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Podstamg
demokratgczne go mgchomania
Wystąpienie
polskiego
delegata na plenarnym
posiedzeniu Rady Swiatowej Federac}i Młodziety
Demokratycznej w Pradze
Czeskiej w dniu Z8 sierpnia br. w dyskusji nad
wychowaniem młodzic:.y
niemieckiej.

Po sprawozdaniu sekretarza
'federacji Australczyka Williamsa z działalności i osiąg
nięć komisji wysłanej do Niemiec wywiązała sję ożywiona
dyskusja, w której jako trzeci
zabrał głos członek

KomitP.łu

Wykonawczego światow~j Federacji Mł. O. 5tebn lgnar i określił podstawy, na których
winno oprzeć się wychowanie
młodego pokolenia w Niem„
czech. Dalsze wystąpienia, jak
np. przedstawiciela Związku
Radzieckiego, Jugosławii, Czechosłowacji, Palestyny, Norwegii i innych wykazały stanowisko solidaryzując się z poglą
dem młodzieży po.lskiej.
Zabierając głos w dyskusji nad
11prawozdaniem dotyczącym mło
dzieży · niemieckiej, chcę ponkre'ślić, że występuję nie tylko w
imieniu calei młodzieży polskiej,
ele że to co powiem. jest nacechowane troską o pokój świata. o interesy mlodzieży wszystkich n.<~
rod6w, nie wyłączając także mlo·
śzieży niemieckiej.
Poglądy

i

dqżności

młodzieży

ri.iemieckiej budzą bardzo duże zastrzeżenia ze stanowiska
pokoju
~ demokracji. Ale o ile na terenie
•trefy okupacyjnej sowieckiej widzimy. jak to wykazało sprawozdanie. planową i skuteczną pra-.
Cf( zmierzającą do denazyfikacji•)
1) denazyfikacja - oczyszczenie z
211irazy nacjonalistycznej i rasowej. i•·
ka cechowała Niemcy hitlerowskie.

Jnłodzieży
młodego pokolenia, o tyle czyn
niki decydujące w strefach anglosaskich ośmielają swym po.dępo
waniem faszystów niemieckich
do zgubnego oddziaływania na
młodzież, co jest dla nich bardzo
łatwe w oparciu o żywe 'dotąd
tradycje wychowania hitlerowskie
go.
.
Nie możn,_, mówić o wychowaniu młodzieży niemieckiej z pominięciem sprawy niemieclriej j""
ko całości. A sprawa niemiecka
i~tnieje i znowu nabiern. znncze·
nia. Skłacla się ten problem z
dwóch zasadniczych elemPntów:
1) z fanystowskicj i imperialistyczner) tradycji narodu niemiecldego.
2) z chęci wykorzystania tyr11
tradycji i obecnej sytuacii Niemiec ze strony reakcyjnych, kapi•
talistycznych czynników . anglosa.~kich, a zwłaszcza
amerykań
skich.
Komisja naszej Federacji u/olała zbadać tyllro stos11nl.-i mło
dzieżowe tłJ strefie radzieclriej.
Jest to fakt bardzo wymowny.
Nie udzielanie prawa wjazdu Jo
stref zachodnich .~wiadczy o niechęci tamtejszych władz okupn·
cyjnych do udzielania in formndi
międzynarodowym czynnikom spo
łecznym. A przecież nie chodzi tlt
o sprawy drażliwe .lecz o wvchowanie młodzieży niemiPckie;. co
nie ty/ho int~rP.~uje komPndy
woj.~lcow, lecz przede w11zystkim
młot/ziPż wszystkich narodów. a
zwłaszcza tych,
które poniosły
!) imperializm kierunek. który
zmierza do ujarzmienia narodów ce•
Iem zawładnięcia bogactwami i wvkorzvstanfa rąk roboczych podbitego na•
rodu.

nieinieckiej
największe ofiary w wojnie z
Niemcami.
My mamy materiały świadczą
ce o tym, że w wymienionych
strefach nie tylko nie prowadzi
się z dostateczną energią reeJu„
kacji3 ), ale wprost stwarza się
możliwości nacjonalistycznego 4 ) i
imperialistycznego
wychowaniti
'd zieci i młodzieży niemieckiPJ.
Pierwsza - to sprawa granic.
PrzPdstafoiciele rządów Stanóia
Zjednoczonych i 'W'ielkiej hryta·
ni wypowiedzieli ~ię zzi re11 nią
zachodnie/i gra'lir. l'.11'!/fi; 1't.ło
to upoważnienie Schn111111·lrero.
wi 5 ) do prowadzenia „c;itadi za
rewizją granic i wychowania t'lło
dzir!Zy niemieckiej w duc'm niennwi.fri do Polaków. No talrim
gruncie powstają organi-.:.wie nie„
mieckie pod nazwą Polenti·;ter
(mordercy Pola/ców I. Je.~/ rzeezą
ja.•nq. ie Sclmmadw-. :m::ist-:i") ukrywaiqC'}· się pt•rl płn·;zczyki1·m
socjal . demok~,,1v, "'''·•uwa I'\ liro na razie s,>'r,1wę r1•11iiz ii rro'"nrry polslrn • 11i mi,• ·/,;,~;. tcy/;~• zy·
.~tując protekcję reakcji.- anglo·s~
skiej. NiP 11mir. .•.iw on u: i<przy·
0

reedukacja młodzieży niemieckiej - to wychowani"., które ma na
cell:; wykorzenienie zbrodniczych cech
hitlerowskich. a wdrożenie do myśle
nia i postępowania demokratycznego,
humanitarnego.
'l nacjonalista - człowiek, który
pała nienaw ścią do inavch narodowo·
ści i dąży do zniszczenia ich.
si Schumacher - Przywódca nie·
mieckiej partii socjalistycznej w
strefach zachodnich, który żąda Ziem
Zachodnich.
6) nazista człowiek,
który ma
pogląd, że iedna rasa ma panował aad
wszystkimi in11Jmi, hhlerowiee
3)

jających okr1lic ;•w.•:,·11iUi
wać. f'„ancji " Al'l:cJ1 · ię i

gię.

Wptt:pu1e

zaatakolotaryn·

lu i•· tl~ nie 11 r1ie-

f!u /11/:t.v cz•u kole.jno~c "' rz ro •e.

Drugie ·- to zagadnienie ·0JlmJt>1t,y fVj~~Her. .

Projekty anglo - saskie, a zwło
szcza plan Ma„shalla, zmierzają
do odbudowy Niemiec lca11itttli•
stycznych. Zmierzają do podtrzymania w tym kraju władztwa
karteli i trustów. Chcą z NiemiP,c
uczynić bazę wypadową do ata•
kowania ludowych demokracii 1.(1
Polsce i CzPchosłowacji oraz ustroju socjalistycznego w 7.wią::!>"
ku Radzieckim. Projekty te prowadzą do podziału świata n-0 dwa
zwalrzajqce się bloki. Zachodni
kapitał chce z Niemiec stworzyć
bazę dla eksploatacj; Europy
środkowej i wschodniej"). Taka
odbudowa Niemiec nie tylko nie
pomaga w odbudowie ni~zczo
nych przez nie krajów słowiań
skich, lecz wręcz paraliżuje 9d•
budowę tych krajów i naraża je
na potworne zniszczenie.
Porządek. ustrój polityczny i
gosrwdar('zy decyduje o kierunkri
wychowania.
Nie można pogodzić zabfłrrzej
polityk; i kapitalistycznej gospodarki z wychowaniem dcmnkratycznvm. Polityka zaborcza iest
podMawą faszy.ętowskiego wychowania, jest gruntem, na którym
wyrastają poglądy rasowe i rmt.vsemickie. A ie ku temu zmierz!!
i11Ychowanie młodzieży niernier.kit>j w zachodnich strefach świad
czy:
1) nie przeszkadzanie 'działal
ności dawnych hitlerowskich prsy;
wódców młodzieży,
2) rn-:-wój dążności rewfajum.
stycznych i odwetowycli,
7) eksploatacja
gospodarcze.
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!) rozw'ój antysemityz1t1?t "'
Niemczech, czego dowodem jPst
iy.wiołotvn emigracja z Niemiec
re11ztek lydów.
demokratyczne
Wychowanie
młodzif'ży niemieckiej może b-vć
skutecznie przf'prowudzone tylko
w ustroju demokratycznym. Widzimy to na prr.ykladzie 11trE-f-y
sowieckiej. Tam po przeprowadzeniu upaństwowienia przemvslu
i po dokonaT1iu reformy rolnP.j
rozwija się demokratyczna orga·
nizacja pod nazwą Wolna ,\lł(}ło
d.:iież Niemiecka ( Freie Deutsche
Jugend), która jednak ma •i.trud-

n1onq pracę ze względu na renlrcyjne wpływy ze stref zat'lwdnirh,
jakie odd:daływujq na młodzież
l':!j organizacji.
Problem niemiecki nadal r,,•it:c
istnieje. A nie jest to zagadnienie,
które by interesowało tylko Polaków. Obdwdzi to bezpo.frednw
nawet odległe od nas ttarodv l~oP
lonialne. Świadczą o tym sprawozdania z Indonezji i Viet - N11m'u
(Wyspy Mal.ajskie i lndochinv ),
Okazuje się, że wychowana w d-wchu faszystowskim młodzież niemiecka jest po upadku lJitlera
u.żyu:ana przez niby - demokrn-

tyczne rządy państw
stycznych do walki

im periall.
przeciwko
wyzwalającym się żółtym narodom.
Azji.
południowo „ u•schodniej
Młodzież niemiecka teychowan;.
przez zaśU>pionych nacjonalistów
m4 się stać narzędziem niemieckiej i fo1iatowej reakcji. B}l„/,y
to groźbą dla pokoiu światu i nieszczęściem dl.a samej mlodz:ieży
niemieckiej.
Przy ulcładaniu rezolucii "'
sprawte niemieckiej należy 1v;ęc
wziąć pod uwagę następującfl wytyczne:

Zgoda buduie, niezgoda· ruinuie
1 wiedz, że sen o szczęśrirt
ludzkości,
naj1t•iększy z cudi>w,
Jawą się litać tylko może
W bFaterskiej miłości ludów.

Ten cud

Tak pisała Konopnicka. Szczę·
ście zapanuje na świecie wtedy,
p:dy wszystkie ludy zaniech~ją
wzajemnych kłótni, zniknie . n•~
nawiść m•ędży nimi, a będą się
wzajemnie miłować. Ale trzeba
przyznać, że le piękne ideały ~o

I

nop nickiej, ta miłość wszyst~·~~
ludów, bez różnicy rasy, rehgu ,
narodowości i poglądów jt>st jeszcze w dzisiejszych s.tosunkach
conajmn1e1 nie do pomyślenia.
Dlatego też nie o to mi w tym
artykule chodzi. Chodzi mi o
rzecz równie ważną. bezpośrednio
mnie obchodzącą, a jednak o wiele łatwiejszą według mnie do realizacji. O prawdziwą miłość
wszystkich chłopów polskich. I
tych .-z S. L., czy P. S. L., czy
zostających pod wpływem „Nowego Wyzwolenia„, lub „Lewicy••. Wszak to 81! Wizystko. chłopi,
dzieci jednej matki ziemi •. wszyscy j11 jednako miłują, jednako
ona iieh żyw-i. I dla mnie niezrozumiałym jeat skąd tyle zawi ści
wśród nich, skąd taka przepaść
ideologiczna między Str<>nnictwami Ludowymi. Przecież każdy
chłop polski o jednym marzył, do
jednego dąży. Dąży do sprawiespołecznej, do obrony
dliwości
słuazoych swych - interesów, iednak bez krzywdy dla innych
warstw s połf'czoych, domaga się
równego w •to&mlku do so/'ojej
ilości z innymi warstwami społe
cznymi udziału w rządzeniu pań
atwem, chce współpracy z warsttylko
wą robotniczą, bo wie,
wspólny front chłopów i robotników zdoła oprzeć się zakusom
utrzymać
zdoła
reakcyjnym,

u

prawdziwą demokrację

ludową .

Tak myili i te-go chce każdy
I jeszcze ras pychłop poliki.
tam: skąd te różnice między
Stronnictwami Chłopt1kimi? Dlaczego ·zwale1ak 1ię nawzaiem?
C•1 ta wa.łka dyktowau jett tro... • ...eaeltie chłopa • pań-

,

stwie, o obronę intert>.aów chłop
skich? Przeeież wiadomo, że
walka zużywa dużo s:ł, pochła 
nia wiele rolo.dych istnit>ń. któ•·e
mogłyby być pomocne przy pracy
twórczej zmierzającej do dobrobytu warstwy wieśniaczej. Walka osłabia moralnie, wyzwala niski~
instynkty, zniechęca do pracy. [
czy tą drogą możemy uzyskać
znaczenie społeczne? Nigdy. Zostan ;emy zawsze. mimo naszPj li·
czebnej przewa~i warstwą słahą,
niezdolną do ndzialn w rządzeniu
swe~o
pań11twem, nie potrafimy
Damy
programu zrealizować.
nad sohą dałf'kf)
przewodzić
mniejszej liczebnie, lecz leph•j
zorgan izowanej warstwie robotniczej. Czy tak powinno hyć? Do
tych, co w rę.kaf'h s~eh trzvma-

H 41,TNA KOf,A.Sf,"V-"iK 4

skrzvpnięrif'm

w podwÓl'w1Pf'j bramit>
.:am.ierzrMq wspomina:

iurow 1tary wyriq~a jak ramię,
w mroku izby utuli jak syna„.
Przv.~niq

ri

się

wrńt

tu1njej rhaty
wa/,ki. trudy. tęsknoty, :zmagania.
wspomną ci llię mlod2:if'ńrze poloty:
.:are z.mierzcliy i zlute świtania ..•
u

siqdzies:z Tła trawy kobinru.
spoirzy$Z w okna niby w oczu dwoje,
to drzt11i nnoiciei otwarte ;alt seN·e
i :akrzyknie$:: moje wy! O, moje.„

~ l{Óy

pr'5« ff'n itlfł(' zdula.
nąjprzód pomyśl. co w11o.si1t: weii z flrosi? -ł by• mchó.., siel61&8M-i nŃ •halal •pnófl prud ehł4 z nlłl oe•yłi łłOti•

Nini

pr:f'stqpi~

2. Ml6dzież niemiecka wiri~
na zrozumieć, że odbudowy 1ei
kraju nie można utożsarniać :z;
odbudową ·kapitalistycznego ...,
stroiu z panowaniem karteli.
Musi ona walczyć o de11UJkratyczną przebudowę u11troju na
Zachodzie, o upaństwowienie
przemysłu, o reformę rolną, o
utrwalenie tych zdobyczy w
strefie radzieckiej.

mienią się być

Zadumana. schylona w starości,
mrhem :ielonym, jak suknią olcryta.
W kaidPj porze jednakowo cię go~ri, tlym i dobrym - jednakowo cię wita.
Wrót

aby :roz1tmiala, ie odbudowa
Niemiec nie może dokonać ai-:
:ee lłzkodą w odbudowie krajów
:niszczonych przez Hitlera. Mu
&i ona sama dolcladać więrej
wła11nych wysiłków w odbudowę, a nie opierać się -0 zgub•1ą
to rezultacie pomoc kapitali•
stycznt;

ster inte&:e8Ów chłopskich, co
moralnymi przy3. Młodzież niemieckc winna
wódcami ludu zwracam się; niech
zwalczać dążności rew1z1onisna to odpow.iedzą. Niech zastatyc:ne i odwetowe. W smninow i ą się nad swym postępowa·
kiem demokratyczn... g._ wy cho„
niem, niech zaprzestaną walk, powania jest szrzere uznanie o•
sobie dłonie, związani
dadzą
becnych granic, ze szczególwspólnotą i·deałów, nierh zjednogranic
/>odkreśleniem
nym
czą się by Ruch Ludowy popłynął
wschodnich, gdyż tam kieruje
jednym potężnym nurtf'm.
.Żę głównie propaganda edwew
Przecież Wy, kierownicy nawy
to10a ,popi~rana przez reakcje
Zachodu.
chłopsk i ej. jestP~rie moralnit> od·
powit>dzialni za losy tych. którzy '
Po omówit>niu zasad kol. lgoar
nad sobą kierownit'two wam powierzyli. Was pokołt•nia za wasze wysunął wnioski, 1.:iupełnia.tące
czyny sądzić hędą. I w stosunku bądź popierające pro111>zycje kodo waszego postępowania si,d m sji do spraw nietnif'ckich. Najwróci i na właściwą drop;ę nakie- wafoiejszą sprawą było przyj~c;-e
organ\zac)1 Wo\na M\od~i"i Niewvdadzę. Więc niech to was na ·
miecka do Fedt;racji. Dełe@'acja
ruje
Polska sprzeciwiała s'ę w11io&k1Jwi komieji, który proponował
przyjęcie Niemców. Delegat Polski sformdował w tej spruwif.
wniosek następujący:

ją

- chała

jal.-qś rado~ć

1. Nal.ei.y "' tY"' duchu wy.claowywać młod:id niemiecką

·„Rada światowej Federarji
Mlodz. Demokr. wid:d poalępy
Jemokraryzarji w ramach pracy Freie Deutsche Ju~end, lecz
stiderdz.a, że n;e i.u.siada jes:cze warunkó10 na przy jęcie jej
do Federacji. Natoniiat Freie
Deut~che Jugend ma prawo
przysył.ać obserwat9ra na fłO•
siedzenia Rady i utrzymy1AIOĆ
kontakt z biurem Pederac;i.
Rada przyznaje obserwatorowi
niemieckiemu prawo doradz~
nia w sprawm·h doryczących
młodzieży niemieckier.

J tanowhko Polik; .101łale
poparte pucz na1łępnych m6w
ców i w n1eco innym sformuło
waniu stylisłycmym pr.r.a.zlo
jako uchwała dec:ydufłłc• o ·~
sunb do or•anizatjf niemi«·
kief· Na posiedzeniu Komlsfi
do spraw niemieckie:~ kł6ra
przepracowywała wnioski z
pGliedunia plenarnet@, Polskę repre&eałował ałoaelr

tły

ald

falttactt

Ra·

kol. Jer~ Moraw
wkepreza z~

.. Hłodyda.
-W.ald

.Nral

·w aing Zjazd Oddziiłłu WiejSkiego
W dniach 30 i 31 sierpnia w
sali konferencyjnej Stronnictwa Ludowego na Bagateli,
obradowali na trzecim już w
wolnej Polsce dorocznym Walnym Zjeździe pisarze chłopscy
grupujący się w t. zw. Oddziele
Wiejskim Z. Z. L. P. Na Zjazd
stawiło się około 50 członków
Oddziału
z najrozmaitszych
r;tŁron całej Polski.
Zjazd zaszczycili swoją obec
nością przedstawiciele
Rządu:
wicepremj.er A. Korzycki; minister bez teki \V. Baranowski,
Wiceminister Oświaty Garncarczyk, Marszałek Sejmu. i pisarz
~ ltłopski Wł. Kowalski, dyr.
Dep. Literatury Toporowski,
przedstawi.cieli C.K.Z.Z. Wroń
ski. z pisarzy, jako g()Ście przybyli: Julian Przyboś, J.arosław
Iwa~zki-ewicz i Rymkiewicz.

Związku
stawa

literacka",

Zawodowego
Literatów Polskich
w

którym

podkreślił ciężkie warunki ży
ciowe pisarzy chłopskich, które to warunki wcale nie mogą
spr:.i:yjać twórczości. Pisarz.e borykają się, jak tylko mogą z losem („aby do jutra!.."), muszą·
poświęcać się jakiejś innej pracy dochodowej, aby utuymać

siebie i swoje r<>slziny. Llteraci
przede wszystkiem powinni się
z.ajmować liter.atw-ą, gdy tymczasem muszą zajmować się
czymś innem, a „literaturę odrabiać" przygodnie. Olcha, korzystając, że na salę obrad
wszedł
prezes Sar,nopomocy
Chłopskiej Janusz, robi zarzut
pod adresem Samopomocy, że
Przewodniczył ohradom, }ak
ta w roku ubiegłym mało dbai w roku ubiegłym gooć z Zaol- ła o pisarzy chłopskich. Prezes
zia, członek Oddziału Wiejskie Samopomocy w nużącym przego poeta · Paweł Kubisz, który mówieniu starał się zrzucić z
też Zjazd otworzył
oddając
siebie winę chociaż częściowo,
głos przedstawicielom
Rządu~
twierdząc, że winni są i pisarze.
z których pierwszy zabrał głos
Dowiedzieliśmy się równo·
Mał'sz. Kowalski,
cale swoje
przemówienie koncentrując wo- cześnie (z . ust kol. Kubickiego), że była tam i jakaś pozykoło zagadnienia potrzeby stwo
rzenia nowego pisma ludowego, cj.a w Sam. Chłop. na nagrodę
popufa!'Qego, masowego, które- literacką dla pisarzy chłop
by poszło w setkach . tysięcy skich, ale podobno, ci którzy
egzemplarzy na wieś polską, byli kandydatąmi do nagrody,
kłócili się między sobą tak dłu
Ge'J:ywiścle pisane .i redagowane w przystępnym, prostym i go na temat, kto ma dostać,
tak już u nas jest w Polsce ... )
)Htłskim języku, co dotychczas
nie robi żadna gazeta, niby aż nagroda... przepadła ... Poza
przeznaczona na wieś. W pi- tym Olcha robił wymówki pod
smie takim oczywiście współ· adresem sfer miarodajnych, że
pmcowaliby przede wszysłkiem wyjeżdżają zagranicę najrozpisarze chłopscy z Oddziału mailsze delegacje, ale z pisarzy
:Wiejskiego, którzy jako pocho- chłopskich jeszcze ani jeden nie
dzący ze wsi, z chałup,. najle-. był zagranicą, by spotka-«! się z
piej potrzeb:v literackie wsi rfł.. obcą wsią, poznać życie wsi
zumią.
innej i innych ludzi.
Wiceminister
Garncarczyk
Po referacie Olchy dotych·
zaapelował do pisarzy
chłop
czasowy sekretarz poeta Edskich w swoim przemówieniu, ward Marzec wygłosił • rcfeaby zwrócili szczególną uwagę ra t organizacyjny, w któ.na podręczniki szkolne, który· rym zresztą nic ciekawego nie
mi posługuje się dzisiejsza powiedział, prócz tego, że na·
SZ'ik9ła polska, by zabrali miejzwał st.arszych pisarzy
nieposce na kartach książek szkol- trzebnym b.agażem Oddziału.
nych dla szkół wiejskich, by czym
obraził właśnie to starsze
~ami opracowywali, redagowapokolenie pisarzy w osobach
li i pisali książki na wieś, a te Sobków, Czułów, Kapuśdń·
.ksią~ki by w milionach egzem·
skich, Marcinków i innych. O~plarzy rozeszły się po wioskaeh.
„ty~ Wam, by Wasze książki
zbł~dZiły pod strzechy!" zakon·
czyi swoje przemqwienie Wice·
minister. W tym samym duchu,
życząc pisarzom pójścia
pod
strzechy w milionach książek i
Korespond~cyjny Kurs Języka Mię·
broszur przemawiał · miniSter dzyauodowego Esperanto opracowa•
W. Baranowski-.
ny na podstawie

Esperanto

'

Następnie Antoni Ólcha wyałosił referat
L „Nasi8:' p0d-

p:

ałyitnefo podtęci:oł•

ka „Petro", wydaaei!;o przed woinll
przez Miedzyaarod„wy Zwlazek Ro-

Czuła

powiedzieli -mu pisarze
(kreśląc pięknie sylwetkę

starego pisarzia ludowego i warunki
w jakich żył i tworzył taki pisarz dawniej ... ) i Sobek. Przemówienie sędziwego pisarza
Sobka wywołało . burzę oklasków, było bowiem wygłoszone
~ mistrzowską swadą i wspaniałym
humorem (opowieść
Sobka o tym, jak rozmawiał z
pewnym księdz-em o demokracji ... ).
· Jeden z pisarzy życki zabieprzypomina, żeby
pisarze nie zapominali, że na
wsi po odpłynięciu całowanych
rąk pańskich, pe>zostały jeszcze
jedne ręce do obcałowywania:
ręce· księżowskie. Między innymi zQbierali jeszcze gło!?: Czernik, Kubicki, Przyboś, OzgaMichalski, Lichański, Kuł>iniec,
Kapuściński i inni.
rając głos

Red.aktor „Wsi" Król, na za·
rzut że „Wieś" jest na wsi nie
rozumiana,
oświadcza,
że: _
„Wieś" jest pismem tylko dla
przodowników wiejskich, a nie
dla wszystkich ludzi na wsi.
Po sprawozdaniach skarbni·
ka i kierownika referatu wy·
daV\filiczego Oddziału, przystą~
piono z.araz w dniu pierwszym
(na ogólne żądanie zebranych)
do wyboru nowych władz wy-

znajdują się ludzie o powainej
pracy poza sobą, o poważ
nym dorobku literackim, zaś
nigdy nie tak, jak to sobie j.ed11i
z kolegów wyobrażaają.
Przede wszystkiem, jeżeli się
twierdzi że według statutu wybranymi do Zarządu mogą być
tylko członkowie rzeczywiści,
nie można popełniać nietaktu
~ wybierać do Zarządu człon
ków kandydatów, a nawet do
tego jeszcze wkładać im w ręce
funkcje itd., jak to miało miej sce i wraku ubiegłym i w tym
na Walnym Zebraniu.
Obrażeni bowiem takim nieczystym postępowaniem czują
się ci członkowie Oddziału Wiej
skiego starszego pokolenia pisarzy chłopskich, którzy mają
już za sobą dorobek wydawniczy w postaci szeregu, czy to
tomików poezji, czy prozy, a
którzy do dziś nie będąc człon
kami - rzeczywistymi, a tylko
kandydatami (z różnych powo·
dów ... ) nie mają tej ordynarnej
nahalności i do Zarządu się nie
pchają. Jak nie wolno, to nie
wolno! Ale jeżeli 1to jest Zwią
zęk Zawodowy Literatów {>ol·
skich, to obowiązuje wszystkich
członków· jednakowo jeden i
ten sam statut związku. żad
nych przywilejów,
żadnych
wyjątków.

Takie postępowanie i podobne, o którym nie chcę mówić w
tym miejscu, nie chcąc psuć
opinii Oddziałowi Wiejskiemu,
którego jestem członkiem i
któremu życzę, by rozwijał się,
działu.
jak najlepiej, a wsi polskiej i
r tu popsuła się atmosfera, . chłopom polskim przyniósł
która już tak-ą pozostała i chlubę, honor. i sławę - psuje
przez cały dzień następny. współżycie organizacyjne i roz·
bija samo przez się g.rupę. A
Nieszczerość, pewnego rodzaju
nam przecież chyba wszystkim
fałsz, który można było zaobserwować w Oddziale Wiej- · chodzi o siłę w gromadzie? Po
skim, już w roku poprzednim to chyba zorganizował się Oddziiał Wiejski, po -to zorganizo·
powiększyły przepaść między
wali się pisarze wsi, ...by w gruczłonkami Oddziału a pewną
pie, w organizacji módz coś dogrupą w tym O<l;dziale uzurpującą r sobie do
przewodnictwa konać wreszcie.
Oddziałowi Wiejskiemu
zaOddziałowi
Wiejskiemu
za
graża, to co już dusi i podcina
wszelką cenę i po mimo wszyst
kich przeszkód. Nie .wiem, jak niejedną dziedzinę naszego ży
kto, ale ja sobie wyobraża cia, a już na dobre zakrzewiło
się w redakcjach pism_ krajo·
łem zawsze Oddział Wiejski
Z. Z. L. P., j.ako związek wych: - . kapliczka, albo inapisarzy chłopskich, w którym czej: rodzinka.
W rezultacie dwudniowych
obrad zostały wybmne nowe
władze Oddziału Wie.iskiego w
'botników Esperantynłów w Paryiu- składzie: prawie takim bodaj
;r;ocganizował Zwi1'zek Esperantystów
S'amym, jak roku ubiegłego
w Polsce, Zarząd Główny w Warsza·
znowu ~ Stanisławem Pięta
w'. e. Sekretari~t Kursu (Warszawa ul. kiem, jako prezesem .i EdwarMarszałkoWtika 81 ~- 32) wysyła zadem Marcem, jako sekretarzem
iateresowan.,m n
nade~łanietn
na czele.
maczka poczlowef~
vreŚp•kt.

...pł~ lay

Jaeek M. Odlll
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Wiciar.ze byli na ~ysach
życie domowe, praca na roli,
nauka w szkołach i wiarsztatach, praca w kole i d1a kola
oraz wszelkie rozrywki towarzyskie najczęściej w gronie
wiciiarzy kołowych i sąsiedz
kich to wszystko czym w sposób najogólniejszy możnaby
ująć i przedstawić bieg życia
wiciarzy w Bieńczycach. Inne
możnaby zaliczyć raczej to spo·
radycznych nie wchodzących w.
powszechny n awias upodobań
młodzieży. Grzechem natomiast
byłoby milczenie o wycieczkowych przedsięwzięciach koła.
Nie podQlhna nie zauważyć, że
na tej drodze w iciarze widzą
cel zarówno' krajoznawczy, samokształceniowy, sportowy złączone razem w jedno pojęcie:
przyjemność i radość życia. To
też 'nie ma w tym nic szczegół·
nego, że i w tym roku, tak sa·
mo zresztą jak i w poprzednim,
wiciarze pomyśleli o realizacji
tradycyjnej wycieczki pożniw
nej będącej poniekąd wynagrodzeniem za krwawy ciałoroczny
trud w spełnianiu najzaszczyt·
niejszego obowiązku, jak1m jest
troska o chleb dla Polski.
Obecna jednak wycieczkl
miała w sobie jeszcze jedną ce·

tlącego jednakże wyłączną

Wspomnienie z ioycieczlci

zmrok nocny będzie świadkiem
naszego przybycia.
Nadzieja powodzenia wspi·
naczki stopniowo gaśnie i sze·
reg ów coraz bardziej dłużeje.
Głowę jego stanowi sześciooso•
bowia grupka, a pierwsze per<
kłady wysokogórskiego śniegu
na
stają się nożycami, które
zawsze odcinają ją od pozostałości.

Stosunkowo wielkiemu tempu towarzyszą jeszcze przez
długi czas przyjazne skinienia
koleżanek i kolegów z dołu pra·
gnących choć w ten sposób uła
twić wędrówkę po dość grzą
skich drobnokamienistych sto·
kach Rysów. Szkoda, że wielka
odległość uniemożliwia im już
choć tego rodzaju wymianę ży
czeń, szkoda że drogia już od poł-0wy staje się prawie że prosto·
padłą, szkoda również, że prze·
szło godzinna wędrówka wśród
chmur utrudnia rozpoznawanie
znaków, wspinać się po klałm·
rach i łańcuchach oraz przysła·
niia widok.

Zdawałoby się, że

najgroź.i

niejszy moment zdobywania
Rysów którym jest około 5-cio
metrowe przejście grzebieniem
skalnym o szerokości około
70·ciu cm. pomiędzy dwoma
kilkuset metrowymi przepaścfa1
mi zdaje się nas powstrzymać,
mgła
gdyż . w tym momencie
chmur rzednie. W niespełna 3
i pół godz. od wyjścia z Mor·
skiego Oka 6-cio osobowa grupa, w czym jedna koleżanka bohater dnia, - z zaintereso~
waniem śledzi sąsiednie szczyty;
położone poniżej w tej właśnie
chwili zdobytych. Rysów przecinających niebieski błękit na
2499 m. w górę nad poziom
morza.
Jesteśmy dumni, że świad~
kiem naszego triumfu jest brat~
nia wycieczl<ia Czechów i że tu
właśnie na pograniczu, a więc
na wspólnym szczycie, może
my wymieniać wzajemne przyim
Jesteśmy
jazne myśli.
zapro„
wdzięczni za projekt i
szenie zdobycia najwyższego
szczytu Tatr - Garłucha, hę-

foti
które z zapałem
przyjmujemy i w razie pozwoo
lenia władz państwowych pot1ta.i
ramy się zrealizować.
Ewidencja czeska w formie
mosiężnej puszki, gromadzącej
nazwiska zdobywców Rysów
została powiększona jeszcze o
jeden adres:
K. M. W. „ Wici" - Bieńczyce,
13
zdobyło Rysy w 3 godz. i
dnia 16· sierpnia,
m~nutach,
1947 r.
Zazdrosna na tura zdaje si~ ·
być niezadowoloną z zakłuca-i
nego na tej martwej , pustyni
spokoju. Próżno zmarznięci i
smag,a ni ciągle nowyma najaz.-o
darni chmur, oczekujemy . -odo!
słonięcia jej widoku. l,laz tylko
jakgdyby na przekór i tym
większą przykrość zaledwie na
paręnaście śekund obnaża - się .
jej bogactwo i zarazem okroP"'
ność malowniczej perspektywYj
i mrożących krew w żyłach
- przepaść.
Radosna i zarazem· dumna
piosenka- wiciowa jest' świadlt
kiem naszego odmarszu w d()lll
świetlica nasza zostanif:j
linę.
jednak wzbogacona jeszcze o
własnością,

jedną

chę: obowiązku.

JACEK M. ORLIK
Rok temu skaliste szczyty
wysokich Tatr, były świadkiem
naszego przyrzeczenia, że w
tym roku zdobędziemy najwyż·
szy punkt Polski Rysy.
Pachnącym, zimnym rankiem spłynie i wyrwie się z objęć rosom,
Groźna opinia o trudach po-o
pożegna blednący świtem księżyc, chodzący po wsi boso,
łączonych z realizacją tegoż ce·
lu, doświadczenia z roku ubieg·
i otworzy dzwierźe ze zgrzytem zwolna budzących się chałup
lego doznane w cziasie zdoby·
słońcem się wciśnie w sprzątnięte izby, uśmiechnie się powałom.
wania Zawratu i $winicy, a
wreszcie późne przybycie do
Rozsieje się ciszą spoczynku na bieli czystej koszuli,
Morskiego Oka spowodowane
. sypnie garść świeżej trawy czekającej na JJoduj Krasuli,
defektem samochodu-oto czyn
skoczy na wieżę i szarpnie w błęlcitnem niebie sygnaturką,
niki, które tylko nielicznym
by szerokim echem pognać po lasach, sadach i pagórkach.
umożliwiły dotrzymanie prZY,"' •
.rzeczenia.
:W milczących pod kurzem w ciemnej komorze umęczonych żarnac1'
spocznie niedzielnym odpoczynkiem zmęczona trudem, ciężarna.
W drugim dniu wycieczki 16-go sierpn1a 1947 r. we wcze·
Po południu zaś, jak kóza młodością na łąki wyfrunie,
snych godzinach porannych 30powiązana w stążki jedwabne i w ciepłe sp,,leciona dłonie.
wiciarzY.
osobowa gromada
opuszcza kwaterę w ZakopaRozsieje się po polnych miedzach śpiewem zroszonych pasterzy,
nym, by jak najwcześniej i jak
w białe klawisze harmonii - by wygrać młodość - uderzy,
najszybciej osiągnąć Morskie
tt'lóczyć się będzie potem po groniach, polach - hań - gdzieś
Oko. Z krętej i w sposób na·
uboczacA
prawdę artystyczny wijącej się
wszystkich ciszą uroczy.
i
rozduma
spoczynlciem
wszystkich
i
serpentynami drogi . uchodzą
w cichą przestrzeń górzystą poObejdzie dookoła pole, w sad pełen jabłek zaglądnie,
krytą dumnymi koronami paru
postoi w środku stodoły, poduma na glinianym gumnie.
nastu metrowych sosen, wysił
Wieczorem choć utrudzona; zsiajana i do cno upita
ki i wycie pracującego motoru
zapachem rumianku, maciejki i chlebową wonią żyta
samochodowego, wesołe piosenki i wybuchy beztroskiego
u•ystoi jeszcze długo w księżycu, gd..zieś przy zmurszałych płotacli
śmiechu wycieczkowiczów.
do dalelcich godzin nocy - o słodila tygodnia niecnota!
O godz. 12-tej dość znaczny
ukratkiem do młodych warg przywrze, całusa ciepłego ukraan1e,
szereg otacza brzegi Morskiego
aż w dali gdzieś znowu w tydnia cod~ennej harówce przepadnie.
Oka i wspina się w kierunku
Czarnego Stawu. Późna pora
Jedyny słodki dniu tygodnia, jeden s jaśniejszych niewielu!
w1.marszu wróży, że dopiero
~więty dniu odpoczynku na wiosce - chłopska wsiowa niedzielo/;

-NIEDZIELA WIEJSKA

•

pamiątkę,

pamiątkę

ale bogatą w~ fonńie
kamyczka z najwyższego ptmk•
lu Polski, który tysiące lat ezekal na skalnym szczycie RysóWJ
na wiciarza, by za jego pośre4t
nictwem znaleść się w śwfotlfoJJ
wiciowej oddalonej o 150 lutLi
od miejsca jego przebywaniAl„
Koleżeńska -6-ka nie szczędzt
jednak wysiłków dla wzajem„
illej pomocy, a w parę godzili
później już beztrosko wsparci
o poręcze z panoramy Morskiei
go Oka obserwujemy kikulYI
górskie wśród zapadające·go
zmroku dzieląc się doznanymi
:wrażeniami .
Nie zrażamy się i tym, że n•
wet mniej fortunni koledzYJ
są.i
.zwątpili w nasz powrót i
dząc, że pozostaliśmy w schrONnisku czeskim, próżno oczeku„
jąc nas długie godzfoy, opuścilii:
brzegi .Morskiego Olm. Zjawie•
nie się nasze w kwaterze zakQro!
piańskiej było tym bardztiej
at.rakcyjne i z tym większą
przyjemnością nazajutrz wszyscy uczestnicy mogli podziwiać
piękno doliny Strążyskiej i Koskromną

ścieliskiej.

Ml zbogaceni w nowe siły f.~
-!Zyczne i moralne, wracamy hYJ
dalszą pracą zdobyć poostawYl
do nowych przyjemności w k&1
leżeńskim gronie wiciarzy un~
· sząc z sobą niezatarte wspomw
. nienia z polskich Tatr;· „
Józef Bochenek
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ZDZISI.AW WITEBSKI

Na drodze do przebudowy
Kto 'dzisiaj czyta prasę i in• jennych. Tego wymagają znisz•
fteresuje się trochę życiem pań~ czenia wojenne i zapóźnienie w
stwa, często spotyka się ze słe> dziedzinie gospodarczej w sto:wem „przebudowa„. Słowo to sunku do innych państw świa·
obejmuje wszystkie zasadnicze ta. Skutki wojny - zewnętrzne
zmiany ustrojowe wprowadza~ zniszczenie - może nie tak
ne w myśl manifestu lipcowe· bardzo są widoczne na wsi jak
go, jak też to wszystko, ce w miastach i w przemyśle
:zmierza do pełniejszego rozwo• szczególnie. Pokutują jednak
ju, ulepszenia tego, co pozosta- u nas jeszcze przedwojenne za·
ło niezmienionym.
niedbania rolnictwa: niewyzy·
Tak rozumiana przebudowa skane możliwości produkcji,
nie jest czymś nowym. $wiat nieukończone regulacje rolne
(scalanie, melioracje i inne) .nicały we wszystkich przejawach
życia ludzkiego, podlega stałej' ski stan budownictwa, nieujed·
przebudowie. W jednym miej• nostajniona wymiana handlowa
produktami rolnymi i przemy6CU szybciej, w drugim wolniej.
słowymi, wreszcie -Oświata i
!Jeżeli dziś mocno podkreśla: się
:wyraz przebudowa, to Die po zdrow~e.
\to, zeby tylko przypominać (J
Oto istota przebudowy wsi~anym.. fakcie, ale by stwier-d21iedziny, które przebudowa
dzić, że trzeba ją u nas przy· musi objąć. Trzeba, zanim się
spieszyć, uwielokrotnić w
po- ruszy naprawdę naprzód, odro, równaniu do czasów przedw.o· bić olbrzymie z.aległości, które

chodnio • europejskiego.
W.
każdym razie pracę trzeba po•
dzielić na etapy, odpowiednio
'zorganizować i sumiennie WY."
1. Planowanie
konywać. To jest plan ko"
Reforma rolna w Polsce ujed nieczny, gdy środków mało, gdYj
pracy ludzhlej i jej wyników
nołiciła, a tym samym uprości.
la strukturę wsi. Stanęliśmy na nie wolno trwonić na darmo.
gruncie sarnowystarczanych g~
Planowanie nie jest rzeczą
spodarstw, które w swojej ma· prostą. By stworzyć właściwy,
sie stały się pierwszorzędnym plan, nie wystarczy znać się na
zagadnieniem nietylko chłop tym co się planuje; konieczna
skim, ale i państwowym, i to jest znajomość terenu dla któ·
zagadnieniem stanowiącym w rego się planuje, ludzi, warunrównej mierze z przemysłem o ków ich życia, ich potrzeb.
gospodarczej potędze państwa·.
Jeżeli zatym powiemy śobie,
Zatym jeśli przystępujemy do
przebudowy, to trud jej wyko- że instytucje państwowe rozponywania musi razem ze społe· . rządzają ludźmi - fachowcami
czeństwem
wiejskim podjąć w różnych dziedz·i nach przebu·
dowy wsi, którym powierzy się
państwo. Nie jest to praca na
planowianie,
to z drugiej stro·
lat kilka. Trudno dziś powie·
ny
instytucje
te, ani ci ludzie
dzieć ile nam trzeba czasu, aby
nie
potrafią sami tak
dalece
poziom wsi po.dciągnąć do za·
poznać terenu, ani nie mają ta----------------------------------·--------- -------------------------------------. kich danych, by na ich podsta•
narosJy w ciągu lat, kiedy wieś
nie z naszej winy, wlokła się
powoli na drodze przebudowY..

Od Zagrody do nowe1• WSI•

Od czasu wydania pierwsze·
g-o numeru „Nowej Zagrod.Y."
mij!,l już rok.
~
· Jak na pismo, nie jest 'to
:właściwie zbyt wiele: dwanaś
cie nwnerów, 37 artykułów,
kilkadziesiąt listów od czytelni·
ków. Liczby rzeczywiście nie·
pokaźne. Jeśli jednak wziąć pod
uwagę, że te skromne efekty są
wynikiem pracy jednego Koła,
a raczej sekcji Koła - wtedy
wypada się zaśt~nowić nad war~
1
tością jej dorobku i życzyć po·
dobnych rezultatów innym K~
łom akademickim.
Myśl czynnego wprzęgnięcia
Związku do prac w dziele prze·
budowy wsi - oddawna nas
nurtowała. Nurtowała nas tym
,więcej, że człony ruchu ludo·
wego, które obecnie w pierw"
szym rzędzie winny się zdobyó
na inicjatywę w tym kierunku,
zajęte wewnętrznymi waśniami,

1to znów opanowane przez poli·
ltykierstwo, nic realnego dotąd
oie uobiły. Nasz odcinek wy•
ehowawc~y„ WY.nikający ~

z.i\•

dań Związku, jest tylko skrom·
nym wycinkiem w zagadnieniu
przebudowy. A tu mamy się
jąć i przebudowy technicznej i
strukturalnej, kulturalnej, zdr.<>
wolnej itp.
Nie wolno czekać; czas upły·
wa, a potrzeby wsi rosną. Zda·
wialiśmy sobie sprawę, że po·
mimo najlepszych chęci, akcji
przebudowy wsi sami nie zor·
ganizujemy, ani nie potrafimy
z braku fachowców i środków
materialnych, realizować. Wie·
rzyliśmy jednak przy tym i w
dalszym ciągu wierzymy, że
swoją ruchliwością i właści·
wym podejściem, sprowokujemy, zmusimy do myślenia tych,
których zadaniem jest praca
nad przebudową wsi.
Dziedzina przebudowy tech·
nicznej - budownictwo, elek·
tryfikacja planowanie osiedlibyłia nam najbliższa z racji na~
szego przyszłego zawodu. „Nowa Zagroda" miała na celu słu•
żyć indywidualnym potrzebom
czytelników w dziale budo~la·

nym, zapoznawiać ogół z najnowszymi zdobyczami w wiejskiej technice budowlanej, zainteresować sprawą technicznej
przebudowy wsi. Trudne> dziś
powiedzieć w jakim stopniu
" N. owa Z. agroda" spełniła te zam1erzema. Korespondencja z
Kolegami świadczy, że skorzy·
stano niejednokrotnie z naszych
P orad fachow ~eh.
„
.
Czy. wzbudz1l!s~y .z..amte~esowame ~agadn1emem pr~ebt~?owy wsi? To .o cz~ pisah·
s~y - budowmctwo jest wąsk 1m .fr~ginentem w ~ałym zag~dm:n1u, mogło .me wszys!·
k1~h j~d~.akowo zarnteresowac.
W•1edz1el!smy o .tym. na począłku, ale me było mneJ rady. Brakowało nam współpracy Kół
akademickich innych uczelni.
W t ym rok n rozszerzymy
treść pisma, by przejść od budowy zagrody do budowy Nowe.i Wsi w najpełniejszym rozumieniu tego słowa.
Zespół

RedakcyjnY,

:~. s~r'a~~zI~w:iaści;: ten 'i~~~:
ry powstanie w czterech
nach gabinetów, w oparciu o
statysty~i. mapy, książki itp.
będzie planem „martwym". Ta"
ki plan choćby przez siłę wy•
konany, nie wyda napewno prze
widzianych rezultatów, albo po
pewnym czasie wogóle się za. T ·
'd
pr~epasci. . u JUŻ w~ z·~y W,Y."'
~zny J?Odz~a; ?bow1Izkow, j:i·
ie mają ciązy~ w r ano.wanm
przebudo~y ·"':St, z jedn~j. stro·
ny na panstw1e, z drugiej na
społeczeństwie chłopskim, któ-.
re stwoczy właściwy funda·
ment pod plan. Fundament ten
to wiadomości ze wszystkich
dziedzin życia danf'j okolicy, po
cząwszy od opjsu gleb, skoń
czywszy nia życiu osobistym
ludzi i ich potrzebach.
.
. Dopiero na t?'ch opn~cowa·
mach oprą swoJą pr~cę fachow
cy tworzący plan panstwowy.
.
.
Wsze~k1e .planowan~e wyma-.
ga o~·eslema następuJących ele
ment~w:
1 ) IStoty - t, zn. co plano·
waniu podlega,
2) P,rogramu - kolejnośei i

ścia•

I
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k.azuje nam natomiast, że gdy -dzje dbał by pnebudowa wsi w spodarczym, nie jest tych roz·
mowa o przebudowie wsi to pełnym rozmiarze obejmowała miarów, byśmy m1eli się łl;kać,
tylko o jednoczesnej: i społecz· wszystkie przejawy jej życia. że stworzy ona jakieś gn>ine
3) organizacji wykonania w jaki sposób, przez kogo i nej i gospodarczej. Z jednako· była równomierna. Tam zaś, dysproporcje pomiędzy postę·
o· gdzie ludzie jeszcze nie osią pem społecznym a gospodar·
wą wytrwałością szerzono
gdzie pkm będzie wykonany.
pozi<>mu · czym. Przebudowa wsi jest do•
klerykalną
gnęli odpowiednieg<t
światę, atakowano
poczucie kultury społecznej, tam przede tychczas raczej ubocznym i zapogłębiano
obłudę,
2. Plan przebudowy wsi.
wartości społecznych, jak i dowszystkim oświata, zdobywa- mało „planowym" zagadnieZdajemy sobie sprawę, :le magano się parcelacji mająt nie umiejętności gromadzkiego niem w ogólnym planie pań
w organizacjach stwowym. Niema instytucji,
wieś wymaga przebudowy w ca · ków obszarniczych, podniesie- współżycia
lej rozciągłości. Aby móc jed· nia stopy życiowej rolników. wiejskich. które w tych okoli- któraby specjalnie zajęła się
nak okręślić dziedziny, które Wszelkie formy organizacyj cach winny być natychmiast pł!!nowaniem i realizowaniem
przebudowy wsi. Niema jeszcze
najpilniej wołają o postęp, trze wiejskich łączyły w sobie ści· powołane do życia.
Trzeba sobie jednak . powie- ostatecznie i oficjalnie przyję
śle zagadnienia społeczne i go·
ba wszystkie je wyodrębnić:
1) Ustrój rolny i przebudo· spodarcze, czy to będą kółka dzieć, że te rozważania „co tej fo~y wykonania planu
wa przestrzenna, wielkość go· rolnicze, czy wiciowe, spełdziel pierwej„, są w dzisiejszych wa- przebudowy - organizacji wy;
spodarstw, parcelacja, komasa· nie, komórki organizacyj poli· runkach trochę teoretyczne, bo konania planu.
jeszcze pomoc państwa dla wsi,
W następnym artykule zaj ·
cja, melioracja, układ i zabu- tycznych.
Dlatego też ruch ludowy hę- choćby tylko o charakterze go· mierny się tym zagadnien =em. ·
dowa osiedli, budownictwo.
2) Wytwórczość naturalna i
przetwórcza uprawa i hod<l\vla·,
mleczarnie, przetwórstwo owo- Z. RACIĘCKI
cowo · warzywnicze, młyny itp.
3) Wymiana handlowa zbyt produkLów rolnych, zaopa
trzenie w wyroby przemysłowe.
4) Oświata i kultura.
Z czego budować? Dobrze, khn, wypadnie, że koń musiał sc1any. Zamiast zw1ru m9że
5) Zdrowie i urządzenia : sa·
być użyty tłuczeń z cegły ·pa·
takie pytanie postawi so- by przebyć drogę 6.000 klm.
jeżeli
' nitarne.
żużel, lub trociny. W tym
lonej,
czy
Wcześniej
powyższego obliczenia wiZ
gospodarz.
bie
Pilność przebudowy wymie·
transport obejmie tył
wypadku
tran·
wsi
na
później znajdzie właściwą od·
znaczy
co
dzimy,
nionych dziędzin różnie się ukła
jedną
stanowiący
cement,
ko
nie
zdobyć
powiedź. Gorzej jest, gdy
Musimy
budulca.
sport
da, w zależności od regionu
ósmą do jednej dwunastej ogól·
pę ·
unikając koszowczym
miejscu.się,
na
go
zastanawia
kra.i u.
nej ilości materiału.
Nie trudno zauważyć, że dem stosu!e jedyne znane mu tów kupna i transportu. Roz·
Przy obecności tylko zial'Ili·
materiały jak <frewno, lub ce·
więc co posiadamy na
patrzmy
wśród nieb są dziedziny posia·
piasku, wykonujemy ce·
stego
gła palona, niekiedy zakupiona
dosłownie pod nomiejscu
dające charakter czysto gospo:
gły cementowe, z których moż
wykonado
zdatnego
odległej cegielni. Pra·
gami
bardzo
w
darczy, jak produkcja i wymia
na wymurować cie płą ścianę z
dziadowie nasi z powodzeniem nia budynku.
na handlowa , inne społeczny pustką w środku, zasypan-ą torznajduje
Jeżeli na miejscu
używali do budowy drzewo, ale
kultura i oświata, wreszcie jak
fem, albo żużlem, aIEO plewa·
się glina chuda, Można wyko·
jako
było ono dobrej jakości
pierwsza: „struktura agrarna"
budulec i znajdowało się na nać z niej ściany, ubijając w mi jęczmiennymi lub igliwem.
- charakter mieszany.
miejscu, nie trzeb.a było kupo- stanie surowym w ,arzenośnych Przy użyciu trocin lub żużla
Należy się liczyć z tym, że
formach, z niewielkim dodat· do wykonania cegieł cemento·
wać go i wozić zdaleka. Dzisiaj
określenie pilności potrzeb, ze
wych, moona wykonać z nieb
dobrego budulca drzewnego kiem -słomy lub wrzosu.
względu na ich różnolity cha·
nawet za grube pieniądze nie
Przy glinie tłustej (ił) , nale· ciepłe ściany pełne.
rakter, może nastręczyć w dzi- kupi. O starodrzewiu, liczącym
Jeżeli w pobliżu znajdują się
siejszych warunkach duże roz· na pniu 150 i więcej lat, jakie- ży wykopać ją na jesieni. dodać piasku, usypać wały i po·
lub mamy możność
wapienniki,
bieżności. Doraźne · potrzeby go używali pradzhdowie, buzostawić przez zimę aby prze·
wypalić wapno na miejscu w
samowymagające
państwa.
dulcu trwałym, odpornym na marzła, zaś z wiosną wykonać piecu kopcowym, można wykowystarczalności w wyżywieniu,
grzyb i robactwo, nie można
odbudowy przemysłu, zmniej· dzisiaj marzyć. l\fiode -drzew'3, z niej z do~atkiem plew lub nać ściany z mieszaniny pi8$1i:u
szenia importu itp., kazałyby słabe, rzadkie, miękk~e, trzeba sieczki duże bloki, z których i wapn.a, ubijając tę miesuninę
jako kupić za duże pieniądze i z du· po wyschnięciu wymurowa(} w przeaośnych formach. Wru>·
traktować wieś raczej
tość c.ieiHna tych ścian wmasta.
warsztat wytwórczy, któremu żej odległości wozić. W rezul· ścianv na zaprawie glinianej.
dodamy do tej mieszaniDy
gdy
Jeżeli jest możliwość sprowa·
należy o tyle pomagać w przetacie trudu i ·wydatków po 10.
budowie, o ile on zdolay iest Jatach budynek już wali się. dzenia węgla, można na miej- żużel lab tłuczeń ceglany.
po- spróchniały, zjedzony przez scu. mając odpowiednią glinę, - Nawet kamień odpowiednio
zwiększyć swą produkcję~
z
magiJĆ w tych dziedzin.a~ któ·
robactwo, jeżeli wcześniej nie wykonać i wypalić cegły. Taniei użyty, pozwoli ~ wykonanie
wypadnie, gdy posiadając torf niego ciepłej ściany. Należy
re na jej zwiększenie m,ają bez- został strawiony przez pożar.
lub karpinę wykorzystamy je mur dźwigający wykonać z lla·pośredni wpływ. T. zn. że pań·
siwo będzie się int.eresowało w
Budowano na wsi i z cegły do wypału cegły, częściowo mienia na grub. około 40 cm.,
pierwszym rzędzie wprowadze· palonej, ale ona nie była woźo· tylko dodając miał węglowy. ocieplając go od wewnątrz pły
niem nowych maszyn rolni- na z daleka, tylko była wyro- Wypał może być przeprowa· tami słomianymi, albo zasypką
dzony w małym piecu kopco· izolacyjną między mu.rem a we·
czych, podniesieniem jakości biona i wypalona na miejscu.
wym. obliczonym na wypał ce- wnętrzną dodatkową ścianke z
zbóż, ras bydł~ ujednoliceniem
Obliczmy ile wyniesie droga, gły tylko na jeden budynek. desek, cegły lub połówek pusta•
i kontrolą form zbytu produktów rolniczych, wreszcie zainte jeżeli na mały budynek miesz· Korzystniej jednak byłoby po- ków betonowych.
Przy nadmiarze słomy w goresowane będzie takim ustro· kalny ( 8 X 10 m) chcielibyśmy stawić większy piec obliczony
jem gospodarstwa rolnego (je· dowieźć cegłę jedynym koniem na kilka budynków, a jeszcze spodarstwie, można ją użyć do
budowy w postaci płyt słomoli·
stały piec polowy,
lepiej
śli chodzi o jego wielkość i or· z cegielni odległej o 15 kim. Potrzeba będzie do budowy przewidziany na produkcję tych, jako ocieplenie ścian wy·
ganizację ). które będzie zdolne
konanych z innych materiałów,
kilkoletnią. wykonany z wybra
około 30.00 cegieł; na jednego
najwięcej wytwarzać. Z drugiej
strony · postawa ideologiczna k-Oniia, biorąc pod uwagę stan kowanej cegły z pieca kopco- lub jako wypełnienie ścian w
szkielecie drewnianym. Zamiast
naszych dróg, rnożna załado· wego.
większości rządowej, wskazuje
słomy. mogą być użyte do tego
Posiadając na gruncie dosyć
na fo, że stawiać się będzie ra· wać najwyżej 150 cegieł (500
czej na stronę gospodarczą prze do 600 kg); trzeb ;a więc obró- czysty, ziarnisty piasek · oraz celu trzcina lub. sitowie.
Do wykonania fundamentów
żwir. możemy wykonać pustaki
cić 200 razy; licząc każdorazo
budowy.
Historia walki chłopskiej po· wy_ transport w obie strony 30 betonowe i z nich wymurować najodpowiedniejszymi dla wsi

rozmiaru realizowanych
dzin planu.

dzie-

Wykorzystanie materiałów ·mieiscowych
do wykonania budynków
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ZQslosowanie gruzobetonu i iuilobetonu iako tzw. lekkich beton6w
Jakó materiały zastępcze w
budownictwie poważną rolę o·
degrać może gruzobeton i żużlo
beton, jako lekki betoo posia·
dający mniejszy. ciężar objęto·
ściowy od zwykłego betonu pia
skowego, który jest od niego
materiałem cieplejs~ym.

Jak sama nazwa wskazuje kru
szywem gruzobetonu jest: po·
tłuczony gruz ceglany, jako th).
czeń o wielkości ziaren od 20
do 40 mim, gruz jako tłuczeń
o wielkości ziaren od 10 do 20
m/m i piasek względnie miał
ceglany o wielkości ziaren od
0,5 do 2 mim. Wytrzymałość
na ciśnienie gruzobetonu materiałami były by: gruby ka
mień na zaprawie cementowej,
drobny kamień połączony z be-

tonem, lub sam beton, zależnie
od rodzaju posiadanego materiału jak: kamień, piasek i
żwir.
·
Pokrycie dachowe również
może być wykonane przy uży
ciu materiałl1w' miejscowych.
Przy nadmiarze słomy może
być ona zastosowana do wyko·
nania niepalnego pokrycia pod
postacią słomy uglinionej. Przy
obecności na gruncie czystego
piasku mogą być na miejscu
wykonywane dachówki cementowe, co da oszczędność w kosz
tach transportu i zapobiegnie
zniszczeniu dużej ilości dachó·
wek w czasie przewozu. Jeżeli
przewidziane jest większe za- potrzebowanie dachówek, do
wykonania ich wypożyczone
mogą być maszyny z P<>wszech
nego Zakładu Ubezpieczeń Wza
jemnych
za pośrednictwem
Zarządu Gminnego.
Do wykonania stropów może
być użyta · słoma pod postacią
wałków,
osadzonych między
belkami, co daje strop o dużej
wartości cieplnej, przy jedno·
czesnej oszczędności w deskach
na ślepy pułap i podsufitkę. Na
całkowite wyrugowanie ze stropu nietrwałego drewna pozwoli użycie miejscowego piasku i
żwiru do wykonania
stropów
żelazobetonowych.
W
tym
ostatnim wypadku transport
obejmie tylko żelazo w ilości 4
do 11 kg. (zależnie od rozpię·
tości budynku) i cement w ilości 26 kg. na 1 m 2 stropu.
Jeżeli budujący się gospodarz dobrze potrafi wykorzy·
stać posiadane na miejscu materiały, których ani kupić, ani
przewozić nie potrzeba,
zaoszczędzi pieniądze na wykonanie tak koniecznych urządzeń
jak gnojownia i doły kiszonkowe.

różnorodna;

w zależności od
gatunku gruzu wynosi od 40 do
150 kgtcmi.
Zamiast piasku można do be·
tonu względnie do zaprawy
użyć miał ceglany o uziarnie·
nill do 2 m im. Pylaste cząstki
miału ceglanego w połączeniu
z wodą mają pewne własności
wiążące, skutkiem czego w tym
wypadku można używać mniej
cementu lub wapna.
Stosunek składników w lekkich betonach taki, jak w betonach nu1„1ulnych w zależności
od gatunku uziarnienia. Przy
użyciu cementtr, miału
ceglanego i tłucznia ceglanego o wiei
kości zi arc11 20 ,1 -. '·
, sunek ten wyrazić się może od
1:3:6 do 1:5:10.
·
Ważną jest rzeczą stosowanie odpowiedniej ilości wody w
stosunku do ilości cementu, a
mianowicie na 1 miarę cemen·
tu - 1/2 miary wody. Należy

pamiętać, że ze względu na
chłonność
gruzu ceglanego,

przed wymi,eszaniem kruszywa
z cementem należy tłuczeń eeglttny połać wodą, aby nie wchła
ni.al on wody z zaprawy, potr-.lebnej do p.rocesu wiązania
betonu.
·
Przed potłuczeniem gruzu ce
glanego należy takowy przesor
tować odrzucając cegłę marglo·
wą, niedopaloną, lub zwietrza·
łą. Nastę1mie gruz potłue do
właściwej wielkości ziaren, zlać
wodą i przy wymieszaniu z mia
łem cegl.anym i cementem polewać odpowiednią ilością wody jak wspomniano wyżej.
Gruzobeton może hyc użyty
jako materiał do ubijania w for
mach, jak beton normalny; lub
też do wyrobu cegieł i
pusta·
ków.
Oprócz opisanego gruzobeto·
nu, jako lekki beton mow hvć
użyty w budownictwie żużłobe-

Korespondencyiny Kurs Budownictwa
Zw~ązek Młodzieży Wiejskiej
R. P. „Wici" na zlecenie Ministerstwa Odbudowy 01:ganizuje
w okresie zimowym od 1-go
listopada br. 11-gi ogólny Kurs
budownictwa.
Kurs ten, podobnie jak po-

Podania wraz z życiorysem
do 15 paździer
nika pod adresem:
należy składać

KORESPONDENCYJNY
KURS BUDOWNICTWA
Zwittzku Młodzieży Wiejskiej
„Wici"
WARSZAW A, Ba1·toszewicza 3

przedni, ma na celu:
.l) pogłębienie wiedzy fachowej pracujących w swym
Po otrzymaniu zawiadomiezawodzie na wsi i w mieście nia o przyjęciu na Kurs kandy.
rzemieślników
budowlanych daci ()bowiązani są nadesłać:
wszystkich stopni,
"
1) świadectwo szkolne (w
2) p1·zygotowa~e do zawo-- orgfoale wz.gl. w poświadczo
du młodzieży pragnącej po- nym odpisie) z ukończenia
święcić się budownictwu.
6 - ciu oddziałów S'Lkoły po·
Wykładane będą .następujące wszechne1
przedmioty:
2) 1 fotografię podpisaną,
materiały
budowlane, mu3) należność za wpijsowe i
rarstwo, robo:y ziemne, cie- 1-szą ratę razem 150 .zł. przesielstwo, .stolarstwo budowla- kazem pocztowym lub w znane, roboty izolacyjne, żelazo- czkach.
betonowe, ślusarskie, instala- , W wypadku nieusprawiedUcyjne, posadzkarskie, kosztory- wionej rezygnacji z nauki w
sowanie, budownictwo wiej- czasie trwania. kursu, uczeń
skie, wiadomości ogólne o bu- obowiązany· będzie zwrocie
dowie miast.
otrzymane do tego czasu zeCały materiał będzie prze·
szyty z wykłada.nri, or.a.z pokryć
syłany uczniom co dwa tygodkosżty nauki w pełnej wysonie w 12-tu lekcjach. Na za- kości.
dane tematy uczniowie będą
świadectwo
z ukończenia
obowiązani . .pisać wypracowa- · kursu nie daje tytułu, ani uprania, a na zakończenie odbędzie wnień rzemieślniczych.
się eg:r,a.min, na podstawie któProjektuje się natomiast zorrego zos' anie wydane świa- gaI'!lizowanie specjalnych kurdectwo z ukończenia kursu.
sów dla pracujących na wsi
Opłaty za kurs są następurzemieślników (murarzy i ciejące: wpisowe - 50 zł. i koszty śli), którzy ńie posiadają uprakorespondenji - 200 zł., płatne wnień. Ukończenie kursu dało
w 2-ch ratach. Koszty wykła- by tytuł czeladnika, a prawo
dów i administracyjne pokry- za1J1isu na taki kurs przyslugiwa ~ę z subsydiów państwo- wałby tylko tym, którzy ukońwych,
czyli kurs ogólny.

ton, szczególnie w

miejscowo·

ściach po.łożonych w pobliżu
większych stacji kolejowydi,
lub zakładów przemysłowych,
elektrowni, gdzie w większych
ilościach znajduje się żużel ko-

tłowy, który może być użyty;
jako kruszywo w stosunku takim, jak przy gruzobetonach.
Należy pamiętać, że żużel, czy·
li t. zw. szlakę kotłową przed
wyinieszaniem z cementem na·
leży sprawdzić, czy nie zawie·
ra niedopalonych części, które
są w bet-0nie szkodliwe, a mianowicie niedopalone ziarna żu
żla są b. chłonne, a p.rzesy~one
wilgocią powiększają swą obję·
tość, skutkiem czego
tworzą
się pęknięcia betonu. żużel ko·
Uowy zawiera siarkę, wywiera·
jącą także szkodliwy Wpływ na
zaprawę
cementową.
żużel
przed wymieszaniem należy
poddać działaniom atmosferycz
nym - deszcz, śnieg, wialry
itp. Najlepiej jesienią zwieźć
żużel na teren wytwórni,
lub
budowy, roz~rnąć cienką war·
stwę na placu i pozostawić na
zimę. Skutkiem wpływów almo

sferycznych znaczny procent
siark1 zginie. Trz ecią szkodliwą
d<)mieszką żużla jest pył żużlo
wy i popiół, który należy usu·
nąć przez przesianie. Tak przy·
stosowany żu.;\;el może być uży·
ty do masy betonowej.
Stosunek składników dajemy
taki, jak w betonach żwiro
wych. Jako skła<lniki wchodzą :
cement, piase~ i żużel. lub ce·
ment i żużel.
Zalecanym sposobem w celu
wyługowiania siarki jest falco-wanie żużla mlekiem wapien·
nym na pewien czas przed uży·
ciem go. Stwierdzono, że da·
brze jest zamiast dodawania
czystej wodv przy sporządza
niu miesmniny betonowej uży·
wać mleka wapiennego (woda z
niewielkim doda tldem zgaszo·
ncgo wapna), zraszając przy·
gotowaną

masę

polewaezką

ogrodową.

Beton żużlowy może być tilosowany jako ubijany lub do
produkcji cegieł, przy czym materiał ten pod względem cieplnym znacznie przewyższa mur
z cegły palonej. Cegła z żużlo ·
betonu może służyć jako mBte·
riał ocieplający ściany zewn~łrz

ne budynków mieszkalnyeh i
inwentarskich. Pod względem
wytrzymałości na ciśnieni.e, beton żużlowy jest znaezn1e slab·
szy niż mur z cegły palonej i
może dlatego być stosowany tył
ko jako materiał ocieplający
ściany zewnętrzne, lub na ścia
ny mniej obciążone jak na·
przykład ściany działowe,

'
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Z Wydziału Przebudowy Wsi
Uchwały

Kom!itetu Szkolenia Kadr Budowlany<!h

W maju br. odbył się zja7d zu nie uczestnicz yła w jego
Komitetu Szkolenia Kadr Bu- obradach.
dowlanych powoł a n ego do ży
Kurs dla rzemieślników.
ciia przez l\linisterstwo Odbudowy. Na zj e źd zie tym wyło
uchwał y
wykonaniu
W
n iono komisj ę wiej s ką, którn K.S.K.B. w spmwie doszkolenia
wysunęła kilka poslulatow 0 11rzemiosła wiejskiego, Ministerrzem iosb stwo Odbudowy zleciło Z.M.W.
nosnie szkolenia
wiejskiego: 1. w sprawie do- „Wici" zorganizowanie nia teszkolenia pracujących już rze- renie całej Polski jednoroczmieślników, 2. ułatw ienia mło
nych kursów uzupełniających
dzieży wiejskiej szkolenia nor- dla
budowlarzemieślników
malnego i skróconego w szko- nych bez uprawnień, pracują
łach i kursach budowlanych,
cych na wsi, i posiadających
3. o wprowadzenie przedmiotu przynajmniej dwuletnią prakbudownictwa wiejskiego do tykę w swoim zawodzie.
programów liceów budowlaJ\llrs będzie się składał z ·
nych, 4. o poparcie akcji przy- części teoretycznej, w której
sposobienia budowlanego rol· uczestnicy będą się uczyli w
nictwa. Pierwsze trzy zostały okresie zimowym drogą koreprzyjęte p.rzez Zjazd w formie
spondencyjną, oraz części prak
uchwał, natomiast czwarty zotycznej, odbywanej na wła
stał przyjęty do protokółu jako
snych, względnie zleconych budezyderat komisji.
dowach na wsi, pod kierunkiem
Trzeba przyznać, że były pe- i kontrolą instruktorów powia·wne trudności przy przepro· towych. Program zostanie tak
wadzaniu tych uchwał, gdyż ułożony, aby egzamin na zaobecni na zjeździe reprezento- kończenie kursu dawał tytuł
wali przede wszystkim potrzeby czeladnika odpowiedniej spemiast. Sprawy czysto wiejkie cjalności.
były bronione jedynie przez
Akcja ta zupełnie nowa, wyprzedstawicieli Z.M.W. „Wici" maga sporo czasu do jej przy.
oraz Powszechnego Zakładu gotowania. Wydział Przebu·
Ubezpieczeń.
dowy Wsi powołał komisj~
Nie było to winą organizato- programową do której zapro.
rów zj,azdu, ale brakiem zain- sił: prof. inż. Franciszka Piateresowania takich instytucji · ścil<ia, oraz inż. inż. Leona Lu
jak Samopomoc Chłopska, któ- tyka i Zygmunta Racięckiego,
ra, pomimo że jest powołaną 'V najbliższym czasie komisja
do Komitetu Szolenia Kadr Bu- opracuje szczegółowy program
dow1anych, dotychczas ani ra- kursów. -

KSIĄŻKI
~

Ważne

dla

Zasadniczą trudnością przy
budowie jest zdobycie odpowiednich i tanich m a teriał ów
budowlanych. Szczególnie dzisiaj , gdy tych mat eriałów brak,
jest możliwość nadużyć ze strouy pokątnych sprzedawców.

Poniżej podajemy wykaz książek z

dziedziny urządzeń techn icznyc~
Warszawa,

'

Adres

1. Białystok
2. Bydgoszcz
3. Gdańsk
4. Kraków

5.
6.
7.
8.

Dąbrowskiego 26
Foclta 4
Sopot, ul. Stalina 798
Potock'ego 1

Katowice
!Celce
Lublin

Żelazn,a

Łódź

PiotrkowSka 19
Okrzei 8
Marcinkowskiego 13
Krakowska 15
Pl. żołnierza 5

-

Betoniarnie wiejskie, str. 40
M. ł..ukaszewicz - Ogniotrwałe budownictwo na wsi, str. 135
Franciszek Kowalski - Użytkowanie i konserwacja sprzętu

"

-

pożaraiczego,

str. 55

30.100.-

Kościuszki

Poznań

11. Rzeszów
12. Szczecin
13. Wrocław
Delegatura
Jelenia Góra
14. Warszawa

Kołłątaja

W ymienione ksiązki szczególn ie polecamy, g.dyi dzi ęki niskiej ceni•
i hardzo popularnej treści mogą być dużą pomocą przy budowie •

3

21

Pl. Breruta 3
Jasna 10

WYKAZ
ODDZIALóW WOJEWóDZKICH
Spółdzielni Budownict':"a Wiejskiego
SAMOPOMOC CHł.OPSKA
Lp.
1.

2.

Nazwa

Oddziału

Spóf.dzieln' a Budownictwa
Wiejskiego SAMOPOMOC
CHŁOPSKA w Warszawie
Oddział w Białymstoku
Oddział

3.

"

4.

„

5.

"

7.

"
„

9.

"
"

w Bydgoszczy

w Gdańsku

w Katowicach
w Kielcach

w Kr akowie

Adres

Białystok

Warszawsk·a 50
Bydgoszcz
St. Rynek 7
Wrze·;~
Gdańsk Partyzantów 59
Katow:ce
Kobylińskiego 4
Kielce
Pl. Wolności l
·(Bazary) Hale •
targowe .
Kraków
Szczepańsk.a

w Lublinie

w

Łodzi

.w Olsztynie
w

10

Poznac~ u

~

Lublin
Ewangelicka 6
Lódź

P .otrkowska 216
Olsztyn .
Partyzantów 59
Poznań

Dąbrowskiego

11.

„

w Rzeszowie

"

w Szczecinie

St

Rzeszów
Krasińskiego

12.

w Warszawie

13.

40.-

31

Francuska 53

9. Olsztyn
10.

8.

„

za•

najłatwiej i naj ~
ko.r zystniej jest zaopatrzyć się
w potrzebne mat eriały w specj alnych instytucjach, które się
tym zajmują. •
Adresy ich podajem:r:

Oddział

Lp.

111. Bar tosze wicza 3:
Spra wozdanie z Krajowej Konferencji Odbudowy Wsi, str. 182
200.Fr. Piaścik - Odbudowa i Przebudowa Wsi (Problematyka), str. 48 50.Pt·ojeky zagród wiejsk''Ch (wyd. Ministerstwa Odbudowy)
300.Zygmunt Racięcki - Projekt y budynków wiejskich, str. 128
180.Porad1•~k budownictwa w;ejskiego, str. 36
30.Jerzy Nechay - Beton na wsi, str. 191
60.-

większych

polrzebowań

d.7ied7.iny urzłldzeń technicznych na wsi

ł\a wsi, k tóre są na składzie Wydzia łu W ydawniczego „WICI" -

•

W wypadkach

WYKAZ ODDZIALóW
WOJEWóDZKICH CENTRALI
MATERIALóW BUDOWLANYCH

6.

„

budujących się

14.

"

we Wrocławiu

6
Szczec:in
Pl. Batorego 5
Warszawia
Grójecka 12/14
.Wrocław

Gen. Swierczewskiego 72
(Ogrodowa)

.

,.
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W I C I

-Szk~ła powszechna była u nas we
wsi ;uż od dawna, bo jeszcze od 1916
roku. Mieścił.a s·ię w budynku po by·
łej straży g~anicz.n~j carskiej, ponie•
waż przed poprzednią wojną świato•
wą przechodziła tędy grani.ca
rosyj•
$•k o • austryjacka. Dzięki kilku świa.;
llejszym gospodarzom zaraz po prze•
&unięciu się frontu na wschód poczyniono staranie o na,uczyci~la, który
wkrótce przyjechał.
Od tej poTy d·zieciarnia poczęła
Jczęszczać do szkoły i
rozświetlać
ewoje umysły. Do obecnej chwili
~zkoła jest czynn•a z nielicznymi wy·
jątkami w czasie o-kupacji
niemieck iej. Budynek szkolny był ciasny
Jtary - kilkanaście razy w
ciągu
~-tu lat r~montowany.
Troską mieszkańców
wsi jeszcze
\.J Zed wojną było wybudowanie no11 ~go budynku wi ększego,
o<lpo-·
w. ~dniejszego i świalLejszego w któ·
rY., ·~ dzieci m · ałyby lepsze warunki
z·d<1 \ywania wiedzy
\ prawda, przed wojną gmina pobudo •ata w kil!ku gromadach szkoły,
!ll·awel 'adne, w jednej z nich siedmio·
~ddz'i a' iiwą, lecz nasza wieś położo·
na najd lej od gmicy i powiatu pozo•
stawiała - ia os.tatnim planie.
Zresztą
może to yzg,lędy polityczne na
to
Wpływały, 9o wsie w których budo•Wan-0 ~zli. ly, były w w:ększości
ttkraińsikie, , '3,e BBWR OZN i Zwią·
•ek Strzele1 ki miały tam miejsce.
U nas natom'i1 'łt powytsze p·artie i or·
.f anj,zacje nie mo1i1Y się utrzymat:
istniało tylko h.-1ło! .Mł. Wiejsk. Kółko
Rolit. it.p.
Od 30-stu lat i„ 41.iejąca sa.koła zro•
bił.a jednak swoje fl<> przełamała ba·
rykady ciem.lloty
Mł.odzież która ·Sh·ońc.zyła sz·kołę
«aczęła inaczej patrze~ na świat
erozum•iał.a, że cz.as wyjś;,.' z opło·tków
swojego podwórka, zorganizowała się
w Koło Młodz. Wiejsk. jeszcze w
1927 roku, celem szykowania lei:iszej
i jaśniejszej przyszł·ości. W tym wy•
padku dużo nal~ży zawd.zi{czać obecnej kierowniczce szkoły p. Zofii Jaikubo.wshlej, która od 192() roku u nas
pracuje.

c,

Skrzynka lotnic.za
z,głosz(mla

Na liczne

kandydatów

'J o szkoły Szybowcowej w Rzadkowie
!k/Poznania, Redakcja z ubolewaniem
powiiaidamia kandydatów, że w zw1ą-·
zku z

wy.nikłymj

nicznymi, i
niczego -

przeszkodami tech·

zamkc''. ęciem

sezonu lot-

w tym roku kurs s.zybow-

cowy dla W1ciarzy nie odbędz i e się.
,W okresie zimowym przewidziane są
kursy teoretyczn·e lotnicze, zaś wiosną
odbędzie

się

praktycz.n e przeszkole-

ll·i e w szkole szybowcowej.

O termitrue i warpnkaoh oraz roz/
J>oczęciu zimowego kursu lotniczego
dla Wiciarzy, dowiedzą nię kandy·
.laci z „Wici''.

Redakcja

BudujeIDg_

nową szkol~

Obecnie po strasznyc·h ł ciężkich
wojennych przeżyciach, wieś SiZybiko
się otrząsnęta i przysti\,piła do o-dbudowy znisz.czO'llych zagród. Nie za·
pomniano również i o szkole. W ubie•
głym . roku pewnego niedzielnego po•
południa odbywało. się zebr'!lnie gromadzkie, na którym wójt gm. Pasieki
jeden z pierwszych wychowanków naszej szkoły z kilku imnymi ludimi wy·
stąpili z ini'cjatywą budowy
nowej
szkoły. Potoczyła się dyskusja - by>- .
ły różne zdania, lecz uchwała
prze·
szł•a. Z miejsca przystąpiono do wyboru komitetu, który by się zajął
wstępnymi pracami. Gdy starsi gospo·
darze wz.drygali się przed . odpowiedziaLnośc : ą i ciężką pracą w ta•k b"udnych warunkach, wówczas Wiciarze
wyst.ąpili z wnioskiem, że on1 obe j mą
prace komitetu, aby jednak budowę
rozpocząć. Starsi się tym obrazili, że
młodzi, którzy ich zdaniem są niedo·
świadczeni, chcą S:.ę po<lejmować tak
wiażnej - i odpowiedzialnej pracy
weszli do komitetu, lecz i dla przedstawiciela „Wici" nie zabrakło m· ejsca .

Od tej pory rozpoczął się we wsi
ruch i gadanina - o~,yło się jeszcze
ki1ka zebrań. Na początek uchwalono
dobrowo!iną zbiórkę po 100 -zł. z 1 ha,
następnie zobowiązano się zwieść kamień na fundamenty i drzewo bezpłatnie. Uchwałę wykonano, bo w cią
gu zimy kamień i drzewo było na
miejscu, choć wój-t, kierownictwo szko
ły, kom tet i wieś cał·a nie mało miała z tym zmartwień i pracy. Z wiosną
przystąpono do przetarcia drzewa część rękami i część w tartaku i odrazu do budowy. W ciągu kilku miesięcy usilnej pracy stanęły zr ęby nowego budynku w którym mieścić się
będz' e nowa duża widna polska
pełnooddzialowa szkoła.

Dzień 22.VIl.1947 r. był zak o ń cze
niem pierwszego etapu wielkiej pracy ~ jedn0<cześnie wielkim świętem.

W dnm tym bowiem nastąpiło
w.z niesienie ostatniej krokwi z tradycyjną „Wiechą".

Na tą uroczystość komitet budowy
.zapros ł wielu gości, a miano·
· wicie: ob. starostę,
przedstawicieli
szkoły

Uniwersytet Ludowy Teałralny
w Brusie
zawiadamia., ze Ośmiomiesię
czny, koedukacyjny kurs w
Brusie . rozpoczyna się dnia
1 października 1947 r. Opłata ·
za utrzymanie w internacie - ·
2.000 złotych miesięcznie
Wiemy że jest to w stosunku
do możlliwości wsi opłata
wysoka. Ąpelujemy jednak do
Związku Młodzieży Wiejskiej
,,Wici", czynników oświato
wych i społecznych - o zrozumieni.e tej prawdy, że oparcie
roboty wychowawczej jedynie
na subwencjach zawodzi,
omz, że chcąc mieć prawo do
stanowienia o sobie, musimy
wziąć na siebie odpowiedzialność konkretną za nasze prace. ·
Wychowankowie Brusu będą
instruktorami pracy teatralnej
na wsi. Zanim wyższe Szkoły
teatralne wychowają przodowników teatru na całą wieś
polską, wiele upłynie lat. Tymczasem każde Koło Młodzieży
prowadzi swój teatr i każdemu
kołu musimy przyjść z i·ychłą
pomocą. W odpowiedzi na nasze zapytanie, czy wychowankowie Bruso. mogą otrzymać
pracę stałą, płatną, w dziedzinie
teatru ludowego - odpowiedziały nam już „Wici" pozytywnie. Min. Oświaty zaś
uzależniło .swoją decyzję od podania mu bliższych danych o
programie szkoleniowym w
Brusie. - Sam. Chłopsli:a wierzymy - odpowie również

pozytywnie, o czym zapewniają nas działacze tej instytucji.
Przypominamy, że kandydaoi muszą być troskliwie wybierani przez Koła Młodzieży,
Związki Powiatowe i Wojewódzkie, czynniki oświatowe
i społeczne.
Gorąco apelujemy także do
wsżystlcich U.
Ludowych o
równie troskliwy wybór kandydatów z pomiędzy byłych
wychowanków i skierowanie
ich do Brusu. Wymagamy ukończonej 7
klas Szkoły Powszechnej, chęt
nie przyjmiemy kandydatów ze
szkołą średnią a dotychc~
sowy udział w pracy społecznej
i teatralnej - jest niezbędnym
warunkiem przyjęcia kandydata lub kandydatki. - Strój ludowy, instrument muzyczny pożądane. -Koleżanki i Koledzy! Zerwijmy z upokarzającą nas nfopunktµalnością.
Zorganizujcie
warunkii materialne i wyh zd
kandydatów do Brusu - spraw
nie i punktualnie.
Przyjęci
zostaną
tylko cl
kandy~aci,
którzy skończyli
18 lat.
Zgłoszenia przyjmujemy do
15 września br~ Na dzielny i solidny zespół - czekamy w dniu
30-ym września.
Kierownik Uniw. Ludowego
w Brusie
ZOFIA SOLARZOWA

Pow. i Gm. Rad. Nar. partii polit, Zaió
1
rządu Gminy, Leśn~ ctwa, ks. i t.p .
/
Uroczystość rozpoczął wójt krótkim:
lecz serdecznym powitaniem gości J!
poprosił wszystk eh
o pomoc we
wzniesien"'u ostatniej krokwi z „Wi&-1-;
chą" w której widniał napis
„Przelł'
Oświatę do dobrobytu".
Następnie orkiestr.a odegrała Hyme.
Nar odowy, po którym w imien'i u Ko.i ·
mitetu budowy przemówiła kierow-·
niczka Szkoły , podkreśla j ąc · zasłrugi
Ludzi, którzy przyczynili się do 'wy..,, 1
budowania zrębów tak ważnej pia~.
cówki, jaką jest szkota powszechna,
dająca pełne podstawy do
lepszej
przyszłości. Później przemawiali
ko.;
lejno: Starosta , przedstawiciele Instytucji s.połeczc ych, samorządowych
i politycznych . .Przemówienia wszyst•
kich nacechowane były troską o szko-i
Ły i oświ a tę. Padały życzenia dalszej
wytężonej pracy naid całkow'. tym wy„
kończeniem budynku. Całość ~ro.czy-'
stości przeplatana była
stosown,y mi
piosenkami przez młodzież wiciową.
Na zakończenie komitet
budowy:
szkoły zapros'ł wszystkich ~ości
na
skromny podwieczorek, gdzie równie:i:
toczył.a się wspólna pogawędka ~ lep•
szym, ;aśniejszym życiu wsi polskiej.
Mł-0dzież Wid-c:>wa bawiłia
gości
różnymi I.udowymi piosenkami.
Uro-•
, czystQ5ć zakończono wspó1iną
foto•
grafią i zaibawą ludową.

Uroczystość
się

przy
łej wsi -

powyższa

odbywała

obecności m ' eszkańców

ca•
każdy zobaczył i przeko~
iiał się, że wspólnymi siłiami
l!'l'obi6
można bradzo dużo.
uraz myślimy o pokryciu bu•1
dynku i c~łkowitym wykończeniµ, coJ
pm:y dobrych chęciach w dalszej pia'
cy szybko winno nastąpić,
-

St. Wróbel

Uniwersytet _LvdowJI
im. J. -,Cierniaka
w Hucie Dłutowskiei
Kierownictwo Uniwersytetu
wego im.

Jędrzeja

LudOO"

Cierniaka w Hu-i

cie Dłutowskiej, poczta Dłutów ik./Pa-ł
wiadomości, źe

Manie podaje do
jęcia
się

w Uniwersytec'ie
paździeroika

1-go

pięciomiesięczny

Na

za„

rozpoczynaill
1947 r.
koooukacyjn1,

kurs jesienrro • z:mowy przyjmowana
będzie

młodzież

od 18 roku

życia.

wzwyż.

życiorysem należy

Podania. wraz z
składać,

pod

wyzeJ

wymienionym

adresem, do dnia 20 września b.

„,.

Koszty utrzyman'ia ~ internacie wy~
niosą

DLa

złotych mies ięcznie.

OlkoJ.o 2.000

niezamożnych

zniżki.

Przyjeżdżać

są

po otrzymaniu od Kie-

rownictwa U. L
przyięciu.

przewidziane

,...
zawiadomi~aia·

•

•

W

I C I

tMARIA WARDASó~

Nr 37

[

W spom.n ienie pofestivalowe
(Dokończenie)
jak wydobywony przez niego
rodczas testłvalu delegaci
nie zapominają również o na· Delegacja poiska prezenło· nych licznych . figur krakowia- węgiel, ubraniu - cieszy su:
rbożeństwach. W niedzielę u'wała się bardzo dobrze na de- ka, aż głuszyły diwięki orkie- wolnymi od pracy godzinami
'c:zęszczają do praskich kościo·
filadzie. Dziewczęta ubrane stry. Rozentuzjazmowana pu· na powierzchni ziemi, wvłodo
łów, gdzie w różnych cerskromnie w szare spódniczki i bliczność wywoływała bisowa- wując swoje tęsknoty, porywy
·kwiach odbywają się naboień· białe bluzki, chłopcy równit:i niem wciąż na scenę zmęczo i temperament w przedziwnie
stwa w różnych językach. w ubraniach sportowych tego ne tańcami grupy taneczne. zharmonizowanych w ruchach,
śląskich,
Młodym mahometanom, k_tósamego koloru z. ładnie wyhaf- Kujawiak i Mazur, w którym pięknych tańcach
ożywionych naiwnymi gesta·
rz;y nie znaleźli w Pradze swe- towanym w klapie kieszeni dziewczęta wystąpiły we wspa·
go meczetu wystarczy plac . orłem na czerwonym tle, bu- niałych długich sukniach i kry- mi i mimiką dziewcząt w
przed budynkiem Sokołowni , dzili swą dzielną postawą za- nolinach, zaś tancerze w bo- swych bogatych śląskich słt o4dzie gromadzą się na swoje chwyt tłumów publiczności na gatych kontuszach, spotkał się j ach. Urocza grupa taneczr.a .
modlitwy.
, Stadionie Masarykowym. A już z nie mniejszym przyjęciem w łowickich strojach w tańcu
Wszysłkie delegacje widzą kiedy podczas kilku wieczo- publiczności. Poważniejszy już, pt. „Sianokosy", w którym wynajgroźniejszego rywala w derów w Winohradskim Diwadle bo zmuszający widza do wgł~ stąpiła z kosami i sierpami,
legacji sowieckiej ,która pod- grupa chóru i taneczna wyhienia si~ w ciężką pracę gór · imitując doskondle pra<..': zni·
,c1:as kilku wieczorów w tea- stąpiły z bógatym programem nika był obraz pt. „Polski śląsk wiarzy - spotlrnla si~ z g f1rą
trach p-raskich pokazała swój - podbiły całkowicie serca budzi się do życia", gdzie na cą owacją publicz ,1ości .
J.wi pazur, wystawiajftc wspa- Prażan i delegacyj" całego świa tle kominów fabrycznych o
Nie sposób opisat wszyst„
·niale dobrany chór, koncert i ta. Zwłaszcza grupa taneczna szarym świcie przewin~ła si~ kich impreż sporbwych ; kul.balet na wysokim poziomie w ślicznych krakowskich słro · .znojna dzienna i nocna praca turalnych, jaki'! p:tewinęłv się
'artystycznym, zdobywając cen jach zaledwie wpadła na sce- polskiego górnika, który po w Pradze ~ ramad1 J=cstivalu
nq nagrodę KQmiietu Festiva- nę, otrzymała długotrwałe bra skończ-onej pracy, wyświeżony Swiatowej Młod-i· ~ży Demo·
lu.
wa, które w miarę wykonywa- w swoim odświętnym, czarnym kratycznej. Program ten jesf
szeroki i osiągnął niebywały:
sukces propagandowy. Pomijam olbrzymie zna cze n :e pro„
pagandowe w utrwaleu~u pokoju światowego, ldó::y to fluid
Prawdziwą niespodziankę u Późnie.i przennJaJą
krótkie przez liczne audy torium. Pięk płynie na cały -i wiat l)d mło
r-tądziła nam młodzież wicfomalownicze sceny jedna po dru- nie odegrały role: „Ballady- dzieży wszysik;ch narodów wa i gimnazjalna, wystawiając giej. W cz.asie zbierania malin ny" - Mar ta · Wojciechowska, młodzież ta poJczai; Feshvfilu ....
na scenie ,,Balladvne" Słowac Balladyna wbijia nóż w serce ,,Goplany" ,-- Ziuta Abramczy· ma możność obserwacji i wymiany poglądów z . nłoJzłeżą
kie~o.
swej siostrzyczki, po to, by za- kówna, a najbardziej wczuła krajów„ o których nie
oochoJako wychowankowie gim- brać jej dzban z malinami i zo- się w rolę matki - Janina T u- ~ziły żadne wieści. Tu uprzenazjum sterdyi1skiego - syno- ·s tać żoną Kirkora. Z chaty wiej rosówna.
dzenia wywołane niezdrową
„Balladyna" wywarła na ca· propagandą, jaką karn1iono
wie i córki wsi - zjechali z skiej przechodzi do komnat pałym audytorium niezatarte wra
łacowych i do korony królew·
. :różnych szkól na wakacje i tu,
młodzież rasy tzw. „wyższei"
skiej.
Jest
żenie, a Juliusz Słowacki jako
ona
demoniczna,
ale.
zamiast odpoczy wać po cało
do rasy n iższej, cu1-TMJ łub żółc '
r ocznej nauce, przystąpili oni zarazem piękna , rzucająca ja- Duch klasycyzmu i rzeźbiarz tej znikają z chwilą życzliwedo
żmudnych
codziennych kiś dziwny czar n.a widzów. Od polskiej mowy, ożył w naszych go gestu podanych wsi1ólnie
prób. Zdawało się w pierwszej Goplany zawsze eterycznej, roz sercach.
dłoni, znikają na zawsze P"dSztuka ta została pow tórzona czas wymiany poglądów wspól
chwili, że przedstawienie nie pływającej się w błękitach, bidojdzie do skutku, jednak po je prawdziwy czar, obo.k k~órej również w Kosowie - Lackim.
nych. Toteż twórcom świato
Deko.racje i stroje zostały wej Młodzieży Demo1<ratyczd
:upływie miesiąc.a
„BalJadyna" wciąż przewijają si~ chochlHd.
Ze sceny płynie i dźwięczy jak w ykonane przez zespół.
znalazła się na scen ie. Rozwienej należy się uznanie za ich
Czysty dochód przeznaczono wspaniałe posunięcia w lrieszone w przeddzień afisze wzbu srebro piękna czysta polska
na budowę sierocińca w Ster- runku wspólnego poznan!a
mowa z ust chłopskich dzieci..
dzały wśród miejscowego spoZ
dumą
patrzą
na
to
ro<lzice.
dyni.
młodzieżv
·wszystkich norołeczeństwa duże zainteresowa·
Balladyna
Widzimy z tego, że przy dów.
została
odegrana
nie. „Balladyna'' Słowackiego
na scenie! Młodzież wiejska da- brawurowo, co znalazło ocenę wspólnych chęciiuch osiągamy
Praga się bawi, śmieje bezw 'rzęsistych okLaskach. Zespół cel, że w młódzieży tkwi siła
~e nam pokarm dla duszy, któtroskim - zdawałoby się włożył
dużo
przvszłość.
pracy,
a
rezultat
r ego tak mało jeszcze wieś na·
śmiechem dziecka zamiast poPaweł Kamiński
sz.a posiada. Nic dziwnego, że jej został ()Ceniony dopiero
ważnie myśleć
o usunięciu
sala remizy strażackiej jest wy·
przeszkód gospodarczych czy
pełniona po brzegi, przeważnie
społecznych - myśli zjadliwie
KOMUNIKAT
przez młodzież. \Vreszcie roz·
pesymista. Właśnie w tej ra·
poczyna się przedstawienie.
Niniejszym komunikujemy, 1 września 1947 roku w War- dości zbratania się młodzieży
Chatka wieśniacza .kryta sło że biuro weryfikacyjne . głów· sz.awie przy ulicy Okólnik 9 całego świata tkwi mądrość
m iam1 strzechą, obok chaty nej kemisji weryfikacyjnej za- II piętro. Tam też należy kie· tycia. Młodzież całego świata
m a tka z dwiema czarującymi sług i stopni konspiracyjnych rować wszelką korespondencję. bawiła się w Pradze, śpiewała
córeczkami, a tuż obok krzewy, wiciarzy mieści się od dnia
i tańczyła, ale czyniła to z myj.
~d, przyroda. Na to wchodzi
lą budowy pokoju świata. Bo
zbrojny w złotym pancerzu
wspólnie organizowane konKirkor, który ma dość pałaców
ferencje, wieczory piesnf i tań
i tęskni za życiem sielankowym
KAżDY NOWY PRENUME. SPIESZ DO NAJBLIŻSZE ca zbliżają do siebie młodziet,
wiejskim. Pokochał od pierw· RATOR NASZEGO PISMA, GO URZĘDU POCZTOWEGO dzięki czemu ~astępuje wymia
szego wejrzenia obie córki, ża· KTóRY WPŁACI ZARAZ ZŁ. I PRZEKAZ PRZEZ P. K. O. na pojęć i wzajemne zrozumie
łujc tylko. że „nie ma . dwu
100 BĘDZIE MIAł. ZALICZO- NA KONTO Nr. 1-t 199 PRZED· nie potrzeby utrzymal)ia wiecz
serc", które mógłby dorodny:m NĄ WPŁATĘ DO KONCA Pł..ATE NA „ WICI".
nego pokoju dla ·~nękanego
:wieśniaczkom ofiarować.
ROKU.
nieszczęściami wojny §wi~ta .

»Balladyna« Słowackiego na wieiskiei SGenie
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GENERALNE ZGROMADZENIE ONZ
16 WRZESNl/

Sekretarz generalny ONZ trygve
Lie na tygodniowej konferencji pra•
sowej omówił zarządzenia i przyge:towania sekretariatu, zmierzającego
do usprawnien· a pracy i skrócenia
czasu trwania sesji Zgromadzenia Generalnego, która, ja:k wiadomo, roz•
pocznie si~ w dniu 16 września. Za·
znaczył on, że rozpatrzenie spraw,
Zllajdującycb się na porządku dziennym tiesji, wymagać będzie około 3
miesięcy. Tymczasowym przewodniczą
cym Zgromadzenia Generalnego at do
chwHi wyboru przewodniczącego, bę
dzie szef delcgacii brazylijskiej, dr Oswald Aranha.

ł

Trygve Lie zakomunikował wreszcie
dziennikarzom, it wedle otrzymanych
przez niego wiadomości, na czele delegacji brytyjskiej na Zgromadzenie Gę·
neralne ONZ stać będzie minister Bevin.
W Nowym Jorku ogłoszono pierwsze
Hsty delegacji na wrześniowe Zgromadzenie ONZ. Z- listy tej wynika, że
wiele krajów wyśle na te sesje swych
ministrów spraw zagranicznych na czele swych delegacji. Do krajów tych należą m. in. Norwegia, Szwecja, Holandia i Luxemburg. Kaidy z 55 człon
ków ONZ mote wysłać na Zgromadzenie po pięciu przedstawicieli, pir,ciu
zastępców i dowolną liczbę doradcó~
oraz innych sił pomocniczych.
~YN1Kl

NA

WYBORóW

WĘGRZECH

Wyniki wyborów na Węgrzech
parlamentu są następujące:

.

do

· BLOK 1\ZĄDQWY; 60 proc. manda·
Łów - 3.007.027 głos6w.
'
OPOZYCJA - 40 proc. mandatów
-

1 989.159

głosów .

Blok rządowy stanowią:

1. Partia Komunistyczna -

25 proc.

głosów (1.062.597}.

2 Partia Drobnych Posiadaczy - 15
proc głos.
3. Padia Socjal-rlemokratyczna 14,5 proc. głos.
4. Partia Narodowo- "'.hlopska - 8,5
proc. głos.
Opozycja:

1. Partia Ludowo - Demol&ratyana
{katolicka) - 18 ,>roc. głos. (805 <łSOł.
2. Węiienka Partia Niezaldna 14 proc. ~łos6w.
3. Niezależna Wqierska Partia Demokralyupa - 5 proc. ilotów.
4. Partai RadykalDa - 2 proc jło
•ów.

5. ~aromadaeaie Kobiet

eki;h. 1 proc. ałoeów.

Cłanacijaa

6. Partia Demokratyczna Mieszczaii•
1ka - 1 proc. głosów.
Z partii opozycyjnych tylko „demokrytyczni mieszczanie" i partia „rady·
kalna" były reprezentowane w poprze·
dnich w-yborach
Dł.UGI WOJENNE
WIELKIEJ BRYTANII

W Londynie ogłoszono przed kilku
dniami listę wierzytelności szterlingowych różnych państw wobec Wielkiej
B1ytanii, powstałych przeważnie z tytułu dostaw towarowych i usług, okazanych jej w czasie wojny.
Największym wierzycielem Anglii są
Indie, którym należy się od niej 1.200
milionów funtów szterJingów. Z kolei
idzie Etipt z 400 milionami funtów
szterlingów, Irlandia - z 200 miliona•
mi i Australia - z 140 milionami fun·
\ów s:i:terlingów.
Spośród państw, które znajdowały
się pod okupacją niemiecką - najwię
kszą sumę bo 40 mili<>nów funtów
szterlingów Anglia jest dłuzną Norwe•
gii. Dwom państwom Ameryki Połud·
niowej Brazylii i Urugwajowi Anglia winna jest łącznie 95 milionów
funtów szterlingó·"'·

DARY WIELKIEJ BRYTANII
DLA POLSKI

N WY

RZĄD

W GRECJI

Kryzys gabinetowy w Grecji został
zażegnanJ. Poprzedni premi.e r Demetrios Maximomos Ńormował nowy
rząd. W rządzie bierze udział 7 partii,
przy czym partia Tsaldarisa obejmuje
12 tek. Pozostałe partie: socjal-de·mokraci Jerzego Papandreu, liberało·
wie Venizolesa, unioniści Kanne1lo•
poulosa, stronnictwo wyzwolenia na•
rodowego Zenasa, narodowi liberało·
wie Gonatasa i reformiści Alexandrii
otrzymają po dwie teki.

ZALECENIA KOMISJI ONZ
DLA SPRAW PALESTYNY
W Genewie ogłoszono zalecenia, ja·
kie wydała Komisja Organizacji Naro•
dów Zjednoczonych dla spraw Palutyny.
Zostały one ujęte w 10 punktach,
które głoszą:
1) Okres przejściowy ma trwać mo•
~liwie najkrócej.
2) W okresie tym
ONZ ma odpowiadać za utrzymanie
spokoju i po~dku w Palestynie. 3ł
Miejsca święte będą chronione i dostęp
do ni:h będzie ;apewniony na podstawie istniejących praw. 4) G~neralne
Zgromadzenie powinno zainicjować i
zrealizować akcję międzynarodową, w
celu terenowego przeniesienia do Pa·
lestyny 250 tysięcy Żydów, znajd-oją
cych się obecnie w obozach. 5. Przy
udzieleniu niepodległości winny być
uwzl!lędnione w pierwszym rzędzie in·
słytucje
demokratyczne i ochrona
mniejszogci. 6) Państwa powinny roz•
strzygnąć wszystkie spory między obu
narodami w taki sposób, by pokój mię
dzynarodowy i bezpieczeństwo nie zostały zagrożone. 7. Kapitulacje winny
by~ zniesione. 8} ONZ powinna zwrócić się z apelem przeciwli.o uiywaniu
przemocy w Palestynie w okresie
przejściowym „ ~} Jedność gospodarcza
jest nieodzownym war-kiem życia i
rozwoju kraju. 10) Rozwiązania mię
dzynarodowego zagadnienia tydow•
skiego nie sp0tióh znaleźć. w Pałesty•
nie.
Przeciwko ostatniemu punktowi wysunęły zastrzeżenia Gwatemala i Urugwaj. Inne punkty zo!tały pn.yjęte

Brytyjskie ministerstwo zaopatrzenia
wydało komunikat, ii przy uzgadnianiu
umowy finansowej między Wielllą Bry•
tanią a Polską ustalono, że dla zlikwidowania istniejącycli jeszcze różnic,
rząd brytyjski dostarczy stronie polskiej towarów z nadwyżek wojennych
na sumę 6 milionów funtów. W wykonaniu tego porozuQ1ieol( rozpoczęto
wysyłkę do Polski różnvcb materiałów i sprzętu technicuego, pochodu,cych z nadwvżki zapasów rządowych.
Komunikat wymienia spośród tych
towarów surową wełnę, materiały włó
kie11nicze, mundury i bieliznę wojskową, obuwie, obrabiarki, dźwig, pompy,
ekwipunek straży pożamei, aparaturę
telefoniczną, barki i łodxie. W Wielkiej
Brytanii bawi misja polska, która dokonuje selekcji towarów„ przeznaczonych do transportu a rozmieszczonych
jednoiłośnie.
na terenie całej Anglii. Część tych towarów, wybierana jest równie:I: z maPOŻYCZKA DLA LUKSEMBURGA
tazynów znajdujących s'ę l\a kontyKsięstwo Luksembur~ otrzymało od
nencie europejskim i w Afryce. Misja
Międzynarodowego Banku w Nowym
polska ma zakończyć swe prace w
Jorku pożyczkę w wysokości 10 milio·
przeciągu nutępnych kill<a m;Psięcy .
nów dolarów we fraakach. belgijskich.
P onadfo brytyjskie mioi&lentwo aa•
Jest to pierwszy wypadek udl!ielenia
opatrzenia wysłało do Polski - jalco
dar r~du brytyjskieto U tysięcy ele- „ poiyczki w walucie lliedola.rowei.
BHmtów mostowych systemu Baiłey'a
PROCES DR. MANIU
telo •amefo typu, jak le un;~dzenia
-towe, kł6rymi posł•tiwał)' się woj·
We wrześJthr rozpocznie się w &ka·
eka aliuckie prackracaaj11c Ren.
rencie prvClff .Ir Maniv, pnewotłai-

czącego rumuńskiej

I

partii narodowo"'

chłopskiej, która została rozwiązana.
Akt óskarżeDia zostanie prawdopodo„
bnie opublikowany w pierwszej poło•
wie września.
i
Akt oskarżenia będzie odnosił się do
całej działalności
politycznej partii
narodowo-chłopskiei i będzie się opie•
rai głównie na oświadczeniach, poczy"'
nionych przez dr Maniu na procesie
Antonescu oraz na dokumentach. które
rząd zdołał zebrać w ciągu roku i.kt~
rych część, jak mówi~, dostarczana by-<
la przez niektóre poselstwa rumuńskiłf.
zagranicą, co nada procesowi Maniu
charakter wieLkiego procesu polity~z·
nego pod zarzutem zdrady stanu.
!
Ostatnio dokonano nowych areszfa•
wań członków partii narodowo-chłop•
skiej. Między innymi aresztowano by„
lego ministra i wiceprzewodnicz~cego ,
partii Mihaila Popovici, członka komi-<
tefu wykonawczego partii i byłego mi•
nistra rządu Grozy, Emila Hatziega•
nu.
Aresztowano również pod zarzutem •
dpstarczania członkom partii narodo•
wo-chłopskiej kopii b łnych · dokumen°
łów ministerstwa spr< w zagrani1;2nych
4 urzędników tego mAlistentwa.

„HORST WESSEL-LIED"

NA ULICACH LONDYNU
Jak donosi agencja Reutera, w dniu
3t sierpnia pólicja londyńska rozwill•
zała wiec Brytyjskiej Lifi b. Komba•
tantów, do .której należy wielu człon.•
kó)V Brytyjskiej Unii Faszystowskiej.
Wiec odbywał się w dzielnicy EastencL
Faszyści stawiali opór pny rozwią~·
waniu wiecu, śpiewali hitlerowski
hymn Horst Wessel Lied i wnosm
okrzyki na creść Mosley'a. Wywiązały,
się bójki z policj'- przy czy• jeden a
demonstrantów został ranny i odwie•
ziony do szpitala. Policja rozprosayła
de1DODstrantów. 8 osób aostało arU2łee
wanych. 2 osoby spośród prz.echodni6i 1 p<>licjant odnieśli lekkie ebraieaia,
BAJAN WRACA DO OJCZYZNY.
Obecnie bawi w ·Polsce as aliaadrieo.
go lotnictwa i duma Polski. dowód.<*
słJGDeto cływizjonu 303. plk. Urbawi cz. Polski Dywizjon 303 jak wiado-.
mo był w C%asie wojny na ustach oa•
łefo świata, a znany pfsan:·podróiniłl.
Arkady Fiedler napisał ksiąłlię p. t..
.,Dywizjon 303", która łui w koupłra•
cyjaym wyda.aiu ro.aeuła się w tyńl\„,
cacłt etzemplarzy.
"~
Pułkownik Urbanowic& pt'&ywi6.al • ·
sołNl wia&łąmoU. te do llrajw wraca'
słynay lotni~ PoW.i prmwrzelniowe[
~k. Bajan, który wDrew t}~com płó
tek, b"ł"cycb.· poCłc-:ias ~ln1paci> lyje i przehywa w ~dynie. : .

*'
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Uniwersytet Ludowy w Czarnolesie
pow. Kozienice poczta Garbatka
Przy szkole internat - prowadwny
Uniwersytet Ludowy w Czarnolesie
pow. Kozienice poczta Garbatka przyj·
sposobem spółdzielczym przez samych
muje podania słuchaczy i słuchaczek · wychowanków z pomocą kierowniczl..I
interna tu. Produkty tywnościowe na,
\ aa Il kurs jesienno-zimowy, który się
; C"Ol')j)OCznie w dniu 15 października
internat wnoszą uczestnicy kursu mie•
jb r. Podania należy składać do kiero• sięcznie w następującej wysokościr
I wnictw Uniwersytetu przed dmem 1-go 15 kg mąki żytniej, 5 kg m. pszennej,
1 kg słoniny, 1 kg masła, 1 kg cakru,
.patdziernika - dołączając własnorę·
cznie napisany życiorys, oraz świadec• 2 kg kaszy, 2 kg fasoli. Kartofle lll:az
warzywa i inne dodatki kuchenne, uzu•
!two ukończenia pełnej szkoły powsze•
l chnej. Nadto kondydat(ka) musi mieć pełnia Kierownictwo Uniwersvtetu.
Kandydaci(ki) przy1ęci na kuts, winni
' ukończony 18 rok życia. Pierwszeństwo
zabrać z sobą siennik, ręczni~, bieli..:ne
• mają kandydaci z powiatu kozienickie·
osobistą i - bliżej mieszkający - łóż·
!to i radomskiego. Nauka bezpłatna j"jedynie wpisowe 500 zł wpłacają
ka. Przyjęci f>ędą .~wiadil!ll :eni płsl•.m•
nie.
.:uczestnicy po przyjęciu ich na kurs.

Zawiadamiamy
o rozpoczęciu trzeciego Męski~
go Kursu Wiejskiego Uniwe.r·
sytetu Ludowego im. Macieja
Rataja w Rachaniach, który
rozpocznie się z dniem 14-go
października 1947 roku i będzie
trwał do 1-go marca 1948 roku.
Na kurs przyjmowani będą
koledzy, którzy ukończyli 18-cie
lat i mają ambicje prowadzenia pracy samokształceniowej.
Uczestnicy Kursu za czas po·
bytu w Naszym Domu pok.ry·
w.ają rzeczywiste koszty utrzy·
mania. Dla niezamożnych przewidziane są specjalne stypendia.

·

Podania prosimy kierować
pod adresem: Wiejski Uniwer·

l

,

Zimowy, pięciomiesięczny kurs
koedukacyjny w Gaci Przeworskiej,
rozpoczyna się 6 października br.
Dokładne informacje w numerze
35-ym tygodnika „ WICI".

rząd

· Uniw. Ludowy w Bratkówce p. Ku-t·
woj. rzeszowskie ogłasza wpisy na
.jesienno-zimowy kurs, który b~dzie
1trwał od 15.10.47 do 15.3.1948. Na lm~11
1 mogą się zgłaszać koleżanki i koledzy
którzy ukończyli 18 rok :.'ycia. D:> !>O•
! dania należy załączyć optmę Koła
,,Wici" lub innej organizacji społecznej
lub gospodarczej.
·
' Kurs będzie w zasadzie be.i:µłr.tny,
t koszty wyżywienia w gotówce lu~ w
produktach będą składać słuch<Jcze
według norm ustalonych przez samo·

kursu. Są rnożlJwości uzyska.'lia
stypendium. Oprócz zgłoszeń p!sem•
nych pożądanym byłoby żeby prz~szły

11.0

słuchacz(czka) zgłosiH się osobiście

a

kierownika U. L. celem lepszeg"J zo•
rientowania się w warunkach przv~złej
pracy.
Każdy ze zgłaszających się zostanie
o przyjęciu osobtio powiadomiony.
Zgłoszenia kierować na adres. Unl·
wersytet Ludowy w Bratkowie p. Kutno woj. rzeszowskie.

.
l

Wiejski Uniwer. Lud. w Trojanowie
poczta w miejscu powiat Garwolin
/ Po przerwie wznawia pracę 'na nofiwych podstawach pięciomieslęcznym
I kursem męskim, jesienno • zimowym,

Warunki przyjęda.: szkoła po•
wszechna lub samoucy z równorzęd
nym przygotowaniem, wiek powyżej

ł pocr;ynającym zajęcia

Lat 1'8.

października

b. roku.

Opłata

za utrzymanie w iatemacie,
rzeczywistym kosztom
utrzymania w artykułac~ spożywczych,
dla dalszych równoważnik w pienią·
dzach.
O przyjęciu na kurs karułydaci zostaoą powiadomien'i.
Prn•bywajde w czas!
Kierownik: Józef Ciota
odpowiadające

I' Pragniemy widzieć na kursie wi•
•darzy czynyl:h, na jbar<łziej czujących,
• pl'a~nący-ch
sobie odpowiedzieć na
· aprawy tycia, wsi 1 Polllki Ludowej,

!

Podanie wraz z krótk;m życiorysem,

! a zao-patrz-0ne związkową o-pioi" nad•
ayłać do dnia

30 września b. r.

Uniwersytet 1=.udowy w
Uniwersytet Ludowy w Grzmiącej,
gminy Skuły, pow. błońsk : ego rozpoczyna trzeci 5-cio miesięczny
kurs
koedukacyjny w dciu 5 października
1947 r . Kandvdaci (tki} zgłaszający s~ę
na kurs, winni załączyć do podall'ia
krótki życiorys, opdpisy
świadectw
oraz skierowanie (jeśli są cztonkami)
miejscowego Koła „Wici" (Z. M. W.
lub Samopomocy Chłopskiej lub innej
organ~a-cji)
na1pozme1
do
dnia
20 wrześn<' a b . r. pod adresem: Uniwersytet Ludowy w Grzmiącej, pocz•
ta Grodzisk Mazowiecki. Niezależnie
od nadesłanych podań, chętnie wt•
dzimy zgłaszaiących się osobiście kan•
dydatów, celem omówienia spraw
związ.anych z ich pobytem w niwer·
iytecie.
Od

zgłaszających

wymagaoe
jest
18 lat życia, wykształce·
oie w zakresie szkoły powszecmej, a
przede wszystkim poważne intereso•
wanie się spraw.ami społeczno-gospo·
darczymi wsi, Nauka bezpłatna, wy·
żywieni.e w internacie
prowadzonym
sposobem samorządowo • 9półdziel-

ukończenie
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za tekstem
W

Grzmiącej

czym przez samych wychowanków,
którzy skła.dają odpowiednią ilość pro•
duktów lub równowartość pieniężną
w wysokości 1500 złotych.
O przyjęc·u do U"iwersytetu !udo•
wego każdy zostanie powiadomiony;
osobiście,

Grzmiąca leży 35 km od W arsza~
wy, dojaz.d z <ławnego Dworca Głów•
nego, autobusem: Warszawa-M~zczo•
nów - Grodzisk. Autobusy odchodzą
co godzina. Wysiadać w miejscowo"
śc'! Bokówka lub Oddział.

Kierownictwo Uniwecsytetd
Ludowego
w Grzmiącej

Orkiestry dęte
Puzon B wentylowy ·firmy
Helmera z fuferalem do sprzedania
cena przystępna.
Wiadomość: Warszawa, uL
Bartoszewicza 3. Red. WIO.
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Wiejskiej R. P. „Wici"
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ogłoszeń:

Kierownik Uniwersytetu:
Lejwoda Stanisław

UWAGA!

.
'Uniweraytet w 8ratkówce pow.
Kutno woi. rzeszowskie

15

sytet Ludowy im. Madeja R•
taja w Rachaniach pocz. Rlł"
chanie powiat Tomaszów Lub,,
Do podania należy dołączyć:i
własnoręcznie napisany życi&"
rys, skierowanie od organizacji
(Koło M. W.) względnie
od
byłego słuchacza lub słuchacz~
ki któregoś z Uniwersytetów
Ludowych.
·
Na kurs trzeha przywieźć pQściel i inne przybory 060biste.
Dojazd samochodem z Lubli~
na przez Tomaszów do Rachań,
względnie koleją do Wożuczy;"
na, a stąd 2 klm pieszo.

cała

to.
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