oceny wartości czlo- clzę. i lmllurr Indu.
Jedynie w warstwach bfJUD,ir
wieka i opinii o nim wydawm~;.
Zdawalo się, źe wpcowaqzon.a z.yjno - arystokratycznych.. ma:ił·
forma ustrofa demolmłłycznego cydt pogadl" y st~ do
dopomoże w tym, aby lud.....U chłopa czy robotnika. 'bmd„ czy
pokazywali się ukimi. fakimi są ni«hluj.stwo łp'ono z pokci!!ttt
na codzień, bez klarv.stwa i po- demokracji. bowiem puaiwshł
chlebstw wobec drugich. Zda- wiano je zewnętrznie wykwintgnma
wało si.ę, ie wraz i! poczuciem nym. m~om t!lffy,
wysokości zadania i wprowadzit
pcuwadz(1flej równości, l.alwiei uprzywilejowanyclt. Chłop był
prawdziwie demolcratyczny u.. zdo"być się będzie na mówienie zawsze dla nich gorszego gal~l
strój państwa. Stalut nasz zu..ąz.
prawdy, ba zażenowania, że w ku człowiekiem , był czymś c<J
kowy i cala «ganizacra w swojej wymarzonym przez lud ustroju kojarzono z brudem i gnojem,
budowie. od samego pot::ąiku
istotnie PRAWD...:.4 dlatego to i włMlzy ladn nadawa
bili wzorem demokratycznej z.apanuje
no cechy u;mme, dyskwalifikui BRATERSTWO.
f onny społecznego działania.
f11ce. Czyż tym sugestiom wyŻe. lak nie jest, wina Tefy i w
W tej naw-skroś demolcratyakwitłym z wrogo-Xi cfu. zisad
nei organizacji. sposobiliśmy .jię nu samych, w tym, że nie jeste- prawdziwej demokracji mażemy
do wprowadzenia nie tylko d~ Jmy jeszcze prawdziwymi dano- Slę
•
..J.....!.!. -~-'- '?

wartości słowa demołcratja

W
n.uzym rCYZU111ieniu to nie tylko
forma rz~u,. ale sl.osunek afowielca: do człowieka.. Wici.lrze
walezfCY o demokrację wiedzieli. że cbą ta.lciej formy
ustroju państwa. w Jdóeym będą
miały iednaki mlzW. w ~
mu wszysllcie warstwy społeczne,
zarówno chlopi jak i robotnicy.
\V codzienne; praq• samo-wyA
cho:wawczej naszych kół. sposobiliśmy si~ do tego, by ~ na

·

dnyd1 nad drugimi. by istotnie i to, ie llV'lrystłie spl'af/VY ~ól
~ w.wstwami spokcmymi no-a.stroiawe ,., państwie ę ści
śle uulri:niou od ł.egD'„ ;alcimi
panowala. równość.
Z radokif przyjmujmry obe.:- ą lat.We, ą prupcccjona/.De do
nie wszystkie ~ormy. zno~ pozioma ogólne; hdtary narokapitalistów czy arystokrację. du. ]alei jest alowiek. talcimi Si
·
która dzię#d swemu urodzenia prawa, które ristaruwia.
Na tym polu koleżanki nuH
od ram sta:wah na iJaiwyżgyclt
świecznikach społeczności parutA wiele do- zrobimii. Kultar.z dewowej. Z ~ uznaniem mohatyczna nie- pokga l?owimr,
odnosimy się do refonn. zmu- jak zdajecie sobie dobru spuwę
szai'ICYch wszystkich ludzi da na tym, :żeby dwclzić bnrdaa i
pracy. gdy.i są to hasla. któn być :unialbanym•• ~ _ być~
bi.ańskim. i nieu.wauJł'=J"?D. na mgłosiliśmy zawsze, zakładaj~ a
podslaw życia zbiorowego za- aycb w iyciu. Ni~ tyl-

molaalycznej

formy

fZłdzmia
w>'T3ża ~ ll'

p.:uistwem, która
wybieraniu przez lud swoich

przeclstawieieli do pailamenlu,
ale cążyliśmy do przeksz.talcenia
calego naszego życia, w duchu
równości ws.zystlcich obywałdi
i pełnej ich woln~ści. bldcdy
pracy i postępowania w organizacji naszej, zawsze były meto.dmii opartymi o kulturę demokratycznego źycia.
Jeżeli falc z uporem. niemtę
pliwie walczyliśmy z okupantem

niemieckim. przede wszystkim
w imię rafowania niepodl.e.i:lośd.
Io zdawaliśmy sobie sprawę równiei. u nasze ideały Jemokra·
tyczne bylyby nie do pogodania z /aszystowskim sy.sfmlewn
rządzenia.

Tyrania hitl~owika
pobud'zila. w n.as jeszcze większe
pta~ienie urząclzmi.1 sobie ży.
da tak, by nk było g'51'<1Wania je

sadę sprawiedliwości.
Sprawiedliwość
wob«

nas
miała być nie tylko n~ w

. kratami- .Obliami jt!sfrimy jedynie tylim· na

~więtrę suknię

demokracji. . kMr+ na codzim

faHe

chętnie

uzru:amy. frak
nam jeszcze kultury demokratycznej.
W ażnytn jest. abyśmy we wła
dzach mi.ełi przedstawicicU wy"branych wol~ ludu. ważnym fest
by cały wtrój państwa. wszy~
lci.e prawa i ustawy, były glosem
większości ludu z:itwierdzane,
~mi« jednak na uwadze

uzu

~wac •

Trudna w ;ednym artykak

powiedzieć ro ma. ~
'państwu demokratyczne i st.O>-

sunki w nim. Koleżmld ~
jednak dobrze, że ;est to coś, co
wprowadza czlowidc o wrsokBi
lcaIJune wnvnękznt.i· KulJura la

objawia się w odnoszmiu do la-dzi, w trałtowaaiu człowirb.. w
szanowania dzieł ieKo pracy, by-

nairnnief lłW pokga n.z pirlmym
ubiorze. na W}'TIO.s;zrniu sir p>
riad innych. na zajmowaniu wy-

sotidr stanowisk arzędniaycfi,
czy f1ł'orrmńr aqclzirł szt.1rl
Czy DStmavi.1ły sił kUdy

~ nad tym al jest mi.wł
WMfości czlawieb? Wlaink je~O

praca i _podn>owanir,.

ar

usł'a

sunlror.mie- 00' drogiego ma..
widb. Pnn: praą. wszystko
jalno jalą.. "byleby 3J>dni.Jn4

rutdnir i % pdnym :zadow*niem,. Jocbodzi człowiek dO uusadnienia nt0jego życia.. A demolaalyczna hrltura dy"lduje aby,
na każdego ałowieb patrzeć od,.
chWlnir i ocmiać go właśnie wedla.t: tego. jak posępuje i jakie
Sf wyniki icgo pracy. W życiu
dmtolai111yrm1w bmrirm bez
ąpla IU fo
dził. Jo ·;akią

kim. się fda Ul'O·
partii polifyanej
nalay. czy pbtj org.mizatji zaA
~ jat czlonkiem, winien
by~ oaniany wallng wartości
swego umysłu, sera i pracy. l
'Jl1taiy dopiao oamll t.a bfdzie
spr.nrialliwa.
W kolńeuj nałutze ld:y to, że
wrażliws.u jest od mężczyzny,
przez to bardziej zdc;na do ob·
cowania z ludźmi i · właściwego
ich tnldowmia~ Kobidy ma;ą
mniejsze ambic;ę górowania i
przewodzenia nad innymi, stąd
kol.eianlci winny dbać nade
wszystko o wytwurzenie równo$·
ci br~.skiego współżycia w koA
k. w rodzinie, w ~cznDśd

wiqslcitf.

- Kolrimld pm~
oił wo·
bee lmhi obcydr, w~6ft- swoich

lW

wlamej rodzinie.

brzhrsłwa wober

paslatvą

koldanek i ko-

legów w kole. wprewadzzć -powinny fo co lconieczne
dla

;est

ugnmt~ demakr-;tji - swo
in~ kaltarr postępow'imfa r h.uJź.

mi.

S-wou"1śi tej: lcultrrry to nie ,
strói. czy miła paurierzc~
ker pnnlr w.szystldzn bralaslcie
ur::zucW wobrc hrJzi i prawość

~o po5lępowania.
Pr~ brataslwo nie

ma
bowiem górowania jednych rrad

Nie trzeba rachować przegranych, ani tycb 'ldórzy zrnair~·
li w walce~ ani tych. co od nas odeszli. Lepiej raclwjmy swof4
s11ę i swoie i:.fdania.. Bf(lźmy moCIJ.i, jak wiella woda. któcef ~
le przybywa i która w końcu przecież wszy.stko podmyje i obali.

(St. Thugrztt)

..1......; •
UO.K5cmJ.

.Pr-awd.zi~

.

braterstwo wykla•

aawa!kriwspólzawodnichvo-

st*

Pca..-dziwe braterstwa
i silą.
.A W' bntasfwW- kizłalluje si~
mtrój. któcy u może był inny
;ak - demokratyczny.
Sę mocą

------. - Jfr
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MARIA LISIKIEWICZóWNA

Z Wicioweąo ·korsu
(dokończenie)

dowali bimbrownie, a w naszych
domach na chrzcinach, imieninach
i weselach nie postawimy na stole
wódki. Pamiętajmy, że atmosfei·ę
w domu czy kole stwarza· kobieta,
dziewczyna - koleżanka i na tym
odcinku będziemy wiele wymagać
o~ niej. Czy jesteśmy solidnymi
członkiniami
koła,
czy płacimy
składki, czy wykupiłyśmy legitymacje, sprawdziłyśmy czy koło i;iasze
jest zarejestrowane? Czy zorgani.zowałyśmy świetlice, co czytamy,
inscenizujemy, jakie gramy przeclstawienia, czy znamy portrety Solarza, Witosa, Rataja czy Orkana,
co wiemy o działaczkach chłopskich
jak Kosmowska czy Dz i n biń skn?
Czy bierzemy utlział V'{ zjazdach czy
konferencjach? Czy tworzyłyśmy
same sekcje koleżanek i jakie mamy doświadczenia w lej dzic·dzinic?
Słuchając kol. Cioty, odbiegłyśmy
myślą od zagadnień, poruszanych
w poprzednich tematach, w słuch a
łyśmy się w nurt codziennego ży
cia, pojmował y śmy, jaka odpowiedzialność ciąży na nas w życiu, jak
być musimy świadome dąże1i i celów naszych, by nie poz~stać w tyle za kolegami, ale razem z nimi

. . O pracy koleżanek

w kqle ~ówii
kol. Ciota: Koleżanki, zebrane. na ·
'. kursie .Są młodymi Wiciarkami, .dla- .
. tego muszą dokładnie zorientować
· · sie . w zakresie pracy w1c1owej.
" Starsi wlciarze i wiciarki ó'deszli
do pracy politycznej, bądź goimodarc;i:ej. Tymczasem w.yrosły nukadry młodzieży w atmosferze
· . woJny, która wyżłobiła głębpkie
bruzdy w duszach ludzkicą_, w kulturze życia społecznego. Mlo<J?<icż
pozbawiona ciągłości or [ anizę,cyj
nej, wyrastała bez wskazań wychowawczych. I nic dziwnego, że odbiega obecnie daleko od naszych
wskazań wiciowych, lub 1ch w ogóle nie zna. Ale młodzież ta przedstaWia w swej masie wielką · siłę
i dlatego niejeden chciałby mie:ć na
nią wpływy i niejeden udzielałby
jej ra.d, ograniczając ją w dążeriiach
-cło wyznaczonych sobie celów. ·
Pragnieniem ·naszym w pracy
wychowawczej ·Związku jest, by
każde poczynanie miało swą myśl,
· lly myśl zdrowa tkwiła nie tylko
w pracy, ale także i w zabawie, Wiclząc rozpoczynającą się zabawę' taneczną pytamy koleżanki: J·aki mad e program? Czy będziemy śpie
w ać, czy inscenizować? A co ·!JO·
viecie, jeśli zobaczycie, że na ·na.~ ej zabawie są pijani? Co zrobicie,
. 'Y swoich kolegów postrzymaĆ' od
· cia wódki?
:'11a tematy te musimy .rozmawiać
.1a naszych zebraniach, postaramy
<>ię, by nasi ojcowie i bracia· zlikvvi·

""we

pójść uładzać życie.

W godzinach popołudniowych kolega Ciota mówił nam jeszcze o uowiznie wiciowej, Praca na tym odcinku sięga lat przedwojennych już w 1937 roku na terenie Polski
było około 100 kół. Jakiż był istotny cel, starsza młodzież wiciowa tak
żywo zaczęła się interesować młodo-

.

.

~

Dziewczęta ;.·.·z: -Zalesia
Było ich trzy.

·w Kielecczyźnie

cianymi? Wynikło to z (roskj Q człO- . clf.9" . refero.wała kol. Babinicz\lwa,
wieka, jego warłości . i dobro wsi. · jak P,owinno . b-yć wychowane i czego
Dzicckó wiejskie najczęściej p<Y.lba-., mu potrz~ba. Dziecko chłopskie .n aj•
wiane jest dróg wychowawczych, częściej nie ma dzieciństwa, matka
chowa się samo. Czasem o losie. je- nie·wiele czasu może mu poświęcić
go decyduje przypadek, i:zadziej. do- a brak przygotowania wycho'Yawbra wola rodziców, w większości czego u kobiet odbija się na naj.
wypadków idzie jakoś · za drugimi. młodszych.
Cele i zadania Chłopskiego TowaWiek szkolny, stosunek nauczyciela
rzystwa P.rzyjaciół Dzieci omówiła
często tak luźny, brak więzi · opiekmiCzej, wpływy rodziców; nie się kol, Maria Lisikiewiczówna, Na·
stępną z kolei pogadanką
było
gające głęboko, a później pełen niespodzianek dla dziecka wiejskiego „Zdrowie", zreferowane także przez
okres dojrzewania. Któż zrozumieć kol. Babiniczową.
może tych młodocianych? Napewno
ci, którzy dobrze pamiętają swoje
W ostatnim dniu kol. Dejworek
włas ne przeżycia, wspominając je jamówił nam o podstawach ideowych
ko chwile beztroskiej radości, lub i programowych Związku Młod'lie
momenty borykania się z samym soży Wiejskiej R. P. „Wici". W sobobą, tęsknoty za nieprzeżytą radotę o godz. 16 na dużej polanie paścią.
włowickiego
p.arku nastąpiło zaStarsze koleżanki wiciarki pomy- kończenie ·kursu. Przemawiał ob,
wojewoda Wiślicz, mówiąc o syślą nad drogami, przy pomocy których możnaby ogromadzać młodo tuacji gospodarczej województwa
cianych, będą im · służyć siostrzaną i o podjętym wysiłku odbudowy,
apelując do wiciarzy, ja!to do na.ia czasem matczyną opieką. Pobudzą do myślenia we właściwym kie- . potężniejszej organizacji, by wkł:ld
runku, nauczą systematycznej pra- swój włączyli do ogólnego wysiłku.
cy, w czym wyrazić miłość do roNastępnie przemawiali koledzy:
dziców, sióstr, ' braci, kolągów czy Dejworek, Babinicz, Kwas, rzucając
koleżanek,
Zwiążą
ich ze wsia, sporo serdecznych dorad, wskazań,
wniosą w ich . życic rado .ść, ktÓr<'j
by wysiłkom wiciowym towarzy.
brak nam dotychczas, stwarzając
szył zawsze serdeczny uśmiech ko·
podwaliny pod zdrowy Ruch Wi- leżanek, zwiastująt! spokój i dobro,
ciowy, zdolny do twórczej pracy na
Byśmy się wspólnie uzupełniali w,
odcinku gospodarczym, społecznym · pocz~naniach naszych, ugruntowui kulturalnym. jąc życie od rodziny, gromady wsiQ•
Po referacie wyłoniła się szero- wej do narodu i państwa.
ka dyskusja. Następnie temat „Dzic'-

rał co raz bardziej. Wieś Zalesie

MARIA ]ĘDRZE]CóWNA
.

koleżanek

doderała jednym końcem do
głównego traktu, a cała była wciśnięta w roztocz zalesionych wyżyn tomas~owskich. Na tych wyżynach oparł się żołnierz polski,
broniąc drogi do Lwowa. Zadygotała ziemia· pod grzmot.em
bomb, świstu kul i ciężam czoł-

dzinę i ludŻi. Może było w tym
prawdy, ale to r.i.e wszystko. Zósia dużo przeżywała. V/
swoim dotychczasowym młodym
i bezstroskim życiu uderzało ją
coś, co jest okrutne. Widziała
poległych, słyszała jęk rannych
· żołnierzy, widziała palone domy
i rozpacz ludzi. Gdzieś w ukry. ciu zapłakała łzami serdecznego
bólu. To było do ni.ej niepoJobne, mawiała tylko póżniej, że to
było coś, co jej kazało robić tak 1
aby tego nie było. I wtedy tak·
że zdała sobi.e sprawę z wartoś
ci broni, karabinów czy rewol·
· werów porzuconych wszędzie,
któr:e trzeba było przechować · by
móc później bronić się przed
śmiercią .
I. kiedy żołnierz polski P<>d
przewagą wroga zaczynał się CO•
fać, kiędy musiał uchodzić i zo•
stawić Y., pośpiechu rozbitl! wo·
zy z bronią i amunicją i kiedy
inni we wsi zajmowali się ukry·
waniem rannych, ona wi.edziona
jakim.ś · instynkfem zbierała broń
i amunicję, chowając po krzakach
i różnych zakamarkach wsio·
wych.·
trochę

1

Wieś Zalesie ·: 'gła się do pracy nad sobą i dla
ich kołyską i siedlisl«i.em.' · innych. ·
„
.
Wszystkie trzy znały się .' do~rze
Marysia była też pracowita i so . gów. Zaczerwieniła · się krwią
od dziecka. Razem chodziły : do lidna, ale spokojna i ·cicha. I ona rannych i poległych. Wieś Zaleszkoły choć nie do jednegó od-·· znalażła się w kole mfodzieżv, sie uderzona obuchem walki ockdzi:iJu; ki.edy Marta by~a w.siód- choć o wie!~ później. Ale o i.ie nęła się i stanęła do pomocy polmeJ,. Marysia w piątej, to Zosia . Marta przodowała inicjatywą i ·ski.in żołnierzom.
dopiero w trzeciej klasie. Wy- żywością . swych myśli, o tyle
Pr2iodowała Marta. Ona pod-·
chowywały się i prac~wały w ' Marysia była wykonawczynią
dała plan działania. W jednym
~ospodarstwie - zwyczajnie jak każdej pracy jaka się nadariyła.
na wsi.
. Posprzątać świetlicę, wymyć pod miejscu zorganizowano kuchnię
w drugim sz.pital. Potworzyły się
Martę cechowała pracowitość, łogi, wybielić, pomóc koleżankom
z.espoły mężczyzn i · kobiet do
.;;oHdność i upartość w dąi~niu w kłopotach, od tego była jedydo celu. Poza tym żywy umysł na. Zosia nie była podobna ani pracy. Jedni zbierali żywno5ć, ·
i zd9Jność obserwacji ludzj.'. i ży- do jednej ani do drugiej. Jej ~y drudzy gotowali, a inni przewocia pchały ją do buntu przeciw- wiol ~o ruc~, pogoda, wesoł1:1ść, z.ili rannych i otaczali ich opieką,
.ko warunkom w jakich się znaj- dowcip, a przytym odwaga. W a -jeszcze inni _chowali poległ.ych .
Mairysia przodowała w szpitado~.ała. Wybiegając myślą poza kole. mfodz·~eży udziału nie brała
swoJ dom, wnet znalazła droge gdyz była Jeszcze za młodą, pę lu. Ze swoim spokojem i wolą
która pozwoliła jej uderzać ,Ń tała się też nie raz pod oknami wykonania wszystkiego · dokład
<>korupę biernści, nieuctwa, plot- ś.wietlicy dopóki młodzież nie nie i sprawnie, ze . swoją trosklikowania, codziennych ponad si· zaczęła zwoływań starszej dzi.!- wością o każdego człowieka ratowała wiele żyć ludzkich.
!ę trosk i niedostatku chłopskie- ciarni na zebrania Nowizny.
gp gospod~stwa. Tą drogą bvło
Tak zastała je wojna. Drogi
A cóż Zosia? Była młoda, zda~oło młodzieży wiejs}rjtij „\\'i-· zalało wojsko. Dniem i nocą szli wało się, że tylko bezmyślnie
Dni Zalesia przesuwały się po• 1". Tam raz.em z innyl}ł.i; zaprzęumęczeni żołn.i.erze. Wróg napie- biega i naraża na niepokój ro- woli, przygniecione zaw~ruchł
była

„
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· szych wiciowych spoczywa bark.1ch.
· ·Nadchodzi jesień; · Kopani:! •..
Znów jak we żniwa zamiera „ życie •·· Przebudowy życia wsi nie dokona
w chłopskich chałupach, - kto zyw . nikt inny, jeśli my tego nie dokona·· i młodzi i starzy ostatni już owoc · my. My, którzyśmy z tej wsi WY"'
tegorocznej pracy w trudzie sprzą rośli; w niej żyjemy i pracujemy,
tają z pól. Kłębią się dymy palo- · znamy jej bolączki i pragniemy je
usunąć. Musimy więc stanąć do pra·
nych na kartofliskach ognisk · cy, .do odbudowy życia r.3 lepsze
pachną pieczone w ogniu ·świeżo wykopane ziemniaki, gdzieś w dali
rozbrzmiewa tęskna jak dzień słot:1ej
Jesieni pastusza przyśpiewka, wlecze się po zoranych ścierniskach pajęcza nić babiego lata.
W sercach znużonych całodzie!l
ną robotą ludzi, budzi się dziwne
jakieś radowanie. Że oto za dni parę, tydzień, dwa skończą się ciężkie
dni kopania i jesiennego obsiewu,
że będze można w bestrosce zimowych dni i długich wieczorów odpocząć po całorocznej, ciężkiej pracy. Tak, po pracy ci ę·żkiej odp1cząć trzeba. - Ale nie wolno nam
zapominać ani na chwilę o tym. i.e
skoro skończy się robota w polu mu!limy z tym większym zapalem i oddaniem wziąć się do niemniej waż
nej pracy, do pracy w naszych kołach. O tym jak zorgamzujemy sobie prace w tym sprzyjającym dl l
' nas okresie wolnym od robót w polu musimy pomyśleć już teraz.
· Pamiętajmy o tym, że nie woluo
nam zmarnować ani jednego tygodnia, ani jednego dnia, nie wolno
· zlekceważyć ani jednej możliw•)Ś·
ci polepszenia doli własnej, doli
swojej wsi rodzinnej. Musimy j.:szcze raz zdać sobie sprawę z tlgo,
że ciężar przebudowy życia wsi na~zej, życia chłopa na lepsze. na nawww

&

=

z· całym zapałem, z taką samą · sumien
nością; z jaką w okresie wiosny, la'"

ta i jesieni pracowaliśmy na swoich zagonach. W pracy tej nie mo·
że zbraknąć nikogo, kto stanął w
naszych szeregach. Nie może zbrąk
nąć w niej i nas koleżanki, wiciarki. Musimy nauczyć się traktować ·
•'

.

.fąc~ic~ce

(Wiersz ze zbiorlm „Czynom i Prochom")
Oczy jak oczy, usta jak usta,
I włosy iak u tysiąca innych,
Chyba różowy uśmiech dzfecinny,
Ozdobą świecił na Zośki twarzy,
I może trochę różowy.eh marzeń,
Stroiło serce.
Kiedy w zwyczajnym, lichym koszyku,
Wiozła bibułę, jak chleb powszedni,

.§wietlica nasza, nasze w mej zajęcia i zabawy inaczej będą wygl.i-

dały w tym roku jak dotychczas.
Dużo czasu będziemy poświęcali

Podtrzymujący życie człowieka,
Nie znala Zośka trwogi nijakiej.
Niosła ją praca utą,tym szlakiem,
W dnie pełne słońca, jesiennej sloty,
Mróz, śnieg, zawieie.
Nie znała Zośka trwogi nif,1ldej,

~Jadąc do ludzi z młodą nadzieją,

I wiarą iv1utro..
Kiedy w Lublinie

wzięli ją

Niemcy,
nic" więcej.
w oczach).
zamroczył -

Przybladła trochę. ale
(Zacięte ust.1, pogarda

Kopali, bili, ból
Nie zapłakała.

ją

koło nasze jako szkołę życia. I nie
tylko· tak je mamy traktowac, ale musimy prace w nim tak żor'g~nifować,
aby neczywiście tą szkołą dla :ias
było. Przyrzeknijmy sobie już dziś,
że- weźmiemy się do solidnej i rzetelnej roboty. Że wszystkie niedomagania, niedociągnięcia dotychcza·
sowej naszej pracy puścimy w niepamięć, postanówmy sobie, że tego-'
· roczna jesień i zim~ stanie się nową
erą reerą w życiu naszych kół alizacji wszystkich naszych szczytnych planów i zamierzeń . .

-'

.Prawo me moż'e być zbyt wielkim · ciężarem, który. grzbiet
łamie, ani żelaznym batem, którym przymusza się ludzl do posłuszeństwa. Prawo musi być sprawiedliwe, wtedy będzie podsta(St. Thugult)
wą istotnej zgody.

na czytanie książek i ich wspólne
omawianie. Każdy z członków kola
w ciągu tej zimy wygłosi che:'
den referat poprzedzony upn.:e&1i:> przeczytaniem książki omawiającej
poruszone w referacie zagadnienia.
Nawiążemy kontakt ze świetlejszą
jednostką znajdującą się w naszej
wsi i pny jej pomocy zorganizuicmy zespół samokształceniowy, aby
tą drogą pogłębiać swoje wiadomoś
ci, rozszerząć horyzonty myśli mło
dzieży chłopskiej, Weźmie się do
pracy nad ugruntowaniem znajomoś
ci historii chłopów polskich, która
wystąpi żywiej i prawdziwiej na tle
historii narodu. Będziemy się starali
wykształtować na swojej wsi poczucie jedności chłopskiej, chłopską
świadomość klasową, chłopską samowiedzę i zdolność do społecz:iego
działania dla dGbra wsi i całei Pol.
.
ski. ·

f"'

maszowskie zadygotały od salw błysk świadomości. Uciekać. Pana swej drodze spotykała.
wojennych zdarzeń. Aż przyszedł
A któżby się zajął zbieraniem karabinów. Nierówna to była dają strzały, jeden za drugim.
. zew, dotarł ciche.em do wsi i zaKula szarpie jej chustkę. Domy,
czął powoli zgromadzać Judzi. lekarstw opatrunków, leczeniem. walka. Palono wsie, strz,elano korannych i chorych kolegów wra- biety i dzieci. Rzucili się Niemcy · sad - znika w nich. Dotada do
Przystąpiono do budowy tajnej
organizacji na terenie wsi. Mar- cających z walki, jak nie Mary- z impetem wściekłości na pow- celu, spełniła zadanie. A tam pod
ta, Marysia, Zosi.a, stanęły tak sia. I tak każda z nich trwała w : stańców. Stanęły do walki . i ko- . lasem walka nie ustaje. Niemcy
że w szeregu. Jakże mogło być każdy dzień na swym posterun- biety. Nocami pnewozi się do . co raz bliżej podchodzą do lasu.
inaczej. Gdzieżby schodzili się ku. Szeregi B. Ch. i mnych ko- lasu broń, amµnicję, Żywność, Zagrożony zostaje punkt opaludzie na ciche, a ważkie po!!war- mórek organizacyjnych rosły. opatrunki. Walka przeciąga , się trunkowy. Rannych dużo. Trze.
ki o planach działania, jak ~ie .lo Minął rok 1941 i nadszedł 19.42. w dług~e dnie. Na skraju lasu cią ba się przedrzeć z rannymi dalej.
Marty. Sta!Jltąd rozchodziła się Fala rii.emieckiego terroru szala- gnie się wieś. Na nią rzucili się w l~ -. a potem do~ następnych
prasa na cały powiat i stamtąd ła co raz bardziej. Poza pącvfiko- · Niemcy, .ażeby ją zniszczyć i roz- wsi. Trudna to i niebezpieczna
siać grozę pe;> .całym terenie. ,robota. Swiszczą kule i co raz
.rozchodziły . się . nadesłane . i.n- wan.iem wsi, ·wywożeniem do o, strukcje i rozkazy do wszystkich bozów, niszczeniem gospodarstw _Chłopskie wojsko z lasu od- pliżej rozrywają się . granaty.
komórek org<mizacyjny:ch .. Nie , co raz większymi kontyngentami, pi~ra wroga. W lesie w chałupie Przenoszą rannych. Robota prabyło dnia żeby . Marta nie hiegla przyszło wysiedlanie chłopów z pupkt s~nitarny. Krzątają się sa- wie na ukończeniu. Marta wysamego · s.erca Polski - Zamoj- nitańus~ki i łączniczki. Pomię- chodzi z ostatnim rannym. Zagdzieś na drugi punkt organiza~zy nimi Marta, Marysia i Zo- biera sprzęt aptec:z.ny. Wtem pa ·
cyjny z jakimś ważnym poJece- · szczyzny.
da granat do środka izby.
Nadchodziła zima i mróz .za- sia.
niem, lub prasą, albo .żeby u niej
Mąrysia zostaje - na wiek.i.
, kto·~ nie był.° Po~~gałą jej v:r ~ym · czął ścinać grudy ziemi. Zapełni- · przychodzi noc. \'V.alka r.!euZosia. ~a.wsze J?Ogb~na i we~oła . ły się pociągi rodzinami na nie- stanni.e wre. Wyczerpuje się ·a- ·· Martę pod okńami trafia oda przec1ez czu)ąca wagę swego wiadomą drogę wysyłanymi. Pu- . municja. .Kto pójdzie dać znać łainek granatu w rękę i w bok.
zadania. Ileż to razy późnym stoszały ~ałe wsie, ażeby niedłu- ażeby przyszła pomoc w ludziach Ma · j~szcze jednak siłę by zabite
wi.eczorein przedzierała się przez · ·go zabrzmieć ni.emieckim s·zwar- i amunicji? · Kto przedrze się w las i zaciągnąć rannego. Zostaprzez· ~ordo.n niemieckich łap? li uratowani. Walka ~ię· kończy.
·
~
ścieżk·i leśne do najdalej oddalo- got'!·ni.
Bataliony wygrały
Zatrz.ęsło się serce chłopa nad Zosia ic)zie. Przedziera się _ pod Chłopskie
nych _punktów umowny.eh. Ileż
razy przenosiła broń, gdy t·~go ziemią, którą krwawym· potem osłqńą ą.ocy popod chałupami_, a sprawę. Niemcy zaniechali wybyło potrzeba. Niktbv ńie pomy„ Źraszał przez wieki. _Opąri się potem lasem wybiega na pola. siedleń na dług~ czas.
Po tych wypadkach, Marta i
ślał nigdy, Że ońa może być zdol- stopami o tę ziemię i postano- Bi.egnie do następnej wsi, już jest
Zosia w dalszym ciągu w pracy
na do takiego zadania. A już wił zostać i walczyć. Ruszyły do u wrót, gdy wtem - Halt!
Ciemnieje ]ej w oczach, nie o i walce· idą do Polski. Nad gro„
najmniej spodziewali się tego żoł · lasu Chłopskie ·Bataliony. Jak
ale o tamtych. I nagle bem Marysi szumi las.„
siebie,
towyżyny
roku,
1939
w
ongiś
nie,raz
ich
choć
nierze niem~eccy,

~~URELIA DUSZYŃSKA

spółdzielcze
Aktualne zagad.n ienia
.
.

Pomoc suwanych żądań odsuwa zaspai war-. kajanie ich. na szacy koniec.
im kobieta bardziej
Kobiety miasta robią dużą pro

Zwiłtzek Rewiżyjny Spółd~
ai IŁ P. wysun~ następuj~ ha.ta pod adreśem kobiet:

czych. By sprostać tej pcacy --.
simy przygotować sit odpowir
dnio, stać się ~ którzy nilf
tylko uozumiejf, ale i wprowa.
clą w żyóe istotne mgadnieftie
spóldzielcze: spółdzielnia musi
być tak pcowadzona, by dawała
korzyść jak nojwięksq swyna
członkom. Pracownicy spółdziel
ni swoimi sprawami nie mon

może tylko spółdzielnia.
ta będzie tym większa

to.ściowsza,
będzie w spółdzielni tkwiła, im
bardziiej będzie się nią opiekowała i będzie mogła sama prze·
prowadzać w niej. kontrolę.

Kaida kierowniczka rodziny,
c:doRkiem spółdzielni[
Kobiety wch~ do rad nadserczrc-" spóldzielni[
Udz:ial kobiet w składzie ko.mitetów sklepowych w wię
bzych spółdiielni.ach jest ko-

Koleżanki wiciarki powiedą
iż jest to sprawa kobiet,
prowadzęcych gospodarstw<>, że

mi może,

niepotrzebnie poruszamy ten temet w „Wioi". Tak jednał nie
jest. Na wsi najczęściej nie ma.żerny pracy dzielić między mlo·
de i starsze kobiety. Ileż razy
jest tak, że córka zastępuje matkę, wychowując dzieci, qpiąc
je, myjęc, szyjęc im bieliznę
i ubranie? Jakże często córki
wraz z matkami idą. na zebrania,
gdyż interesują je te same zagadnienie społeczne.

aiecm.ościąr

Obecnie mamy już pewną
kobiet, które są pracownićz
bmi spółdzielni, mamy kobiety
pośród członków zarządu. Jest
to jedRak procentowo bardzo
niewielka ilość, która nie może
·„ywrzeć odpowiedniego wpły. wu na stosunki społeczno gospodał'cre w kraju.
· · większość kobiet, których
pracą uwodową jest prowadze
nie domu, gospodarstwa, wychowaftia dzieci, czyż me bierze jednak udziału w życiu go·
apodarczym państwa? Tak, i to
w dUżym stopniu. Prowadzenie
Cłomu czy gospodarstwa w obecnych czasach nie jest rzeczą ła
~ i właśnie tej kobiecie przede
wszystkim zależy na pomocy go·
~spooarczej, a tę przynieść jej
ilość

Sprawa należenia do spółdzi.el
ni kobiet wiejskich jest sprawą
bardzo ważnę. Dziś spółdziel
czość obejmuje poważny odcinek życia gospodarcz~o w pań
stwie. Polityka spółdzielcza zależy od jej członków. W wyści
gu zaspakajania pot:n:cb na pierw
szym planie stojl! zawsze ci, któ·
rzy sę obecni. Brak głośno wy-

pagadnę spółdzielczości wśród
siebie, wed:n~jąc ooru liczniej·

szc grono kobiet aynnych w ży
ciu gospodarczym.
chłopki. nie możemy się
dziś spóźnić. Gdy nie ma. czasu
matka, winna zastąpić
córka przytłaczać intereśów członków,
na każdym zebraniu spółdziel które Mwsze pozostawać mus~
czym w gromadzie. W kolach na pierwszym planie. By spro-młodzieży
wiejskiej „Wici'„ stać temu zadaniu młode poko:•
twórzmy zespoły, które w o.he· lenie wsi za równo chłopcy, ~
sic zimowym pncrabiać będą dzicwa~ mi~ć muszą fachowe
spółdzielcze kursy korespondeni gruntowne przeszkolenie spQl.cyjne, które stanł} si~ pomocne dzielcze, te uzyskać można fyłko
wiciarł~om do ~ejścia nie tylko w szkołach spółdzielczych, któ·
na członków spółdzielni, ale do rych co raz_ większa ilość poRad Nadzorczych Oddziało wstawać poczyna w naszym
wych, Olc.ręgowych, a nawet państwie.
Centralnych. Przez zajęcie tych , Nie zabraknie dziewaJ!t ze
odpowiedzialnych stanowisk ko- wsi w szkołach spółdzielczych..
biety i dziewczęta wiejskie sta- nie zabraknie chłopek w życiu
!ilĆ się winny, by polityka ~11ół
gospodarczym państwa! Spół.o
dzi.elcza szła w kierunku zaspa· dziełczość wsparta świadomie nr
kajania najpilniejszych potrzeb mionami kobiet wiejskich, zawarodziny wjejskiej.
. ży nie tylko na naszym życiu
Stoi przed nami także' dotych- państwowym, ale stanie się poczas, ogromne zadanie uzdro- mocą i ułatwieniem , w każdym
wienia stosunków w spółdziel· poszczególnym
gospodarstwie
niach i centralach gospodar- chłopskim.
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( Podajemy fragment obrazu «enicznego
Twórca :

w swoje popchnę drogi,
mocniejszy słabych żmudem.
Drobnym wysiłkom zgon kraczf
moi.
Żelazna moc prowadzi.
Na zgon! Na zgon!
Drogę mój miecz wygładzi!

współdziałania,

pszczeliclt skrzydeł,

ludzkiego miłowani.a.
Oraczefn jestem i sieivc:J,
budzt1cym życie z nasięnia,
cieszt1cym twarz uśmiechem.
z poczęcia roślin,
z nowego istnienia.,

Twórca:

kiełków nikłych.

Z pomoq idę słabym .
ich siły łącze„ .

• r

Grabieżca:

'drżyj.

(w

twoje bogi.
Patrz tam!
Już ludzie nie płaczą,
na twarzach uśmiech blogi,
razem ścisnęli dłonie,
i nie trza ·im możnych.
Nad nimi jak trcza plonie uczucie współdziałania·
A strachu nie zna.i'! ptzea łobf!.
wysiłek lf!cz4.
Zsąp z drogi,
bo oni ciebie zmog'll
To nędzarze,
wprZ4gnięci przez ciebie w trud,
w łachmany i nędze?
bezbronne ich dłonie,
spokojny oczu blysk,
bo obca im i~za twoja,
chciwości obcy zysk.
W braterstwie chq żył,
a id<1 na cię falf.
Drżyj, bo pracowita diod .
już nowy wznosi gmach,

Twórca:
Słabość ja dłoni'! zatulę.
przygarnę.

I wzrośnie w sily, w m.oc,
co gwałtu, bezprawi.a,
rozetrze, usunie - noc.
I z r:Jk ci odbierze wladzęt
r.:rabieżca:

Nie zdolą,
bo mrówcz<1 pracą zgl.idzę.
Jak -orzeł rzucę się z góry,
rozerwę. pochwycę w pazury,
zdobycz .
i lmierci~ wasZ4 silniejszy,
wzbogacon waszym trudem.

„

przerażeniu)

Budowla moja

czyż drży?

Twórca:
. Już wielki

Grabieżca:
Padają

bo oni ciebie obal,P

Twój dom f'Ozpada się w pyl!.

Grabieżca:

zbliża się kracf1ł

Nieprawda! To Sf St?''•
utopie ta.kich jak ty!
(Z za kurtyny daje się sly
szeć , rytmiczny marsz gromady
ludzkiej, dobiegaj'! słowa pieśni).
Grabieżca:

Skfd oni? I czego chq tu?.

zmiłowania.

To drogi postępu p4cze.
Niech ginie to co marne!

.,

przez Wydział Wydawniczy Zw. Ml. 1V. „Wici'). -

świal

Jam twórca,
rracy cichej, mrówczego

w poszumie

wydanego

Gromada

spółdzielcza:
Dość snu! Dość snu!
Bezwładu, lenistwa, nicości.
Slabi my, mali i prości.

Lecz silni myślt1 współdzialania,
Gromadf idziemy wprzód,
Bratecskiej szukamy miłości.
Burzymr_ ~tynię posia4ania,
Wykrętnych zbywamy dróg,
Nie zna.my my zakłamania, .
Silny i możny nam wr<Sw.
Nasz czas/ Nasz czasT
N a szczyt narń trzeba godnold,
My głodni zbiedzeni i proki.
Grorrudf idziemy wprzód.
Nasz czas! Nasz czas!
Braterskiej szbkamy równokit ·
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Zjazd KMW- „Wi&i" w Sokołowie
Dnia 22..IX br.. odbył. się powiało.
'WY Zjazd KMW Wici" -w Sekołowie Podlaskim. N';. Z-jud pnybyło
dwóch prelegentów ze Zwi:izku Wojewódzkiego, któny wygłosili bar~zo ciekawe referaty na temat organi:iacyjny i ideologicm.y. Poza
. tym paruszooo eały szereg zag3tl'-

ni.eń młodzieżowych, oru ocb-.alono plan pracy w Kołach na ollres
jesienny i·z.imowy. Pod koniec paidziernika hr. odbędzie się 3-dniowy
kurs dla Kół Młodzieiy Wiejskiej,
•łóey obejmie; historie ~Wici", ruch
ludowy cel i zadania Młodziriy Wie;i-0wej; a poza tym odczyty: z bist.ofli geografii liteł'ałury.

Z~

na

któ~ . .llłodziei

ll

po-

wiato zetknela sic po FU pierwuy,
znałazł pełne uznanie i oiewatpliwie- prz~zyni się do ttalizowania
~dań w Kołach Młodzieży.
J>o zakończeniu obrad uczeslnicv
Zjazdu udali się do Czerwonki
wieczornicę, urz.ądzon:i pxzez

na

miei-

scowe Kolo Mlodzie-'-01 ll &kallji obch~)(lu swojej rocznicy.
W pięknie udekorowanej świetlicy, przybranej w t~owe i xieloae
gi_rlandy, zasiedli do biesiady rodzit·~ i dzieci, przy jednym stole. Prz~
i.)'wamy moment wzruszający. Dziec
ko wsi - wiciarka, wita :imieniem
Koła rodziców i prosi by ojcowie i

Z wieńcem
P.ny udz.i31e

Podlaskłm

~a~ dobrze ~~ czuli i _rad-0-wali
sw1ętem mł04hiezy. W miłym na-

stroj~ przy ber~tce po~~ pio-

~nki lu_do~~ msce~zacJe, w~ersze
przemowiema. W D?1edzY~SJe od-

i

czytano sprawozdame z dz1ałalno
ści ~~ła, z czego Jl!O~ wywniosk,,WK, ze KMW „WlCl w Czerwonce
ma jui po.za soh:ł piękny ~r~be~.
Pomim? pracy '! polu .~odziez me
szczedz1 trudu 1 do pv:ma .w n~y
pracuje ~ samokSZ!~ce~em się,
nad. SW!>J~. _p~yszł05Clł 1_ ~tego
nale~y .sic JeJ pierwsze nue1see. ~
powiene. Czerwonka - to w1es
pieśni ludowych. Młodziei Czerwonki, która tak chlubnie kultywuje naue J?O~ ~dycje. ludowe, ~
staw1ac za wzo!"· Osią. naokoło kt~
rej iycie Mlodzieży tak tęczowo su;
obraca i promieniuje na cały powiat, jest wiel_ołetoi wiciowiec ~tcfan Sobołewski. a duszą Koła Jamna
Lachowska.
'
.
Pr:z.edstawkiele KMW
„Wici",
którzy uczestniczyli w świecie, wynieśli przeświadczenie jak szczytne
wzloty stoją przed młodzieżą wiejską. jak doniosłe zadania i obo'11.iąz
ki C2ekają na jej ręce, a zrealizować
je może tylko młodzież zorganizowana w Kołach „Wici".
l'aweł

K.aamki

żniwnym w gminie Bąkowskiej

kół

wiciowych ze
wsi: Jac-kqwice, Wierznowice,
Rzęs.no, Wiski.enicy Dolnej, i
C.órnej, Bogorii. ł..ainilc, Zek.-ia,
s,,-ieryia. Zdun i Szymanowic ().
raz około 4.: tysięcy zgromadz<>nej
publiczności świętowała swoje
dożynki gmina bąkowska. w malownicz.ej
wiosce
Jackowice.

Wieś tonęła w morzu wienców,
wozów i strojów ludowych. Mło
dzież wyp_ełniła święto bogatym

i dobrze przygotowanym programem.
Swięto pozstawiło po sobie
głębokie wrażenie i zdobyło niejedno s-erce dla ruchu wiciowego.

W powiecie tuieckim

· Młodz~eż wici.owa pow. turec-. Dożynki wypadły okazale. przy
kiego obchodziła we neśniu po- udziale wiciowej młodzieży w
wiatowe dożynki w . Chocim.iu liczbie około 300 osób i około
(W'iejski Uniwersytet Ludowy). 3000 widzów.

Włocławku

We
W

głównym

ośrodku

pra~y

' wici~ej na terenie włocławskim
w Ośrodku Kruszynek urządzili
wiciarze kujawscy ś"".ięto żniw
ne. W części artystycznej wyró~
nily się koła WICI z Sokołowa,

Guźlina. Smiłowic,' i kolonii Bę

bice.

Po

dożynkowym , poczęstunku

w świetlicy Pow. Związku przedstawiciele władz i :zaproszeni goście udali się na zabawę, która
trwała aż do bial-ego świtu.

Od Redakcji
Na tym kończymy druk sprawozdań z obchodów dożynko
wych. Prosimy jednak koła wiciowe o nadsyłan~e w dalszym
ciągu opisów i sprawozdań ze

lastytut · lankowy

Swiąt Zniiwnych,

Warszawa, organizuje półtorarocz
ny kurs Przysposobienio zawodowego w zaw~e czapniczym, dla
młodzieży żeńskiej przy Zakładzie

Kazimierza - Tamb 35.
Wa.nmki przyjęcia:
Ul:ończone J8-cie- lat i szłwła. po-

urządzanych

w terenie, oraz fotografii, który

ło materiał wyk-orzystamy w specjalnym treściwym ogólnym spra
wozdaniu dożynkowym. (Red.)

Rzemieślniczy

Instytut Nauko~y Rzemieślniczy w

aw.

Il

„

w Warszawie

wszechna. oraz na komplet dopeł
niojący~

5 lub 6 kl. szk. powsz.
Zapisy i informacje:
Do dnia 25 paźdz. ł 946 roku
w godzinach 14-17 w dni powszeclmie.
Zakład św.

Kazimierz.a, Warsza-

wa, ul. Tamka 35.

Poświęcenie

Uniwersytetu Ludowegn wCłchawie

W dniu 8 września b. 1'. dokonano
otwarcia gmachu
Uniwersyrefu
Ludowego w Cichawie, powiat
Bochnia. Na program uroczystości

mi. których uprzejmie spółdzielnia
.,Społem" użyczyła. byli też i motocyk.Jiści - ano wieś się motoryzuje.
A wszyscy odświętnie ubrani z na-

złożyły się: nabożeństwo
żałobne
ręczami kwiatów, z wieńcami. bo &o
w kościele parafialnym w Brzeziu, i powiatowe dożynki maj11 hyl: obotwarcie gmachu połączone z prze- chodzone i „do niebieskich powal"
mówieniami przedstawicieli władz rozległy się piosenki po pol~eh fai organizacji, uroczyste .,Dożynki", listych, zasnutych już „babim latem„,
urzędzon e przez zlot Związku Mło ' które mieni się i skrzy w Fannym
dzieży Wiejskiej WICI powiatu bosłońcu, kropelkami rosy.
cheńskiego,
zwiedzanie
nowo
Ale kto tam dzisiaj podziwia piekotwartego Uniwersytetu oraz za- no przyrody - ich całych pochła
bawa.
nia ruch na drodze - dzisiejsaa uJeden z uczestników tej uroczy~ roa:ysto.ść, bo to oprócz otwarcia
Uniwersytetu Ludowego, są 1>4>wiastości tak nam opisuje ten dzień:
towe dożynki i każde koło przygoto.,.Jni od wcseme10 raJl1r.a. słychać wało jakiś występ - a tu nie wszysbyło niecodzienny ruch i gwar aa
cy mogli dostać rowerów i kondrogach wiodłcych w kierunku Ci- sternacja czy to w uszczuplonym
chawy, to Wieiane i Wiciarki róż zespole „wyjdzie".
nymi środkami komunikacyjnymi
Korespondent nasz opisawszy nam
zdażali do tejże Cicbawy aby z bli~
szczegółowo całą uroczystość ołwnr
ka pnyjrzeć się gmachowi. w ' któ- cia Uniwersytetu i Dożynek. tak ).oń
rym ninadlugo będzie pulsowało iy czy swój list:
cie - będzie sił rodziło nie jedna
„Całość robiła bardzo mile WFaże·
piękna myśl -będzie sie budzinie i mimo przeładowania programu
ło twaJ'de a zdrowe postanowienie
uroczystości nie widać było po twa- będzie zie ~ braterska nić rzach uczestników znużenia, a z.ainprzyjaźni międ%y młodym zdrowym
teresowanie tak było duże, że nawet
pokoleniem chłopskim będzie
:1.apomniano o jedzeniu i bufecie,
się U%11lysłowiało istote życia i współ
który świecił przez cały czas UJ'O·
żyeia w gromadzie, pvwiecie i pań
czystości pustkami - - to mówi za
stwie - jak z chłopska rodzirtym siebie - jak dużą rolę przywiazysposobem świat przekuć - gdy :ra- wali uczestnicy do samej uroczy.
w~ doktryny i obce wzory czy
stośei, to widać zaraz było, że byli
zalecanki; chcą naocznie się prze- to ci, którzy w całości doceniają pokonać, czy to istotnie jest już prawtrzebę takiego ośrodka w powiecie
d!}; że takowy ośrodek przygot9wu- i uczestnictwo swoje nie ogranije do życia spoleeznego i obywatel- czyli tylko do obecności swojej · w
-skiego - zostanie uruchomiony w
bufecie jak często bywa na wiel11
bieżącym roku.
uroczystościach.
Nastroiło moi~ to optymistycznie 1
Zdążali też jedui rowerrunl, inni
fm-ami, niektórzy nawet autobusa- co do rozwoju tutejszego ośrodka".

,Aka demi cy

liciarźe

przybywajq z pomocq kole11om
Niedawno zakończył obr.idy
1.Zjazd Delegatów Wiciarzy
Akademików" (konferencja ideowo • organizacyjna w GtlańEku). Pośród widu zagadnid
poruszanych na zjeździe, na
uwagę zaslugiwala sprawa pomocy , wiciarzy
akademik6w
swym kolegom, przybywai-1c.vm
z terenu do miasta na wrższe
uczelnie.
Nie potrzeba tu specjalnie dy~kułować o C?ktwlności rcwyi~zego zagadnienia . Jest to ;:roblem. nad którym nie \Volno
przejść do porządku dziennego.
] est to probl~m szczególnie ważny dla kół akademickich naszego Zwi~ku.
Pomoc wiciarzy - akadi?mików dla swych przybywa;,3c;N.h
kolegów powinna być. możlill'ie
wszechstronna (informacj", mie5zkanie, wyżywieme), ze szczególnym uwzględnieniem przygałowania do egz~:ninów wstęp-

nych na w.rższe uczelnif!. Przygotowanie to, popa.ez org,;nizo-wanie kursćw '-'bejmui;;q·da I
przedmioty wymagam· do egzaminów, jest wiciowym oboin'1Z·
k:'em każdego kola akadP.mfr:·
kitgo.
Kurs takt zorganizowaliśmy
w tym roku (po raz pierw~zy)
w Gdańsku Po trzydniowei
pracy doprori:adzfa 'my go szczęśliwie do końca. - Trzeba orzyznać, napotykaliśmy na trudno·
ści pewne, wfośnie ze stronv ko·
legów studentów (brak nam .do
dnia dzisiejszego dl'obneg.:; chociażby poświęcenia clla idei, '<t6rej chcemy slu2yć), nie mniej
jednak kurs zostal zakończony.
Korzystało z niego· 28 osó!l (widarzy z terenu} Kurs -0bejmo- .
wal przedmioty: chemię, fizykę, matematykę i
angi~~s~i:
Akademh·kie F.oło ,. IX· •et
Gda/1sk
Sekcja naukow::l (Kumoś R.)

J
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H'g1taUJa ogrodnicza

W czasie o<l 20. ro. do 15.11.
t 946 r. odbędzie się w Łodzi, ul.

Dla wycieczek zamiejscowych p~e
widziane są noclegi za uprz~drum
Żeromskiego 98 Ogólndpołsh WY'· porozumieniem się z Komtt~tem
stwa Spółdziela.ości. Ogrodn.icz.ej. . Wystawy - Łódź, Żeromsluego
Wstęp: Wycieczlli molae zł ~. 98. Telefon 172-39.
•
inne wycieczki zł 1O, pozostali
Wyci~czki : dr~?z~ pow.rotn~J
zwiedzający zł 20 od- @Soby. ,
otrzy,mu}ą 66 Yo zmzkt kole1oweh
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uar ,Wiciarzy tli-a Ministerstwa Ztlrowia
Sk.r zyi;.ka P.
Dnia 27. 9. br. po przekaza11iu nas z ogólnymi
Nie jest to
sensacyjnej
na
;

~,iiJI

z37=n=v...

Liół leczniczych War'iz. · Okr.
P.C.K. delegacja „Wiciarz~· ~ :c"złonków Spółdzielni Zdrowia
PCK w N ad3rzynie w osobach
kol. prezesa pow. Błonie, - · St.

n1ł.~anxr.J11Aw:1"DILlllll-•iim

osiągnięciami
odćinku zdrowia ·w całym kraju,
a zwłaszcza · int.eresującei nas
wsi ~ od wieków zanit>dbanej.
. Uderzyła nas duża śmiertelność

tytuł
powi~śei ._... ' tO'·· ogłoszenie · o. O·
twarciu przez Wydział ·Prtyspo.: '

,•

I

.

z.~azd
:

oraz ~ nr. W krótkich słowach zapoznał
Dyrektora. że ·,· stawia „na Wiciarzy przy.
Szpitala „Spółdzielnia Zdrowia'.' " szłych, młodych gospodarzy wsi
PCK ·w Nadarzynie, ~ została ,,;or~z że podniesienie zdrowotprzyjęta przez Mini-stra ,7..dro:wi'a.:., no·ści -wsi winno być troską
Dr. franciszka · Litwina, któ,remą„.. wszystkich obwa~eli bez różnicy
jako gospodarzowi na ' 1~hyie ~ .na .Ptz.ekonania polityczne. Zanie
zqrowia . wsi . złożyła tradycyj:- ; ..dban~e ńa odcinku ::drowia może
nym zwyczajem plon z -odc'inka · .ppzQstawić ,poNVa~ny uszc::erbek
'Zdr~wia wsi, . w post~ci, .W,J~ńca .,.~i~ .. ~o . pdrQ"qienia, zaś spo~y
z ziół leczmczych z datryµ.u ~ta- ...i, przekonania po pewnym czasie
tystycznymi z ruchu. chory.eh. w · mogą by~ nieistotne.
sz~i~alu i ~mb~lat.órium w~~E' „ Ńaj~ądrzejs;z:e zarządzenia od
skieJ
„Społdz1el~1 . Zd~o~?~ ".gó~.e bez o4dżwięku i zrozuP~!< ~ Nadarzyn1.e 1 kąr1elrsld_ mienl'a oddolnego są chyt-ione„
wie1sk1ego. W. Mfo:~owi t;,,.,: 9ra,z !: przeto Minister Zdrowia popi.era
z danymi, okre~laJący~~ . licz~ , i poprze ka~dą zc!..rową inicjatybę ~horycli c~łopo\\'„ s~~e!owa- . wę oddolną, zmierzającą, d.> 1.1su_n ych po uz~ro~1s.k! do$tę.pnrfh ni~cia wiekowych zaniedbań · 'na
~la, mch .dz wki M1~: - . ~~row1a'. odcinku :podniesienia słanu zdfo.
Kol. Z. Pawlakówn;l .w i11;1,ie~ .wi_a ·wsi i tu lic;zr. przede .wszyst
pi~ Zw: .M l. Wi~jsk,~ej \~?!i~i P~: .. ki°' . . na . postępową · mło-~zicż
dz1ęko~ała za „ _ wyci.~czkę 'do Wiciową.
µzdrow1sk dolnośląsk1chr w któ~ ..
St. :JIĄejers
~ej · wzięJo ~dział 30 w1ćiarzy i .
wiciarek, gdzie . po raz pierwszy
iobaczyli, · że istnieję n!e~nane .
i dotąd nie_dostępn,e ·dla wsUecz
Wo~ec µjawnionego ostatnió
,nictwo w.odami' ·· m.ineralnymi w· wąj. kh~leckim szk dnika· ziei kli111atycznt". ·
- „
mniaczanego (słonka ziemm~
· .Dr. Ziembiński pr::edstawił czana); ·Ministerstwo zeglugi i
bolączki naszego szpitala. które
Handlu Zagranicznego ńa wnio~inister ·obiecał usunąć' ·
sek Ministerstwa Rolnictwa i
Pomimo Mwału pracy Mini· Reform Rolnych uzyskało od
ster Zdrowia Dr. Fr Litwin
Związku Radzieckiego dostawę
przyjął nas serdecznie i na Vi
godzinnej r0rrawę dce ro::pytuje. środków chemicznych, do zwalnas o troski i tru dności, ja~ie czania groźnego szkodnika.
musimy pok0nywać. w pracy · W związku z tym spodziewanad podnies 'vniem zdrowia wsi, ne jest w najbliższych dniach
oraz przv r:.,.,_Jd pomoc. zachęca~ przybycie ·transportu 25 ton di-·
iąc do daLzej wytrwałej pracy. cltloretanu.
h.cginy,

Ziembińskiego
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s0bienia ·Zawodowo ·• Gospodnr·
czego 1>rzy ·Zarz. Gł. Z.M.W.R.P.
ti dzieci ·' i n·oworodków · na „WICI'' skrzynki -informacji i
Sło'niewskiego," przewocłńiczące- wsiach pozbawionych opieki Je- porad w zakresie spraw gospo·
go Sekcji „Zdrov.<ia \Vsi!' 'pow. · karskiej i położniczej. M. '.. in; · darczych, technirznych, zawo~
Zarz:· ; ;,\Vie~" St. Mejfrsa, . powiedział, że na tym odcinku . dowych i t. p. · Jeżeli .nie wiecie
kol. P :i ··-' r ~ 1 ·· "nvń'y · Z<;>fi_i; .· ~tu- · j_est 'jeszc-:e duio do zrcbienia i jak założyć . spółdzielnię, jeżeli
chcecie uczyć się a nie.· wiecie
w jakiej szkole, jeżeli chcecie
zorganizować zespół Przysposobienia Rolniczego, jeśli maci~
jakieś kłopoty czy wątpliwości
w sprawach rolniczych, spół·
dzielczych, samorządowych, budowlanych, mechanizacji wsi,

s ~'ev;s.i.:cj
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powiatu

z. G.

czy wyboru zawodu, szkoły piszcie'• pott. adresem:
..-,.
Zarząd" Główny ZMWRP „Wici'
Skrzynka„PZG
Warszawa;, ul. Złota 7 m . .u
. .·Do nas .jedn&k nie piszcie· w
.!!Jprawach organizacyjnych, roz.
rywkowych, sportowych i.„ ser·
cowych.
Zagadnienia interesujące Was
opisujcie szczegółowo, podawaj. cie wyraźne pytania a my, w
w miarę naszych możliwości
_. pQstaramy się Wam jak najle~
piej odpowiedzieć. Czekamy na
Włl "Jze listy.
Wy~ział Przysposobienia
~!,awodowo-Gospoda rczego
•
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Krotoszyńskiego

W ri icdz i clę dnia 29 września b. r. nicze ' to ptaca · i wysiłek Wicia rzy
od!lył 'się · Walny Zjazd „De:tcgatów . w lr<*.U;' spraw(l?.d aw'cźym. A w . Ko·
Kół W. Z. M: \V. „Wici 11 powiatu
łach 'zebrania, przedstaw ien ia, wie.
kroto s zyński ego w świetlicy ' Koła
czory dyskusyjne, - kursy wil•<'Z O·
Bożacin.
·
·
rowc - maj ą dać mł0t„„ ież y to .:o
Ód samego l'ą na ha wsi :panował straciła pi;zez lata wojny. Zespoły
więlki ruch. Młodzież , mięjs(1>wego
śpiewu i muzyki s ą dowodem, że
Koła" i.rzupeh\fola · jĆszcz'I! ·hi"d' wy•. ·młódz'icf'\Viejsk'.a 'i tej dziedzi ny nie
kof1czonc w sobotę prace. Od godz. zaniedbuje.
12-tej z aczęła zjeżdżać się młodzież
Zebrana mfodzleż potępia w.a lki
ze w szystkich. stron. P~mk!ualnie : br~tobójcze dokonywane na PóJa •
.o godz. H-_fcJ prezes P,Owrnfo~".Y kach i '!\'Zywa. ":~zystkich zdrowo
otw?r:i::rJ Z_Ja,z<'.ł: . „Z~brjlni, . oqśpt!J· . : . my.śL1cyc;lij Polaków do pracy nad
wn~1 „Wstawa1c1e sw1t się Jasny
odbudową zniszczonego kraju. . ·a .
pał~"· '
.
rodu Polskier o nie można dziś ,Izie.
Zebrani delegaci dali dowód, że lić ·- do bud~wy nowej Poł s\;.i mu ;
ruc'h v,:~ciowy na terenie powiatu sza stanąć wszyscy bezwzględu 1\ a
pomi'.l:l<J . tr.uqn~ś~i . r.~.rwUn , ą!~ i
ba.rwę' ,,,.\ .1Pr~.ekQnl;lni~ polityczne,
przybiera coraz szersze rozmiary, Domaga się uznania 1 poszanowa27 Kół, 1026 .c~łonków, 2 domy lu- nia praw ka zdego obywatela.
dowe, wybudowane po wojnfe, 9
· Po sprawozdaniach Zarządu i wy.
czynnych świetlic, Uniwersytet Lu~ boru nowych , władz i wyczerpaniu
dowy im. W. Witosa w Borzęcicz. poriądku obrad Zjazd zakończono
kach. Kurs · ~u.l.tµrąI.n.o--0światowy,_. odśpiewJi.nięm . ,_.h.ymnu . BataUonów
kurs gotowama 1 szycia, ku1sy i·ol- Chłops.fnch.
:.
·

.·:„w,jdziar · •·vdawmcz.y zw.· wt·;.· w. „ Wier(:"':
1

·warsza.wa .At .hr•z.•li• skie . 85 iaok6j 212
11ol1' c·a

. .
\
wydawnictwa obce:
C,hojnowski _:_ Kuźnia • , • ł • , • • .• . , • • , zł. 850.Chałasiński - Społeczne· genealogia ińteligenc)i pclsk. , • ,
60.- ·
·. Brandys :__· Miasto · niepokonane. • • , ·; ~ • ,· • • •. , 220.......;,
Dobracayń"Ski W rozwalonym . domu. ; ,. , • • , • • 200.~
Kafel i O\cha - Wieś · pisząca •. •· • • •
• , •
140:1,łorow~ecka . ....,,.., Kształcenie d<iro słych . , . .. .• .• ••. , •. ~·
80.- ·
Koniński Pis·a rze lttdowi 2 t. , ·•·· ·• • - ~ ,
·400 ...:.:
Morcinek - Dzieje węgla • • , • . , : •. _. , , , •
· 36.·0rkan - Listy ze wsi . · , , • , · . · • .• ,
• , • 250.Garbacik - Wieś duńska. dawni ej i dziś • , •
, •
120.Dygat - Jezioro Bodeńskie . • • • • · • , , ,
200.Kraszewski _;;_· Chata za wsią 2 t. . · . . .
340.Płomieński :....... W cieniu polskiej irrydenty
95.Prus - Lalka 3 t . . , · • . . _ , • .,
440...:...
,, · - Faraon 3 t. • • · . · • , , ,.
• 420.Sewer ·-:- Matka. . • . • .~ , ,' , , .,.
, • • ,
140.Sienkiewicz - Quo vadiS. 2 t. ,
600 ..:_
.teromski - O żołnierzu tułaczu , , , • , ,
, , .45.~
„
··Przedwiośn'ie ·
• " , ,; ,
200."
Popioły 3 t. • . • • • • • • • • •
480.Dobrzańs'ki i Urbański podręcznik weterynarii.
, • 600.Karczewska - Gęsi • • : , , , , • • . •
" , , 35 .~
Dubiski ·- żYwienie· krów. • . • • •
•
10 ....:...
Moczarski - Hodowla zwierząt. , • · , •
• • • , , 850.-:.:
Niklewski - Jak nawozić glebę. .• ·• • , , ,
, • 100.N ehring - Podręcznik warzywu ictwa , ,
, , • 150.żebrowski Uprawa jarzyn. , , • •
, , • • .• , 25.Do ws~ystkiclt !\U-Szych Koleżanek .i Kol~gów; zamawiających u nas
książki , zwracamy się z uprzejmą prośbą -0 łaskawe przekazywanie przy
zamówi~niu -również pewnej kwoty na kószta wysyłki. Od września br.
opłaty pocztowe wzrosły dwukrotnie i w związku z tym nie możemy ponosić kosztów wysyłkl.
·
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Redakcja „Wici~ po.· zebraniu .
,>ewnych danych ·z: terenu · doszła •Jo
przekonania, że tak przebogaty re• pórtuar pieśniowy - który jest dó:-'.
robkiem Ruchu .Ludowego; W : ciiu~u

l,P. ~

'p

o

DZ

..

,.,~ 1ł\OlmA

r1 1.

.

•. ;

oryginalną.

. Redakcja „Wici" zakrzątnęła · , się

więc nad uporządko" 'łniem i . opra- .
cowaniem repertuaru pieśniowegą (
i ,będzie drukować go w szeregu nu- .
m~r.acli naszego tygodnika. Prócz :

I E;„

·)l~ ; 1. ~iJJt. ;
. ~~o.:· d~t ~ • .

pieśni tak zwanego
żelaznego repertuaru, drukowane będą ró"7:riież
pieśni.~ z okresu okupacji, partyzanckie, spółdzielcze, o · charakterze
towarzyskim i świetliCowym,
'
Poniżej podajemy spis pieśni, kló· '<
re wi~ny wejść do naszego żelaz·'··
nego repertuaru t. zn. pieśni śpie-.. ,
wane przez nas obowiązkowo;
t. ;,Po niebieskich pował". .
(Patrz śpiewnik Losockiego p, t.
,,Pieśni narodowe, ludowe i partyzanck.ie" ...:. Nakładem „Wici".)
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jestesmy ·wysokić:M 1·' • • •
·Z miodem pacltn4cych"pól;: ·· =·
Stal dzv.iięćż":a ·kÓs i ;sł.erpów~

Ze
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Splon4l ··· w

drzewa ::zmtitszale,
krzywdf··na<·pr-och; ,· .,_ .

·· Przekleństwem·

! ',•

swoie idei'e, repęr.tuar,
k\óf°yfp ,.Pf,ŻY-łci.a<lo~: ~ przysłuc\)uhic sręiicś
. się dąfenia mas niom z okresu okupacji, Mel.odie
chłop~kich jest nał"eżycie ,;;y~' . mniej "p6pula"i-i1'e mogą ·irosn1}Ć: się
korzyslany przez teren. Na iiaz. , ~ no~ymi tekstami i wyrugować
dach, świętach chłopskich, czy kur- teksty ' macierzyste, jeśli .charakter
sach mało słyszy się naszych chłop. nowych swym
''i ·wa:rfoskicli, • r pieśni,„ a jeśli
gdzieś
są
,śpieścią
prze-W#sia
teks.
t
y
lllarę:
Lecz
,.
, · , • · . • · .- .
wan,e,::Jo traktow!łn~ są zbyt po mą· · . n!l~.~· Jek~t pop.łożony .Pod iµelot11ę
coszemu Jub P.O .!lomowemu. .„ .. ,· .. ~ard.zo rozpowszechni-0ną- i '.spopu, Naprzykład weźmy taką p1esn Jar;yzowan·1Vnie przyjmie· śię ·,'wśród
jak:' „My w pochodzie ·od pra*ie: ń,a)szedżych 'n'ias, niitń'4 i:ii ·:m~że ma
kó~"'· pieśń, k.tóra ·po;wstała w _sze- ' d~że';Y.,.~tó~.ci',~ ·,',
,:. · · .·: '·
rcgach „Wicio~ych~' napisana przez
A więe · unikaJmy,· podobnych podchło'.Jis~iego poetę, St. Młod-Ożeńr:u ·: ·stawiań, . gdyż · J)rzyndszą- nam one
śpiewana jest na melodię „Warsz ą- . podwójną". szkodę·: po p1e·r wsze wia9,l<i" 'do której _m.uzyk.~ ..n~p)s~~( , j~i~wo~F .:
' ~wórczp~ci ~-płeśniar·
~urpli\ski). Melodia „Warszawi:m·
skiej," po drugie . trudnoścL , w czasie
lti" niewątpliwie ma charakter wy- śpiewu masowego, . Chcemy np. zabitnłe podniosły i rewolucyjny, leci śpiE:_wać )akąś.· pie.śń _z ok'ażji zjazdu
Jest ·ona ści~Ie i nierozerwalnie J~J~~eła,I~(!..ow.iigo. :pa~ai~. wów·
związana· ze słowami: . „óto .dziś
czas .ta~e ..py.ta.nia i odpowiedzi:
dzień krwi i chwały". A przecież
- A :·na·•j-akiJ'. melodię śpiewade
do pieśni: „My w pochodzie» Jest' 'tę pieśń 'f' „ ·•,: . "'' . ' - 'i:~
melodia specjalnie skomponowana
·.....:. Na· ~~i.ódię·,
;t>raefa do
przez współczesnego . kompozy!ora .. bułata"~t-' ~ . ' ·
· ·
!an~. ;Maklakiewicza (napisana był~
.i.::- A my znamy na inną melodię.
jeszcze przed wojną), która w . m.· . . ·_:_ A my -jesz.cze na . inną. . .
czym nie ustępuje muzyce ,~Wari' w~eszcfe ''koniec · końcem każda
szaw~an~".
,
· · . ,l!! ghip _'śpiewa po· swoj~mu, lub w
we~!11Y. iJłną pieśń: „~y nie d~k : · ~ajgor$ZyID razfe WC·ale nie ma
mani„.1' ~ „ : - ---„ jest taJI.. za.w:.i:i~~ . śpiewu.'
(I

odz~ierc!adlają

·!, ·

ti.•'

·• !::

~użo

Karczuj4ć
· Starliśmy

!;

...· - ~-s~~ '~:_#, . „;,~··~· t~··~~; ~~:.1t~t .
lat ist~ienia i wal}p

t

Hiło'pski~f woli;
Zwaliliśmy próchn~ - , l;,t. · ·,

.. Obuchem ·swej

fi• !' r ~ p-_I[ ?'@@fJI _!HlfjJ ' -~ -.

ldlku4ziesięciu

~ąg~o.dy,

z _pachnących żyw.ic4 chat~ .

Jl :·~ .~~ · ~:· ~ :~.·~ ·• ·.stt~ '" ·~~ ~.a~l ~

. , , J. J ··J
f ·'
· ~··;MO. clao;;e~ , ~ ·. -

f, ~ :"" r· :

~• .-;).dy
porhorłzie".
3. ;,N.ieśmicrtehia".
: .·';;;
.4. „r.-ty· niezfamani'!. .
...
.5•.•.I.dzi~my w młodości". .. . .", :·,·,
6: „Nasz śpiew".
.,
. ,
··1. ,,Hymn . Spółdzielców"• (~atJ-. . ·
powy~szy . Śpiewnik.)
- . ).„'· .
Obowi:izuje nas takżil żelazny·. r.ti.· ·
peftuąr pieśni narodowych:
''. ,:
~. Hymn państwowy.
2. Rola. ·
:~
3. Boże coś Polskę.
·
W obecnym numerze „Wiei" tJOd~ '.
jeł!JY dwie pieśni z żefaźnego re•:
pertuaru, Mamy nauczyć się ich·
na za·jęciach świetlicowych, _.& ·-;po-.
tykając się w przyszłości na ·jakimś.
naszym święcie lub zlocie, usły~zy.
my je w zgodnym i poprawnyJY :
brzmieniu.
A więc - śpiewamy!
(W, J.)

JAD.WIGA MORACZE-WSKA

1
J J .1
~'. ~O.·'Wm~.m ~-Wt~ ?O-·'iót111~;~~~~ l,l- ciJUAj.
L

. :..:

w

Trzeba wreszcie ~ · tym „na meJodię" skończyć, a śpiewać pieśni
wypracowane poprawnie z melodią

J _ J J 1· r· _J -r ;0-1. J J . J J J
"Mis .., Po .· W> . aiut od r.n ~ ww.·~ i"'4~ ~-F i . ~
J . i }. } I J j . J Jlf' ·J- :t.ł I J J J ~f" I

.wi.o.1r.

.„

;

cie· przez nas na melodię pochodze.
nia niernię~kiego
(,,0 Tannen·
baum,„'') 1 która u nas wkradła się
do · pi~śpi · · legionowych:·. „Raz w
ciemną noe,„".-
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lizyczne. turystgka i sport

EUCENJ(JSZ

„Wici ft ó: sporl - w luluch ·międzywojennych
Wieś nie od dzisiaj dopiero
częła interesować się sportem.

za-

Jak tylko zaczął on przenika.ć z
zagra.1icy i u nas się rozwij1.:. naly-:.hmiast znalazł wśród młodzieży
wc.iowej zapalonych zwolenników.
Ale nie sztuka się rczpalii:. trzeb:i rzecz do skutku .d·:.prowadZLć!

Jak

wszystko nowe f!a w~i tak
napotykał początkowo niemałe trudności na swej :łrodze
Przeszkadzały w jeg•l rozwoju:
- okresowość pracy na roli i w
związku z tym zupełny brai>. czasu
roku;
porach
w pewnych
•
•
•
„
•
- rnezrozum1en1e 1eeo znaczcma
przez ogromną część społeczeńs:-Wa

i spórt

\\'Sl;

/

nadmiar za Jęc przezn.uzlJ'"<
nych dla młodzieży tak zimą 1ak i
latem, nie wyłączając dni świątecz
nych;
- a przede wszystkim ~ied«,.
brak pieniędzy na sprzęt, n.\ podręczniki i instruktorów, bo sport sam
nie będzie się rozwijał, poazebue
są do niego pomoce.
I ileż wymagało to dobrych chę
ci, silnej woli wytrwama 1 pracy.
aby · postawi~ sport wsiowy ua 1akim takim poziomie.
A ;ednak. - Leżą przede mną stare ro( zniki „Wici". Przerzucam nadczarpnięte wojną, zbutwiałe od leLenia
w ziemi kartki i czytam wszystko
to, co traktuje o sporcie.
Temat ten nie zawsze j·~d„ako
wo był poruszany na łam::\;:h naszego pisma.
V:/ niektórych latach prow'.\dz'Jno
specjalną rubrykę sportową, w in·
nych natomiast umiesz;:zana tylko
artykuły na ten temat i sprawozdania z terenu.
Otrzymujemy jednak zupełny· obraz tego, co działo s-it: w ,:;wym
okresie. na wsi w dziedzinie !'fNrtu.
Jakie były zamiary, jakie p:zedsięwzięto starania, jakie osiągnięto
v.'yniki, oraz kto tym się zajmował
i walczył z wszelkimi przeciwnościarn; ·
Roz.patrując treść tych aI'ylmlów
i sprawozdań dowiemy się wiele
ciekawych rzeczy, które i dzisiaj
są na czasie, i nie od rzeczy było
by ie przypomnieć.
Tdk więc z artykułu p. t. „O potrz_c:-b·.1:: sportu na wsi" dvwiemy :.ię,
ze -

stan ~ił".
po~nreść poziom bytowania i walczy o te, choc.iaż nędza staje na
przeszkodzie i nieraz kto.i musi dłu
go ciułać grosz, aby uskładać na
rower, gdy tymczasem już w 1~.elu
-

Młodzież wiejska

państwach zagranicą większ,,3ć o--

byw:it:słi posiada własne samod:W-

dy. Mimo 'to jednak jazda na roweue co nz bardziej rozpowszer-....h.nia się na wsi i staje się jedną

z najważniejszych gałęzi sportu
wiejskiego.
Młodzież wiejska dąży do osią
gnięcia jak największej sprawności
cielesnej, chociaż nie odżywia się
należycie i jest przeciążona pracą
I nieraz można podziwiać zawody
na wsi - kto kogo wyścigaie. kto
dalej skoczy luh rzuci, albo też kto
szybciej i dalej przep\y;1i'!.
Sport zasługuje na rozpowszech·
nienie na wsi również ze względu
na swoje wartości wychowawcze, •
bo chłop musi być silny. i obrotny,
ponieważ dla niedołęgów niema
mieJsca na wst.
Ważne są również ćwiczenia zespołowe, w których o pierwszeń
stwo walczą nie tylko jednostki ale
całe grupy, jak to ma miejsce przy
siatkówce, piłce nożnej i tylu innych grach, gdzie każtły zawodnik walczy wspólnie z innymi o .
zwycięstwo swej grupy wyrabiająt.:
się jednocześnie i fizycznie i społeczni~. A w spotkaniu zespołów w
szerszym zakresie odbywającym się
na arenach międzynarodowych na
.t. zw. olimpiadach, gdzie .Jo zawodów stają całe narody popisuJąC
s.1ę swoją sprawnością i wyrobieniem fizycznym ksztaki ~1ę uczucie
narodowe.
W artykule p. t. „Fahzywe patrzenie na sport" kryty!wje autor
przymus stosowany w Niemczech_.
zachęcając jednocześnie młodzież
wsi aby garnęła się do sportu c.rgaoizując zamorzutnie druż.:my i ko!a

sportowe przy „Wiciach'', które z.e
swej strony będą opiekować s.ię
sportowcami, i o ile moiliwe dostarczą podręczników i in~truktorów
sportowych.
Interesuje go również sport wśród
młodzieży szkolnej. Stw'ierdza, ze
mało kto dba o nią pod tym wzglę
dem, a najmniej już samo Ministerstwo Oświaty, kótre zabroniło mło
dzieży należenia do klubów sportowych.
Przewiduje również. 7-e niech
tylko zaczme się ruch większy

wśród młodzieży wsiowej nil tym
polu, natychmiast stanie do waiki
z nim wszelka reakcja, tak jak walczyła z zakładaniem kół wiciowych
i z urządzeniem kursów oświato
wych.
Z nadejściem wiosny rozpatrują
wiciarze swoje mQżliwości sportowe i zadania na lato. l3o już wszelkie stworzenie czuje ,;i~ rafaiej.
Dzieciarnia ugania z wielkim hała
sem po świeżej, pachn4cej trawie,
pastwisk, a starsi, ci •\ wicku wiciowym, zmawiają się już na odpowiednie dla nich gry i sporty.
Czas już wyciągnąć ze schowanka siatkę, czyscić rowery i szyko-waś się na wycieczki, bądź to pojeClyńczo, bądź też zespołami.

Niechaj ruchliwsi organizują zabawy i gry jak: trzecia~. gwiazdka,
szczur, wyścigi w kole z paleczką
lub piłką; niech grają zapami<;tale
w dwa ognie i w palanta i niech obok starodawnego kręgla rozpowszechniają nowsze rzeczy- jak piłka
graniczna„ bardzo łatwa i miła gra,
nie wymagająca żadnych koszt:>w
żadnych przygotowań.
W kołach gdzie sekcie
istnieją już od szeregu iat

i

22. Koło Mł. Wiej. „Wici",
Czmoń, p-ta Bnin pow. Śrem zl
500.
23. Koto Ml.

Wiej. „Wici",
Ra<:lzice p-ta Drzewice, pow. Opoczno zł. 1.000.

24. Kol. Mł. Wiej. ,.Wici",
Winiarki. p-ta Zawichost. pow.
Sandomien:, zł. 2.00Q.
Jednocześnie Wydział Wydawni-

już

pewne wyrobienie i tradycja sportowa, tam jesz.c:z.e prze-:! nadejściem
wiosny po:vinuo się ustaliś program
'portowy na cały okres letni. A oprócz zwyczajnych gier i zab?.w zorganizować również ćwiczenia pokazowe i zawody. Położyć: spec1'ainie
nacisk, aby to co się robi, było na
odpowiednim poziomie. żeby nie
wstydzić się, gdy wypadnie zmierzyć się z jakim innym zespołem:
Z tegoż samego artykułu dowiadujemy się następnie, że praca na
tym polu prz.ynosi z roku na rok lepsze wyniki, a współLawodnictwo
o nie, ogarnia i ożywia coraz więcej
kół wiciowych.
Wiciowe zespoły sportowe raz po
raz tryumfują nad 'drużynami innych organizacyj tak wiejskich jak
miejskich.
Wiciarze czują się dumni z tego,

Ksiqżki· 'do
Wydział Wydawniczy Zw. Mł.
Wiejskiej „WICI" podaje niżej
dalszych członków akcji bibliotecz.
no-wydawniczej:

sportowe

i jest

chat ...

czy
.„ prosi Koła MŁ Wiejsk, „Wio:
1. Bibłianna, p-ta Grzymiszew,
pow. Turek.
2. Brzeg, p--ta Pęczniew, pow.
Turek.
3. Radzice, p-ta . Drzewica, pow.
0poCZILO.

4. Winiarki, p-ta Zawichost, pow.
Sa.ndomierz.
o podanie nam jakiego rodzaju
książki mamy przysłać w ramach
akcji bihłioteczuo-wydowniczej, bowiem poza wpłatą zgłoszonych sum
nie otrzymaliśmy żadnycła zleceń dotyczących książek.

„

że nie tylko ra~ą sobie z trudniej·
szymi formami sportu, ale ociągają
nawet przewagę nad tymi, których
fliejednokrotnie uważa ~ię Ził wyż
szych i doskonalszych cd nich.
PodnQsi to wiarę we własne ~iły
i możliwości, no i zachęca de no
wych wysiłków w tym kierunku.
Trzeba nam wiedzieć, że ptzodują wtedy pod tym względem: Kielecczyzna, Krakowskie, Powiśle
Garwolińskie, Przeworskie i Łódz
kie.
W rozważaniach wicioWycl\ na
temat sportu znajdujemy obok Poglądów na te kwestie ogóln:! .>prawozdania i wytyczne na przy~zlość.
A w tym zupełne zrozumienie, że
· praca planowa prędzej prowadzi do
celu łatwiej pozwala go osiągnąć.
Nie brak też artykułów oma·wiających dokładnie poszcu:gólne dzi.1ły sportowe wsi z wy32czególnier.iem danych odnośnie AÓżnych gałęzi sportowych z tego ckresu .
Wystarczy powiedzieć, że w jed, nym tylko roczniku jest aż 36 ,utykułów i sprawozdań tego. rodz:iju.
Na pierwszym mięjscu stoi · bezlekkoatletyka, na1popuwzględnie
larniejszy ze W!?Zystkich rodzai
sportu, najbardziej lubiany i najwię
cej rozpowszechniony na wsi.
Drugie miejsce za1muje kohrstwo. ·Wprawdzie mało · kogo było
stać na kupno nowego roweru. ale
starych, używanych bylo w ostatnich przedwojennych latach pełno
i dużo jest w Wicich \-\'Zmianek o
rowerowyścigach i wycieczkach
wych urządzanych przez młodzież

wiejską.
Następnym z kolei rodzajem bę

dzie napewno piłkarstwo. Nie tyle
piłka nożna co siatkówka. I na tym
polu osiągnięto dość wysoki poziom,
a liczne zawod:r wykazały, że mło
dzież wiciowa z zapałem oddawała
się temu rodzajowi spo1tu.
Inne rodzaje sportu, b&rdziej uzależnione od warunków terenowych
i materialnych jak: narciarstwo,
wioślarstwo, boks, jazda konna, łyż
wiarstwo, turystyka, pływactwo i
szybownictwo, nie obce były również wsi. Coprawda nie tak rozpow-'
szechnione jak tamte, bo uprawiane
tylko tam, gdzie były ku temu warunki, ale sprawozdani,1 wyka1.ują.
że niektóre zespoły i pod tym wzglę
dem osiągnęły dość wysokie wyniki,
a nawet niejednokrotni:! próbowały
swych. sił w zawodach z innymi.

A więc myliłby się ktoś, je~łiby
młodzież wsiąwa
powiedział, że
przed wojną nie uprawiała sportu.
Wojna przeszkodziła nam w tym
zupełnie. Ale teraz po wojnie należy się sportowcom zabrać do tych
rzeczy i poprowadzić dalej t.:>, co
nasi starsi bracia przed wojną rozpoczęli. Aieby nie zo:itać w tyle,
ażeby nie dać się wyprzedzić.

.·
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VOTUM SEPARATUM NIJUCZENKI micznej była jednym z czynnik(iw, ze skórzanych uchwytów do skrzy.
, Wyrok norymberski, który unie- od których zależało powodzenie wo- nek z nabojami - obuwie. Jesreze
jenne Fritsche od 1942 do 1945 r. wcześniej rozpoczęto przerabianie
winnił trzech
przestępców wojennych Schachta, Papena i Fritschego, był nie tylko szefem departamentu :iluminiowych części do samolotów
radiowego Ministerstwa Propagan- na garnki i patelnie.
spowodował złożenie votwn separatum sędziego radzieckiego Niki- dy, lecz także miał powierzoną organizację polityczną radia Wielkich
FOTOGRAFIE MóWIĄ
czenki.
Fritsche reprezentował
O DNIACH WCZORAJSZYCH
Rosja obok Polski jest bodaj dru- Niemiec.
ró'\vnież całą prasę niemiecką, liczą
gim krajem w Europie, który najDelegatura Krakowska Komisji do
dotkliwiej doznał skutków niemiec- c.'} 2.300 pism codziennych. nrał Badania Zbrodni Niemieckich zabezczynny
udział w rozwinięciu propieczyła
i opracowuje niez\vykłe
kiej okupacji. Tysiące radzieckich
pagandy, zmierzającej do przygoto- ciekawe materiały, dotyczące zbrojeńców wojennych wygłodzonych
w obozach, tysiące obywateli so- wania agresji przeciwko Czechosło dni popełnionych przez kata Warwieckich wymordowanych w wię wacji i Polsce, a następnie przeciw- szawy, generała SS von dem Bazieniach hitlerowskich, jako znie- ko JugosławiL Systematycznie gło cha - Żelewskiego.
nawidzonych „bolschewicken" - o- sił on również teorie rasistowską
Wśród materialów
tych znajduto gospodarka i rządy hitlerowców oraz wzywał do należenia do „Wehr- je się 270 zdjęć ilustrujących wywolfu".
na ,,brudnym i zabłoconym" Wschosiedlenie w sposób barbarzyilski luddzie. Dlatego Rosja nie może dziś
ności polskiej z powiatu żywiecki!!
RUDOLF HESS - M.Ąż
(jak Polska) zrozumieć, jak mog;}
go, a to z miejscowości Jcleśna ZAUFANIA HITLERA
najwięksi zbrodniarze ludzkości być
Sól - Ujście, dalej zdjęcia przeclHess był najbliższą osobą zaufa- sta\\<iają uroczyste wprowadzenie
niewinni, jak mogą zasłużyć na coś
nia
llitlera.
Miał
on
pełnomocnic
innego, jak n.a stryczek.
kolonistów niemieckich na „oczyszA oto ważniejsze fragmenty sprze- two do 'Wydawania decyzji w imie- czone" w ten sposób tereny i zwią
niu
llitlera odnośnie wszystkich zane z tym uroczystości.
ciwu sędziego Nikiczenki:
kwestii, dotyczących kierownictwa
Według zeznania świadka GoerinNa wszystkich niemal zdjęciach
ga - Schacht ieszcze w grudniu partii. Kompetencje Hessa wykrafiguruje von dem Bach, jako inicjaczały rfrwnicż poza
kierownictwo
rn30 r. nawiązał kontakt .z Goerintor i opiekun tej akcji. Zdjęcia dogiem, w pocu1tkach 1931 r. z Hitle- partii. Brał on udział w pracy usta- konane były przez hitlerowsklł orwodawczej
oraz
zatwierdzał proporem, następnie zaś z kierownictwem
nowane nominacje
kierowników ganizację kobiecą „NS Fraucnpartii nazistowskiej i przedstawibiura pracy, jak również zabezpie- scli~ft".
ciel.ami przemysłowców i finansiW świetle tych, oraz szeregu instów. W lipcn 1932 r. zażądał od czał wpJyw partii na samorządy.
Hess był zapalonym zwolennikiem nych dokumentów zeznania v. ;Jem
von Papena ustąpienia stanowiska
Bacha, złożone przed prokuratorem
kanclerza Rzeszy Hitlerowi, a w li- polityki napastniczej ffitlera. Je- Sawickim w NorJmberdzc, w któdną z ostatnich zbrodni jego b)rło
stopadzie tęgo roku zbierał podpiry-eh przestępca ten twierdzi, iż z
sy przemysłowców, namawiając ich podjęcie się misji zorganizowania Judności:i polska zetknął się dopienapaści na Związek Radziecki ))()do popierania nominacji Hitlera na
przez doprowadzenie do czasowe- ro w powstaniu, okazują się z grunstanowisko kanclerza Rzeszy. W
go porozumieni11 się z Anglią, w tu fałszywe.
Jutym 1933 r. Schacht zorganizował
Dokumenty zabezpieczone prz<.'%
której
1o -sprawie odleciał Hess do
finansowanie kampanii . wyborczej,
Anglii. 12 pazdziernika 1939 r. Komisję Krakowską, zostaną wźyt
żądając od przemysłowców, aby zło
Hess podpisnl dekret, ustana\viaj:icy kowanc w związku ze staraniami o
.żyli 3.000.000 marek do dyspozycji
wydanie v. dem Bacha władzom poladministrację polskich terytoriów
Hitlera i Goeringa.
okupowanych. Art. 2 tego dekretu skim.
Schacht podtrzymywał świadomie
Dziwnie się toczy koło losu ludzi z premedytacjq partię nazistow- nadaje oskarżonemu Frankowi prawa dyktatora Polski. Jest niewl}t- kiego! Zbrodniarz nie przypuszC7A'l
ską i czynnie przyczynił się do obję
pliwe, ie Hess, tak jak i inni zbro- clziś jes z.cze nawet że pojedzie ..• do
cia władzy w Niemczech przez faszystów. W ciągu 12 lat ściśle dniarL.e wojenni, jest winien .zbro- Polski i że tam czekają dokummty
jego zbrodniczoścL. jego włas.nyd1
dni przeciwko ludzkoścL
współpracował z Hitlerem i zabezZważywszy,
270 fotografii.
iż Hess był trzecim
pieczył podstawę gospodarczlł i finansową dla stworzenia
machiny kierownikiem Niemiec hilJerowskich,
POCZT A SERCA
że grał
rolę
decydujęc;i w zbrowojennej.
Schacht
przygotował
dniach popełnionych przez reżim
Oprócz olbrzymiej pomocy, jaką
gospodarkę Niemiec do prowadzenazistowski - sędzia radziecki jest otrzymujemy ze zbawiennej powonia wojen napastniczych; brał ur:dania, iż jedyną karą sprawiedli- jennej organizacji amerykańskiej:
dział w prześladowaniu ~ydów i ra:>0wanfo terytoriów okupowanych wą względem niego - jest k:1m UNRRA, z Ameryki płyną nieprzerśmierci.
waną falą do Polski najrozmaitsze;>rzez Niemców.
go rodzaju paczki. Miesiąc w mieWobec powyższego, rola kierowDZBANKI DO KA WY
siąc przybijają do por1ów polskich
nicza Schachta w przygotowaniu
Z „PANZERFAUSTóW"
okręty i wysypują
tysiące paczek
realizacji wspólnego planu zbrodniNiemcy słynęli zawsze w całym na polski brzeg. Z dalekiego No-czego Je.st w zupełności ustalona.
wego Jorku, czy innego miasta llilświecie z pomysłowego prrterabfoOdnośnie osoby Papena orzeczenie Trybunału nie zaprzecza tem1J, nin najrozmaitszych odpadków na lckiej Ameryki ślą dobrzy ludzie,
przedmioty czy artykuły codzien- obywatele amerykańscy do Polski
jż von Papen utorował
Hitlerowi
nego użytku. W ten sposób produ- pakunki, do kr.aju skąd kiedyś wyl\rogę do stanowiska kanclerza Rzejechali, oni sami, c:iy ich ojcowie.
szy i czynnie przyczynił ię do obję kowało się rozmaitego rodzaju „ercia '\Vładzy przez nazistów. Papen zal.ze".-' -Obecnie po przegranej Jest to poczta serca, „poczta sentywojnie taką kupą mueći, niepo- mentu".
uchylił dekret Brunninga o rozwio.I tak bardzo ożywiony był przyzan iu SS i SA, daj=łc przez to mo7.- trzebnych już naraue nikomu gratów stały się wszystkie przedmioty wóz do Polski paczek zamorskich w
ność nazistom
stosowania terroru
ci:r~u ubiegłego miesiąca.
sprzętu wojennego.
Według
Przemysłowcy
masowego. Papen brał udział w
czystce aparatu państwowego z ele- niemieccy wykazują tu ogromną po- danych sta_tystycznych przywieziomentów antynazistowskich oraz pod- mysłowość w używaniu i przetwa- no w miesiącu -sprawozdawczym z
pisał dekret,
ustanawiający
sądy
rzaniu różnych narzęd~i wypro<lu- . zagranicy do Polski 272.722 paczek.
specjaJne dla spraw politycznych.
kowanych w czasie wojny. Jedna Paczki przyszły w trzech transporOdnośnie osoby
trzeciego nnie- z fabryk metalowych w Berlin1e tach na statkach: „Jutlandia", który
winnionego - Frit~chego - votum produkuje z dobrze znanych nam przywiózł ponad 15 tysięcy worków
separatum -stwierdza, iż w systemie . wszystkim „panzerfaustów" (pięści paczkowych; na statku „Cape Cumpropagandy pań s twa hitlerowskiegr> pancernych) służących niedawno berland" (ponad 18 tysięcy wornajważniejszymi pierwiastkami 1Jyjeszcie do niszczenia czoł~ów ru- ków) i · po raz drugi na statku ,,J uła prasa codzienna i radio. Goering
skich, angielskich, czy amerykań tl andia" - (12 , tysięcy worków).
w zeznaniach swych przed sądPm
skich - dzbanki do kawy, a ze Wszystkie transporty przyszły z Noskrzynek amunicyjnych szafy ścien wego Jorku.
stwierdził, ii: propaganda obok wyNajwi~ksza ilość paczek nadeszła
siłkn sił zbrojnych i wojny ekono·
ne, a nawet całe umebJ.owania, zas

„.

ze Stanów Zjednoczonych, bo aż 240
tysięcy i z Anglii 29 tysięcy. Pozostałe paczki nadeszły ze Szwecji.
Listów zwykłycł1 nadeszło 39 -tysię
<ty, w tym 25 tysięcy ze Szwecji, 6
tysiccy z Danii, 4 tysiące z No1
wergii i •l tysiąc z Finlandii.

DOLARY DLA POLSKI
Polska otrzyma pożyczkę od Ameryki na cele przemysłowe.
Dnia 2 października została podpisana z Amer)'kaóskim Bankiem
Importowo - Eksportowym w Waszyngtonie, umowa pożyczkowa na
40 milionów dolarów dla Polski. Ze
strony Polski umowę podpisał minister skarbu Dąbrowski, ze strony
Stanów Zjednoczonych zaś vrezes
Banku Importowo - Eksportowego
Me Q1esriy Martyn.
Pożyczka zostaje użyta na zakup
parowozów i węglarek, oraz urzą
dzeń technicznych dla kopalń, co
wnożliwi Polsce wypełnienie zobowiązań w zakresie eksportu węgla
do państw europejskich.
PORĄBKA

Wieś
Porąbka
leży
nie<.ialek•>
sławnego na ~ Polskę, a nawet
daleko zagranicą z dobrego piwa,
jednej z nnjwiększych fabryk pa-

pieru „Solali" oraz wyrobu dywanów perskich - żywca, w przepięknym malowniczym Beskidzie Zachodnim. Nazwa Porąbki stała się
sławną na parę lat przed ostatnia
wojną z racji budowy w jej okolicach zapory wodnej na rzece Sole,
która · niedaleko stąd w okolicach
Oświęcimia wpada do Wisły. Zaporę ·zbudo~vano w ciągu pięciu przedwojennych lat. Tama ta budowana
na sposób najnowocześniejszych zagranicznych urządzeń tego typu,
przez zamknięcie Soły utworzyła
wspaniałe sztuczne
jezioro o dłu
gości 10 km. i objętości 32 milionów metrów sześć. wody. Tamę te..
lttóra kosztowała zresztą wiele pracy i pieniędzy, "--ybudowano z dwóeh
powodów: po pierwsze, aby zmagazynować w czasie większych opadów deszczowych i wiosennego topienia śniegów w górach nadmiaru
wód i uchronić w ten sposób niżej
położone
tereny od klęski powodzi, po drugie: w latach posuchy dostarczyć dla Soły i Wisły odpowiednie zasoby wody.
Podczas kampanii wrzesmowej. ·
jak i w czasie ostatnich działań wojennych na tych beskidzkich terenach zapora uległa wielkim uszkodzeniom. Od chwili zakończenia
wojny do obecnych czasów 1budowano nowy most nad zaporami i
naprawiono uszkodzone zastawy w
tam;e i kanałach odpływowych. Jako 11ajbliższy etap prac przewidziana jest budowa olbrzymiej eleklro\vni, która będzie dostarczać 27
milionów kwh prądu na rok. Budowa ma potrwać około 3 lat.
W ten sposób olbrzymia część naszego kraju zasilana będzie w pr:)d,
a w uroczym Beskidzie Zachodnin~
powstanie jeszcze .i edna atrakcja turystyczna: wielkie, przepiękne jezioro, na którym będzie mógł się
rozwijać oczywiście i wszel·
kieg-0 1·odza.iu sport wodny.
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-GDYBY WISIAŁ; TO BYM
-,YEt ZA WET. /
ŻDION...
.
'.
~inc;oln, /eren i prezydentów U.
Ghlop,
.prze~hodząc11
ltąlo
krzyża
S.
·A.. kietJfJ;· bUl jeszcze młodym
i~ote~~ Publiczna
zdejmuje czapkę. PrzeChodz'!~!I adwokalem bronił pewnego f arme-:a
· obok żandarm niemiecki - wiJzqc oskarżonego o to. że zallukl w.idła•
tó '._ zaczyna mu- wymy~ląći,: :· : : · P'i psa. ~laści~iel psa ·do magal 'si~
· ...... .Przekię"ty Polakut I prże'tl oc!szkodówaiłia. · Linćoln twierdził.
kim ty. tę czapkę z<!eff!lujesz} .~, · ,że, jego 'klient zabił psa w obronie
+
ę g z. ; '. ':
., 1. "'
Ptzed żydem} · - I uż ja cli; na~ 'wlasnego życia, wtedy, kipdy roz·
uczę - żydowski woitku - tJrzeJ żarte ogromne psisko rzucił() si~ na
kim należy czapkę zdejmować. niego. . ' .
-·
Krzyżowi 'to się kłaniasi, · a. przed
- A .dlaczego nie próbo~ał 'b}o.
Hitlerem to pewno byś czapki nic nić się ~pą stroną wideł} - przer•
a nie
zdjąP
ival mu poszkodowany właściciel. ·
· · „Podajemy poniżej fragmenty ze
A na to chlop powoli:
- A dlaczego pies nie napadał tę•
sprawozdania, jakie zł-0żyl inspektor
- Gdyby wisiał, to bym zdion„. pą stronąil - odparł fl.<l '. tę 'Linćqln.
Osadn. Spółdz.-Parcel. na woj. wroJ

ow

•

.

..

„Wici" ' zamieściliśmy· ar,;Praca inspektora osadnictwa. Parcelacyjno-Spóldzielczego 11a
Ziemiach Odzyskanych", do które'io cławskie kol., Piotr Włodyka na kon·
ferencji inspektorów Osadn. Spółdz.wkradła. się następująca omyłka: mianowicie podplsimo artykuł nazwi- . Parcelacyj-nego w Warszawie w d-n.
,skiem kol. J . Kołodzieja; który arty-· 16 bm. - (Red.)".
· Omyłka powstała skutkiem opusz·
kułu nie napisał, a j edynie dootar·
częnia w-Yżej . z.a.cytowanego us);,ępu,
~zyl i;ro .do R,edakcji do wykorzystania. .~ Na wstę-pie. artykułu miała za ,co .kol. J. KołQdzieja , i ko,l •. P. Wło~.
znaleić .'si'ę uwaga .od Redakcji rtastędyk~ bardzo przep.ra-sza:my.
.
. ' ' pUjącej „treśd: · ·
·
' '

UCZYNNOśC.

CZYŻ

TO ŻYCIE~
Klient w biurze matrym~nialnym:
~ Mówiłeś mi pan, że ojciec tej
P?nny ; ~ie żyje'. T;Yr"!czasem. ~łaś:
nie dowiadu1ę s1.ę~ . ze <?~· ?lat s1,edz1
, jtJi. _ą.i ~rymii:iał~ i .że Jesz.cze P.ar~
. ładnych lat _ po~~edzi .. „, '
Pośrednik: -:-;.N o. więc?. - 1 pan
" Książki.
słane .
to.nazywa życiem?
JEDNOMYśLNOść. ',.
:POTRZEBA ,-"WY/A,ZDU
, „ i:CQn~pka ' Jerzf _:. Połóżenie .goOtwinowski St~fan - Nagrobek
Fryzjer goli go.ścfa i L(s.iluje ba- . . , _ Wiesz. mówią ~i. że muszę
s.pQd,a~cze P.olski .współczesnej . .....:.... Spółdz„ .Wyd••• Książka". ,
wić go rozmową na temat ostaJnich Jak najszybciej wyjechai za granicę~
. '. Państw. lnstyt. Wyd.
· · Hus:z,cza ·Jan - Lbein o ści>:lnę wydarzeń.'- W pewnej chwili za· .
"--- Któż ci tak r<idzi<!-Lekarze?
·
Lukasie~icz Zdzisław ~ 'Obóz ..,.... SpółQz. Wyd. „Książka" . . ·
· pytuje go;
'.
.
_ Nie, ni.e leka~ze; _ Adwokat.
strace11 w Treblince · Gomułka .Władysław - Ziemie
- A co pan szanpwny . w og.óle
Boje w Hiszpanii 1936_:_19'46 Odzyskań'e _:. Spółdz. Wyd. myśli o demokracjiil
,.
· OSZCZĘDN_O'śCI..
.
'. - Nak~. Zw. Dąbrow~zczaków.
,. „Książka":
· ··
· · '
· .:_ Jeste,m zup·elnie tego śamego · }qś wraca do </.omu. (m,6wi do
·:. · Kiela~owski Jan dr. Cb·ó w · ' Sienwald Lucjan · Utw;,ry ·. zdania, co pań, - pdpowi'ada gość. 01ca':
_ . „ •
.
,
· · , $wi1i .-:- · Ęib1ioteka Sam . . Chłopskiej poetyckie_:_ Spółdz. Wydawnicza
· - Jakto; szanowny ·panieil ._ ,
.:- Tatusiu! dzisiaj, ;;aoszczęazi. , . · Chrobocze.I<. E. c;łr. prof. - Za· „Ks·iążka".
· .
, · ·
Przecież ja jeszcze 'swego zdania nie Iem ci złotówki: ZaTfliast jechać gadtiietlia ·rolnicze nr. 11 · -~
. ·B alzac Ostatnta w<:.\c\en\t ~J>Clw!edzlalem.
.
całą drogę d<;> szkolp . biegłem za
Inst. Osw. Rolniczej.
Vautrina - Sp6łdz. Wydawnicza
- No lak, ale pan ma jednak... tramwajem.
Kowalczykowa Maria --Oo -ro- .:Książka'~.
brzytwę w rękit.
'
- No' dobrze,' dziecko, - ale
bimy w świetlicy - Zw. Nauczy- · Timofiejew Grzegorz __.: Wysoki
gdybyś biegł za taksówką, byłbyś
cielstwa Polsk.
.
płomień - · Spółdz. Wydawnicza ZA DAWN1EJSZYCH CZA- mi zaoszczędził .20 zł . .
Ossendowski S. A. -- Moc.ni fo· . .;Książka'•. ,
.
·.
. SóW.
.
ZAJĘCIE• .
. dzie - Książ11ica Atlas. .
' · · ',Kojrapski' Kurek L. C. ' ..;.;. Od · Starosta: ....; W 6jcie, · ja'k śmie. · Smolarski M. - Dawną Polska słońca do dynamomaszyny.:.... Spół. cie przychodzić do mnie i brodą
- Co poralłiasz, mój drogi? ·
w opisach podróżników1 ~ .Ksi.ąż· . •dzielni:a -~„yd. · „Ksiąi:ka'-'. · "· ·
nieogoloną~
'
· - Pisuję do gazet. ·
. '
nica Atlas. .
· ; .. , ·'·· Bt.us ·Władvsław - ZSRR a·woj·
Wójt: - .Przepraszam, ale już · - No i jak tam, - odpowiada·
. Kropetkin Piotr - Pomoc wµ· na Polsko-Niemie-cka· w : f939 r. · · tak długo czekam za drzwiami u ·pa· · ją ci~„.
jęmna jako czynnik rozwoju Spółdz; Wyd. ;,Książka". ·,
na star.osty, że mi przez ten czas bro- PRZYTOMNOŚĆ UMYSŁU
Spółdz. Wyd. ,,Słowo'". · · .
' '· ;,Praca! Oświatowa''· nr. 8-9:
dd ·urosła. . . .
·"
- Dwa(Szkod, kt'órzy' oglqrl~li i..·aA
tedrę w Chester, nagle spostrzegli
MOWA TRONOWA
Swego czasu redaktor pewnej się, że weszli w czasie nahoż.eń
: Kol. · Maksymiuk St. - Tluśeiec. Komunikat o tydzień spóźniony. gazety w Londynie miał zaszczyt sfwa. Nic innego im nie wm~adł-0.
Jak zmieszai :- się ·z wiernymi. :S111li
Pismo Wasze skierowaliśmy do Wy- Otrzymaliśmy 15.X.
·
· , „
., .
. działu Zawodowo • gospodarczego
Kol. Ryszard Pptocki. --- Wro- pierwszy um1esc.1c . w swym p1sm1e .spokojnie . do czasu. · gdy ujrze!i ko·
przy Zarządzie GłównYm Z. M. w. cław. OdpowiedzieHśmy w nr. 39 · tronową mowę króla Jerzego li. .~c_iĆlnćgo żbliżającego $ię z. ta'i;ką.
R. l'. „Wici", ul. Złota 7 m. 16.
„Wici".
r ' .
Przyszło mu to tym łatwiej, ż.e sam
.I .. oto w !Jstatniej c.bw'ili fe~fo..;•i:tl
Kol. Moranowski Stanisław.---Lu·
:. U. L. w Pa'YJowicac1'. List i zdję- ta mowę ułożył.' . Pozwany z tego
blin. List -Wasz przekazaliśmy do cia otrzymahsmy. · Wykorz~staf!\Y powodu przed - sąd miał zostać ,su· ż nich przychąd~i. wyborny po,mysl.
U d~je omdlałe'go, a przyjaciel u•y.
· Wydziału Qrganizacyjnego przy w następnym numerze. Dz1ęku1e·
k
'
·
·
my · za , pozdrowienia - i wzamian · - rowo u arany. ·
.
prowadz~
.go z ·kośdqła.
Zar~. Gł.' Y:MWRP. „Wiei", ·ut. Złota przesyłamy swoje.
.
. Gdy się król o tym dowiedział.•
7 m. 16. Lą~zYffiy pozdrowienia.
. St. Gdałlski. · Wiersz nieaktualny, kazał sobie tę mowę· pok_azać. Ptze: WEDLE ROZKAZU
Akademia Lekarska - G!lańsk.. a przy tym słaby.
czytał ją dokładnie i rzeki: .
· · N apoleoń I .spytat ' jednego z iol_ - Życzę sobie, aby ~n człowiek r:iierzy, trzymających wartę pr:ed
·c 7. Y T A J C I E.
·· został potraktowar:iy ·bardzo łago jego kwaterą:
P.RENUMERUJ .C IE,
dnie. Porównywale.m tę mowę z
- Która gD.dzina? . „
RO ZPO WSZEC HNI AJCIE
moją
własną i· stwierdziłem, · że
od' - wedle rozkazu, sire!
Ilf L O D Ił IN I" .i·L L IJ DO Ił' Ił.
jest o wiele lepsz,a od n:,,'ojej. · ' powiedział tenże sl'użbiście.

zupełnie za·
pomniałem zabrać z domu pienię•
J.zy. Czy .f!:ie , mógłby mi pan pożyczyć do jµtra . 1000 zfotych~ .
--:- Hm -:- to j'!-ż raczej _.p oiycz~ .
panu 5 zł. na tramwaj. Niech pan
·wróci do domu .Po pieniądze:
. -

Wie pan co -

0
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