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NACZELN Y O RG A N ZWIĄZKU MLODZ IEŻY WIEJSKIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W stulecie „Wiosny Ludów". DYZMA
GALAJ - W spółdzielniach parcelacy jno - osadniczych na Dolnym Slą
sku (Il ). FRAi'iClSZEK LEWANDO\V:
SKI - Kudowa - miejsce odpoczynku lud/.i pracy. Wojewódzka konfere ncja Z\IW ,. Wici", ZW\! i 0\1 TUR
w Luhlinic _\\'ii:iarze na 111 1. . tr~ie
nrzygolowawczym w Lodzi. !lliccck
.... 10lcwa i Józek Galica. Po konferencji Zdrowia Z\IWHP „Wici". Posiedzenie Głównej Komisji Sp6łdziclni
Zdrowia.
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NOWA ZAGRODA.

Cena 10 zł „TRZEBA Z ŻYWYMI NAPRZÓD Iść ...„
I

W STULECIE „WIOSNY LUDOW"
Odezwa ogólnopolskiego komitetu obchodu setnei rocznicy rewolucii ludowych
'V r. Hl-18 przypada stulecie
Ludów". Fala ruchów
re„volucyjno -demokratycznych
j postępowych objęła wtedy całą niemal Europę. l\Iasy ludowe
Francji, Austrii, \Vłoch, szeregu pa1łslw n:emieckich, \Vęgier
Rumunii i Polski walczyły na
· barykadach przeciwko staremu
- ładowi absolnlyzmu i niewoli
narodów, o demokrację, o prawo narodów do decyilowania o
własnym losie:
Ludy Europy podjęły w tym
pamiętnym roku hasła wolności
i równCJIŚci - hasła Wielkiej
Rewolucji Francuskiej, walczyły o to, aby naród, aby szerokie
masy ludowe decydowały o polityce pm1stwa, walczyły o pra·:.
wo mas ludowych do własnej
poL tyki, własnej ideologii, wła
snej organizacji.
Tak wyraźnie jak nigdy dotąd rozwinięty został sztandar
narodów, ich
niepodległości
prawa do jednego narodowego
pailstwa - wbrew prawu monarchów, rozrywających żywe
ciało narodu na feudalne pań
stewka.
Po raz pierwszy w dziejach
i
wysląpiła jako siła odrębna
świadoma swej odrębności, stawiająca sob!e cele, sięgające daleko w przysŹlość - nowoczesna klasa robotnicza. W walkach Paryża. \Viednia, Berlina,
Mediolanu, Rzymu - ona wła
„\\'io~ny

rolę,
śnie odgrywała czołową
rolę cz)rnnika najhardziej kon-

sekwentnego w \valce o dem0o wolność całego narodu. 'V walkach czerwcowych
proletariat Parvż,a wystąpił po
raz pierwszv jako bojownik nowego ustroju - ustroju sprawiedliwości snokczne.i.
„,Viosna Ludów„ b}'ła _wiosną- i dla Polski. Przyniosła· ona
powstanie poznańskie - przebudzenie narodowe i społeczne

krację,

,'

chlapa polskiego, któr1 staje
do walki o wolność, wiążąc z
nią nadzieję na poprawę swego
bytu. W tym powstaniu po raz
pierwszy w dziejach naszej
walki wyzwole6czej, chłop polski wziął masowy, · dobrowolny,
pełen entuzjazmu udział, stanowił jedną z głównych sił ruchu.
Zwyc;ęstwo odniesione pod Miłosławiem pozostanie symbolem przewagi świn<lomego polskiego żołnierza Wolności nad
silniejszym odeń uzbrojeniem i
pruliczebnością żołdactwem
skim. Partyzan Lka ludowa z
początku maja, partyzantka, w
której czołową rolę odegrały
g1•upy, kierowane przez demokratę Krotowskiego, świadczy
o olbrzymich możliwościach
rozwoju ruch!1, . jakie stały
przed ówczesnymi demokratami polskimi.
Chłopi, biorący udział w po.wstaniu, instyktownie przeciwstawiali się zgubnej polityce
prawicowo - szlacheckiej więk
szości kie.rowrnctwa powstań
czego, polityce, · która była jedprzyczyn
ną z decydujących
klęski polskiej.·
Zamiast opierać się o sojusz
z „ludelll", z rewolucyjno-demokrat);cznymi prądami w Europie - a więc i z ruchem rewolucyjno - demokralycznym,
do utworzenia
zrnjerzają·cym
na gruzach µionarchii Hohenzollernów i innych dynastii niemieckich demokratycznej. republiki niemieckiej, szlachecka
prawica ruchu widziała sojusznika sprawy polskiej w królu
. pruskim, śmiertelnym wrogu
Polski i demokracji.
Chłopi '" masie swej najdłu
żej trwali w szeregach ruchu i
. usito.wali kontynuować · \1valkę
nawet po rozproszeniu głów
- nych sił pows1ańczych. Na chło-

pów też po kl~sce spadły najostrzejsze represje wroga.
Powslanie poznańskie · było
świadectwem, że mimo klęski
18"16 r„ m ;mo zawiłego splotu .
czynników, które zrodziły katastrofę galicyjskiej „rabacji",
sprawa niepodległości Polski
ma już głębokie korzenie w ludzie polskim, że pod s_ztandarem tej spra,vy stają nowe sily,
masy ludu polskiego.
„\Viosna Ludów" potwierdzila jeszcze raz nieroze.l.·walny związek sprawy polskiej,
niepodległości Polski z walką i
zwycięstwem obozu demokracji
i postępu w Europie.
Polacy walczyli nie tylko w
Polsce. N.a barvkadach Wiednia
i Drezna, na polach bitew
północnych i Sycylii,
·włoch
wśród huku dział w Nadrenii,
w Siedmiogrodzie i w księ
stwach naddunajskich - wszę
dzie przelewali swą krew polscy żołnierze Wolności. Okryli
oni sławą imię Polaka na świe
cie, zasłużyli się sprawie euro"
pejskiej wolności.
„,Vic-sna Ludów" nie zak0ń
czyła się zwycięstwem . Chwiejność i zdradzkcka polityka li~ralnej prawicy, brak jasnej
linii poli Lycznej u większości
ówczesnych demokralów sprawiły, że siły anlyludowe utrzymały w swym ręku kierownictwo spraw państwowych, odbudowały swój aparat przemocy i ucisku, nabrały sił, by
przejść do ponownej ofensywy
· i zdławić ruchy demokratyczne
w Enronie. Szowinizm liberalizmu niemieckiego i madziarskiego pchał w objęcia reakcji
narodów słowiań
wi(;'.kszc-ść
f. ·,.h Amtrii. Ar11,ia pruska pÓbita w marcu na b~rykadach
·Berlina, odzyskała poczucie
· swej s 'ły. ~.P"~"iac s.ie "'· kwietniu i maju 1848 r. n.ad bezbron-

nymi niemal pows lai1cami poznai1skimi. Na Lej armii oparła
się reakcja · na teren e Rzeszy
i\icmicckicj. Stosunkowo sł.abo
rozwinął się ruch rewolucyjny
w szeregu zacofanych wtedy
gospodarczo krajów słowiai1skich. Feudalna Rosja Roinanowych i obszarniczo - kapitalislyczna Anglia Palmerstona,
dwie twierdze ówczesne.] kontrrewolucji - nie tylk() utr1.:yrnasię
ły swe pozycje, ale slały
oparciem dla zach w :anych sil
reakcyjnych w reszcie Europy,
dla monarchii Habsburgów i
Hohenzollernów, dla dusicieli
rewolucji w Europie.
Klęska „Wiosny Ludów" zadecydowała o rozwoju Europy
środ)\owej na przestrzeni minionego slulecia. \Vskutek tej
klęski oca lała poLęfła j unkicrska w Niemczech - jedno ze
źródeł szczególnej mocy prą
dów reakcyjnych i zaborczych
w narodzie niem!eckim.
Wskutek tej klęski w krajach
Europy środkowej warstwa jun
krów - obszarników u trzymał.a
w swym ręku aparat państwo
wy i własność wielkich mająt
ków ziemskich! Kapital izm,
ustrój postępowy w owym czasie, zwyciężał tylko powoli, czę
ściowo, a kosz ta jego zwycię
stwa opłaciła nie warstwa feudałów - obszarników. lecz masy ludowe.
Vv sto I.at po wielkich dniach
„Wiosny Ludów" realizujemy
jej testament, po wielkim zwycięstwie obozu postępu i wolności nad hitlerowskim faszyz."
mem, po tym jak narody Europy w ciężkich walkach obroniły•swą niepodległość przed niemieckim imperializmem i barclz .e.i niż kiedykolwiek ' zdecydowane są bronć jej przed no-

t Dokończenie
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Współdzielniach parcelacyjno-osadniczych na Dolnym Sląsku
TYŃCU

- Tak sobie - uśmiechnął
tam stary kowal i młody. Pesię bez w yrazu kowal.
Przy wjeździe na podwórze wnie praktykant. Mówimy - Pan stamtąd? Z Łańcuc
napis - „Spółdzielnia parce- dzień dobry i szczęść Boże.
Bóg
kiego?
zapłać
dzień
dolacyjna-osadnicza w Ty6cu".
Tak . Tam byłem kowaChcemy zrobić zdjęcie z napi- ~ bry - czapka kowala już w
ręku
i
grzeczny
lem.
uśmiech
na
su, ale i napis i aparat są nie
A członkiem spółdzielni
pierwszej jakości. Rezygnuje- twarzy.
/
Robi nam się głupio, bo si- pan jest,
my.
- Nie. Ja na pensji.
Podwórze wielkie. Zabudo- wa głowa ciągle odkryta.
Ile pensja?
Szczęście.
że
praktykantowi
we.~ia też. Przed kuźnią kupa
- 10 tys. zł. miesięcznie.
„dor,rzało" się żelazo. Położył
połamanych narzędzi gospodarskich. Prezes spółdzielni ob. na kowadle i stary ~hciał nie I kartofli trochę.
- To trudno wyżyć. Niemochciał musiał uwolnić rekę od
Gargała Stanisław („rodzony"
szwagier prof. W. Stysia) już czapki. Położył ią na ~łowie. że pan postawić warunków
informuje nas o losach spół Kowale okuwćlli wóz. Trochę lepszych. Przecież zapłacą padzielni. O trudnościach. O zy- pooytali~my ich o robotę. Wy- nu, bn kowal potrzebny.
- Zapłacić może by i zapła
skach. O sytuacji. Wśród 43 ro- szło to dosyć głupio. Możliwe
dzin (z łańcuckiego) znajduje dJa.t ello . że udawaliśmy znaw- cili, ale z czego tu ciągnąć?
ców. Potem zajrzeliśmy do ko· Jak się poprawi wszystkim, to
si~ 2 rodziny pochodzące z Rosji. Jedna „wrosła" już prawie łod7.ieja. którv stukał coś w sa- poprawi się i mnie: Chcieli
siedztwie kuźni . I tutaj robili mnie tu do jednej wsi i dawali
zupełnie w spółdz i elnię, druga
natomiast ma wyraźne opory. wóz. Ob. Gargała naprzemian 20 tysiPcy, ale nie pojechałem.
- Dlaczego?
Wszystkich razi jej postępowa z kołodziejem opowiad ali swo- Ba . jakżeż? Od swoich
nie, tak, ja k ją razi postępowa je inwentarskie zmartwienia, a
nie wszys '. 'dch. Inwentarza ma- ia (nie bez mściwości) chył odjerhać? Tvle lat razem i teją jeszcze mało, budynków też,
kiem wsunąłem się z powro- raz iść sobie? To nie wychodzi
· na dnbre.
ale ziemia piękna i przez to o- tem do kuźni.
- No. a iak tam w tej spół
chota do gospodarowania tu
- Da pan w~gielka do padzielni? Tak si~ gospodarują?
wielka. Żyć jeszcze ciężk~, bo pierosćl?
- Dobrze. Bardzo dobrze.
to i podatki i szereg braków·
Czemu nie? - ZapaliliNa pocw+ku to bvła bieda, ale
spędza sen z powiek, ąle twaśmy.
'
teraz v·obiliśmy dużo porz<idrze osadników wcale nie po- Jak )tam si~ pracuje? ku i obsiane już ziemie. A to,
nure. To bardzo dobry. znak.
z.aina4gurowałem „rzeczowo"
panie. J.?runj - uśmiechnął się
Wchodzimy do kuźni. Jest rozmowę.
••. „ •• „„ ..• •• „ .•• „„.„„„„ •.• „„ ............ „ •• „„ ..................... „ •..... „ ••• „ . i poleciał na moment ao kowadłi\. Iskry pryskały, dzwoniło 7.eln7.0 i żarzył sie wesoło na
(Dokończenie ze str. 1)
chwili, g~y Rosja i związane z oalenisku koJ<c;. Młoty rysowawymi zamachami ze strony in- nią narody stały się przodują ły ks;dałt podkowy.
nych ciemnych potęg wstecz- cym oś.re.Okiem ogólno - świa
- A i w zgodzie ludziska
nictwa i wyzysku, których towego postępu i demokracji,
żvją
kończył rozpocźęłą
główny ośro<lck przesmu1ł
się
~iedy narody JugoslawH i Czecharakterystyke
kowal - nie
chosłowacji, wysnnęły się obok
dziś pCYz::i Europ~ i <l<!ŻY do
'kłóca
się.
nie
biją.
Na zebrapodporządkowania sch e Enronarodu polsld~go na czołowe
py i do odrodzenia :-lQresyw- pozycje ogólno - europejsk'iej niach jes.t spokojnie. Gar~ała .
nych Niemiec jako swego na- wialki o pqstęp społeczny i po- panie, tak kieruje - dokończył
z uznaniem.
rzędzia.
kói świata.
Do kuźni wsze-dł Fleszar JóRealizujemy ten testament
\Vłaśnie
dlatego rocznica
w chwili, l~iedy masy rohotni- „ \Viosny Ludów" tej wielkiej zef sekretarz soółdzielni. Ucze, których czołowym pr,-:ed- walki wyzwck11czej sprzed stu śmiec~nął się domyślnie i zaslawicielem sto lat tei1m byli laty, nie może dziś minąć u nas raz wvszedł. Poleciałem za
bohaterowie haryka<l czerwco- bez cena. :\Vłaśnic dlatego rocz- nim. Nie zdążyłem nawet wywych w Paryżu, stały sił' jeduą nica tia: - i związane z nią uro- tłumaczyć staremu kowalowi
z decydujących sit rozwoj1! czystości-muszą stać się wiel- co to znaczy takie trzymanie
społecznego Europy. skie.rowakim św'i~lcm ca1cj Polski, mu- czapki w ręku . jakim przywital
ły w krajach denmkracj i l11dosza dać wyraz nierozerwalno- nasza grune. Zreszta powie mu
wd ten rozwój na tory sojuszn śct jaka · istnieje pomiędzy kto innv. Jest iuż kto, bo obekhsy rohotnicze.i z chłop<; i wcm dniem wczo.rajsz~'m, a dniem cnie jest okrPs WC'llki z tftmtymi
i drolmomieszczai1stwem nrzc- dzisiejszym narodu, pomiędzy czas„mi, w których odkrvwaciw wiclk 'emu kapitałowi, p.ro- minionymi walk.ami lu<ln pol- niP ~łowu i trzymanie czapki w
wa<lząc do rzeczywistej równo..
sk' ego, a jego dzisiejszymi zwy rek11 nf)dczłls ro?:mowy hvło
svmbolem stosunków -mi~dzy
ści i sprawie<lliwości
społccz
cięstwami i osingni~ciami. Szenf'j. Realizuj emy ten testament roki udzi0ł w tych uroczysto- crlm')P.Tll i .. oanem".
Ohejrzeliśmv rec:.zte ciekaw chwrn.- kiedy . naród polski ściach na.i szerszych mas ludo·
l:'erO"wany przez obóz demo- w:v ch Polski stwierdzi najle- wych r7.er~v w podwórzu. Pokratyczny, przez spadkobier- piej, że masy te są świadome . tP.rn not„"h" liś""v na pole. Po
~ów chłopów - kosynierów poswvch wielkich tradycyj wol- ~„l)cl.7.P. ct~wiechieJi~my c;ie od
wstania poznańskiego bnduje nośc'iowvch omz doświadczeń Fleszara kilku borrlzo chftrakn!\ nowych -podstawach pa11- walk sprzed stu laty i w ciagu ter•dvr11)vrh cech żvcia w
stwo Ludową Rzęczpospolitą ubiegłych · lat . stu, walk, które soół<ł7.iP1ni . Okazuie siP. że stoPolskę _jako państw<> _zjednoumacniaią ich niezłomnn wole
~unki 7. ol'"licznvrni w~i>nni byczone i jednolite narodowo. kroczenia no d1·007P postępu i }..- nor.7.Afkowo złe. n(\niero
Realizujemy ten testruncn t w denwkracji ludowej.
adv ołocz-enie stwierdziło po~
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dział majątku na prywatne
działki, indywidualne posiada-

nie inwentarza i brak ochoty u
spółdzielców do kołchoźnego
życia - wtedy te stcisunki zaczęły ulegać zmianie. Obecnie
są .ani wrogie, ani przyjacielskie. Spółdzielcy sobie i wieś ·
sobie.
- No, a nie mogliście odrazu indywidualnie gospodarzyć? Nie narazilibyście się ńa
podejrzenia.
- Indywidualnie każdy by z
gło·du umarł. Nie byłoby komu
pogrzebać go nawet. Tych obszarów innym sposobem jak
tylko spółdzielczym nikt by r.ie
zagospodarował. Chyba, że · osadnicy mieliby pełny inwentarz i wysokie kredyty na od-

budowę.

- A powiedzcie nam jak
wyglądają

kontakty spółdziel
ców z rodzinnymi stronami?
Listy piszecie? ·
- Listów jest dużo. Kto do
czasu wyjazdu nie pisywał ich,
to rozpoczął tę przyjemność teraz. A na wesela, chrzciny, pogrzeby jeździ się jakby to było w sąsiedniej wsi. Mieliśmy
i tu kiedyś weselisko. Bawiła
się na nim cała gromada spół
dzielcza plus goście z centralnej Polski.
- A z osadników nie spół
dzielców był ktoś?
- Nie. Oni so.bie i my sobie.
- A jak tam z gorzałką na
tym weselu?
- No, nieźle, Sporo poszło.
Nasi chcą zaimponować ' gościom z rodzonej wsi więc sta·„
wiają. Tamci zresztą też nie
chcą być dłużni.

Przejeżdżamy obok kościo
ła. Pytamy o pobożność ludzi.
Okazuje się, że ksiądz przyjeż
dża rzadko, więc .i frekwęncja

nie jest wielka. Jedynie na od·
puście byli wszyscy.
_
W polu robota wre. Buraki
i kartofle. Ciagną wozy jeden
za drugim. Odłogów nie ma.
Gdy wróciliśmy z pola poczęstowano nas mlekiem. W
mieszkaniu ·czysto i ciepło. Podłoga froterowana. Na środku
izby chodnik z linoleum. Lampa . (elektryczna) na rucho„
mym sznurze. Można ją podnosić i oouszczać. Mebelki
małe, a w drugim pokoju mał
żeńskie łóżko okryte uroczystą
kapą.

·

W sumie widać, że ludzie radzą sobie jak mogą. Najgorzej,
że gdy zawarczał przv ocłieź
dzie samochód, czapki naszycn
gospodarzy nrzeszły z głów do
rąk Cholera I

/
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PRZEZ ZIEMIE

fRANCISZEK LEWANDOWSKI

ZACHODłłlE

•I

·KUDOWA- MIEJSCE ODPOCZYNKU LUDZI PRACY
Do Kudowy„ gdzie sptdziłem
miesięczny qrlop zdrowotny,
toczy się pociu.g uroczą serpentyną, wijącą ~ pośród rozs.iadl!ch po stokach gór i pagórków
malowniczych uzdrowisk dolno
śląskich. Nad szczytami
gór,
bielejących tu i ówdzie od
opadłego już !niegu olbrzymią śnieżno - ł>iałą szatą zawisły nieruchomo mgły, które we
dnie pogodne, w promieniach
jes:ennego . słońca jakby za dotkni ęciem rói<lżki czarodziejskiej opadaj~ 'i znikają, ukazując przepięlmy widok niezapomnianego pej~ażu górskiego.
Powietrze czyste i świeże.
Wszystko to wywołuje nast.rój
pełen optymizmu.
„Cudowne" wody mine1·alne
Kudowa jest

jednym z naj-

piękniejszych uzdrowisk dolnośląskich i polskich. Leży w pół
nocno - zachodniej części Dolnego śląska tuż u samej granicy czeskiej, w powiecie kłodz
kim. Sławę międzynarodową
zawdzięcza znanym z nadzwy·
czajnych właściwości leczni·

czych wodom minenalnym, za·
wierającym
cenny i rzadki
składnik - arsen, którego dzia·
łanie lecznicze stosuje się µrze-

de wszystkim w chorobach ser·
ca, następnie w niedokrwistości
i w objawach nadczynnooci tar·
czycy.
\Voda ta, która poza mim·
malną ilością składników mi·
neralnych, nie zawiera w sobie
fadnych innych właściwości
leczniczych, działa wprost cudownie na organizm ludzki. Po
kilkunastu lub kilkudziesięciu
kąp:elach, niektórzy
kuracju·
sze odzyskują utracone zdro·
wie, humor i radość życia. ·
Dowody

polskości

uzdrowiska

O , polskości uzdrowiska mó·

Fragment parku zdrojowego w Kudowie

pozostali do końca Polakami.
Nazwiska takie jiak Malutki,
Rokitnicki, Kolczyk więcej nam
mówią o p<>lskości tych ·ziem,
niż kroniki i zabytki.
że uzdrowisko było ongiś pol
skie, świadczy chociażby sama
pierwotna nazwa miasta, wywodząca się od słow '.iaóskiego
Chudoba, dla określenia istoie·
jących w tej okolicy ciężkich
warunków życiow.ych. Nazwa
ta zmieniała się wielokrotnie
po roku--1945 (Chudoba, Chu·
dobinia ), aż wreszcie ustaliła się
na stałe: Kudowa • Zdrój.
Park Zdrojowy

·wią

stare budowle, pamiętające
jeszcze czasy panowania ksią·
żą t
piastowskich, słowiański
styl zachowanych do dziś dnia
zabytków sztuki, dokumenty
i t. d.
Na zboczu Góry Zamkowej,
·wśród oll:)rzymich modrzewi
leży stacy, zapomniany cmentarz. Na nim obok wspaniałych
marmurowych płyt z napisami
gotyckimi widnieją szare ka·
mienne krzyże z wypłukanymi
przez deszcze napisami, które
opowiadają nam historię ziemi
. śl~skiej i tych, którzy mimo
wiekowej niewoli niemieckiej
nie dali się z!!crmanizować i

Państwowy Zakład Uzdrowiskowy zaopatrzony jest w picr·
wszorzędne urządzenia leczni·
cze i posiada .icdną z najpięk·
niejszych w Europie pijalnię.
Dla użytku kuracjuszy oddany
jest wspaniały park, ci~gnący
się na przestrzeni kilkudz i esię
ciu hektarów. Pośród olbrzy·
mich kilkusetletnich drzew,
biegną wszerz i wzdłuż parku
piękn e , l\ręte alejki. powiązane
z główną aleją w harmonijną
całość, zdobione
lkznvmi bukietami hviatów i tr:fw. Na
malowniczym tle clrzew i in·
nych okazów botaniki, króluje

ogromny

świerk,

który - niby
pagoda z dalekiego
wschodu - zadziwia olbrzymi·
mi rozmiarami i dziwacznym
kSztałtem. Stąd wspaniały widok na Górę Zamkową, pokry·
tą całkowicie · zielonym aału·
nem drzew. Na niej - liczne
ławki i altana „zakochanych",
upstrzona wyrżniętymi sercami
i sentencjami miłosnymi o ry·
nwcl\. częstochowskich.
Zakład otwarty jest przez ca·
ły rok. Najsilniejsza f.rekwencja przypada na wiosnę i lato.
W jesieni ruch · lu stosunkowo
slaby.•
Kuracjusze pochodzą prze·
ważn ' e ze sfer średnio · zamoż
nych. Spory odsetek stanowią
wśród nich wojskowi, urzędni·
cy, inwalidzi. Widzi się lu również nawet dość często
male,i ialnie dobrze sytuowanych na·
łogowych bywalców lrnreirtów,
rozsiewających w koło zblazowane swe nastroje.
Ludzie pracy korzystają z
dośG znacznych ulg, tak, że nie
wiele wydają na s'cbie 'Y ~iągu
4-ro tygodniowego pobytu w
uzdrowisku. Ci zaś, którzy
przyjeżdżają sobie prywatnie,
bez skierowania instytucji-na
pensjonat. utrzymanie. całą kurację i taksę sanatoryjną, wy·
wspaniała

dają miesięcznie nie więcej,
tysięcy złotych.

jak
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Uzdrowiska przede . wszystkim
dla ludzi pracy
Poważnym mankamentem na
szych uzdrowsik wo_góle, to
znikomy odsetek r0obotników w
sanatoriach i dornad1 odpo·
czynkowych. Podczas gdy w
ZSRR, w Danii, w Szwecji i innych krajach dbałość .o zdrowie, leczenie che.rób, jest na·
czelnym nakazem życia na co·
dzie11, w Polsce, która podczas
ostatniej wojn y uległa maSQwemu wyniszczcn :u, leczenie ludzi, ndaszcz,a ludzi pracy, w
dalszym cią._qu nie jest zagadnieniem należycie docenion _,'ln.
świat pracy, który po 0<.lzyskaniu niepodległości slan:~ł
pierwszy na apel ojczyzny w
warsztatach i na posterunkach
pracy, położył wicJkie zasługi
w odbudowie kraju, musi pod·
reperować swoje zdrowie i wypocząć po wielu latach walki i
trudów.
Chcemy widzieć w większych
ilościach, niż dotvchczas, w
pięknvch mclrowisl~acb dt>lnośląsk'.-~h pracowników fizycznych i robotników ciężkiego
przemysłu. fabryk, kopalń i

.
-
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nisz, oraz w:!Skich chc.Juików, hylkowa baz~ka, a na okoliczwyżłobionych w ciągu wieków
>~ych pagórlł'ach pobudowane
przez wodę i wichry. Oryginal- są stacje Męki Pańskiej.
ną, lecz niezwykłe makabryczDalsze wycieczki wiodą do
ną jest znajdująca siQ we wsi · starego Kłodz-ka, Solic Zdroju,
Czerwona po<l Kudową ka plica, przemysłowego \\Tałbrzycha, do
_której sufit i ś~iany _wyl_ożone Ks~~żna, gdzie znajduje się staKalownieze okolice uz.drowiska
s:1 piszczelami i czaszkami 1·y zamek p~astowski, do Jeleludzkimi, poległych i zmarłych niej Góry, Cieplic, słynnych z
turyści,
Kuracjusze . oraz
na cho.rohy epidemiczne pod- muzeum ornitologicznego i ze
p1:zcbywający w Kudowie, ma·
czas woJny :~O-letniej (1618 starej . biblioteki z. zb~·ojownią;
ją mo·żność zwiedzenia nieśnieżki
1li18 ). \V bok od Polanicy leż:i Ka.r pacza,
szczytu
lwyklc atrakcyjnych i pi~k
'Vambierzyce, miejscowość od- (-160.) m) i t. d . .
nych jej okolic.
pustowa, gdzie znajduje siQ zaFranciszek Lewandowski
W Dusznikach znajduje si~
,.•..•.••.•••~
.....................................
„
•••
„
,.....................................................„ ..............„ .............................. ....... „ .......„ ..........„„.......
,
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3-~i).

• .

hut • . Społeczna masowa , akcja
l~czenia świata pracy, powinna
slać się naczelnym nakazem i
dyrekcyj· wszelkich
hasłem
ośro<lk~w p.rzemyslowych.

dom .historyczny, miejsce pobytu w okresie potopu szwedzkieg.o ( 1669) króla Jana Kazi·
mierza i budynek tea traJny, w·
którym Fryderyk Szopen dał
swój pierwszy koncert publiczny w roku _1826. W od<laJonych
o kilku.naście kilometrów tak
zwanych „wilczych <lolach"
godna jest podziwu grupa
olhrzymich skal, o kształtach
najbardziej fanta~tycznych, jak
kadłubów olo;c:tó""• orła, w ielbłąda, pary zakochanych, jam i

· ZMW
• UJO' dZ k a ko D fe reDCJa
W O Je
'
Wici, ZWM i 'OMTUR UJ Lublinie
W dniu :25 stycznia br. odw Lublinie konferencja wojewódzka ZWM, Wici i
OM TUR.
Obrady, w których wzięło
udział ponad :200 delegatów,
odbyły się w sali Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Konferencji przewodniczył
kol. Kubass-prezes wojewódzki Wici. Ref era ty wygłosili kol.
kol.: Góralski z Zarządu Głów
nego ZWM i W. Wąsik z Zarzą
du Głównego Wici.
Po referatach wywiązała się
szczegółowa dyskusja, w której zabrali głos przedstawiciele wszystkich organizacyj: Sulewski, Kmicic, Jaroszewicz,
Popławski, Włodziński, Gajda,
Petryka, Wysilinia, Kamiński,
Pazura, Wojtas, Tor, Boguta.
Dyskusja wykazała, iż wśród
młodzieży nie ma zasadniczych
różnic, natomiast jest duże zrowmienie p·otrzeby zjednoczenia wysiłków i zbliżenia ideo ....
logicznego, ażeby szybciej i
skuteczniej móc przeprowadzić
odbudowę kraju i włączyć w
twórczy proces całą młodzież
i>yła się

renności Polski, przeciwstawia
się wszelkim zakusom imperializmu anglo - amerykańskiego,

który poprzez imperialistyczny
plan Marshalla dąży do podporządkowania sobie wolnych
narodó~ Europy i całego świa
ta. ·

.

.

mając na uwadze chlubne tradycje wspólnie przelanej krwi
młodzieży z AL, BCh i AK w
walce o niepodległość, postanawiają tak, jak w walce z okupantem i rodzimą reakcją,

ł!lk dziś

w wolnej Polsce zbior_owymi wysiłkami młodych
mózgów i rąk - budówać nowy ustrój społeczny, w którym
tjie będzie wyzysku człowieka
przez człowieka.

................................„ ...••..••••„ .........„ •••„ .......„.„....................„ ...

Budujein~J° u.Jłasng

dolil

betoniarzy, stolarzy pośpieszy
<lo Do- ła do p.racy przy dal&"t:ej budowie. Praca była bardzo ciężka.
biesławie, skręcamy do Bejse,
Wszystko zostało zrobione wł.a
gd~ie już szosa przechodzi w
nawet <lochówka
snoręeznie,
drogę polną, je<.lziemy dalej w
pokoju, dla którego utrzymaa pokrycie dachu.
n
cementowa
napotykamy
aż
Hogowa,
stron~
nia młodzież zorganizowana
małym.i
dawał si~ odczuz
wieś
lichą
Najbardziej
<lro<lze
po
Lubelszczyzny poświęci wszydomkami, zwam! Liściszowica wać brak funduszów. ·
stkie swe' młodzieńcze siły.
Dobrowolne składki i dochod
W trosce o skoordynowanie mi. Na wsi tej jeszcze przed
zaznaczyła się
wybitnie
wc-jną
i zabaw urządzanych
imprez
z
pracy Młodzieżv PolskiP.j i ugruntowanie zdobyczy Demo- pr.aca organizacyjna p.rzez sze- i>rzez wiciarzy stanowiły najkracji Ludowe.i. wszystkie trzr rzenie czytelniet wa i prowa- wi~kSZ<! pmnoc. Obecnie dom
organizacje ideowo - wycho- dzenie zespołów Przysposobie- sloi prnwie wykoi1czony. i\liewawcze, zmierzać będcfdo roz- · nia Rolniczego. vV okresie oku- ści się w nim szkoła powszech~
szerzenia swoich wpływów- i pacji hilłerowskiej wiciarze na 5-oddzi,ałowa, która w przywstąpili do pracy konspiracyjszł),11 roku b~dzie szkołą 7-odwciąJ.?nięcia całej młodzieży
Lubelszczyzny do dzieła odbu- nej w szeregi B. CH. Troszczc1c ilzialową. Została również wydowy zniszczonego kraju i wy· się o oświatę na wsi zakładali koi1qona świclłica i mieszkaognisim szkoleniowe· z pomocą nie dla jednej siły nauczycielchowa(1ia nowego człowieka.
Poprzez naukę. wychowanie, miejscowego nauczyciela nb. skiej. Dom jest wybudowany
Bajki. Z chwilą oclz)'.skania z pustaków cementowych, wepracę, świadomie dążyć bę
wolności w 1945 r. wiciarze
w1111 trz szalowany cegłą pafodziemy do zwiększenia produkcji na wsi i w przemyśle, co odrazu jawnie stan<Ji do pracy. 11<!, jest suchy i ciepły. Kolo
orzyczyni się do szybszej rea- Najha-rdziej palącym proble- posiada wagę do ważenia bylizacji planu trzyletniego i za· mem na wsi był brak budynku, dła, aparat do opryskiwania
-polską.
Idea jedności młodzieży pol- gwarantow1rnia suwerenności i w którym mogłaby mieścić się drzew w ogrodach, podłogę do
skiej i potrzeba stworzenia je- niPnodległości Polski Ludowej. szkoła i świetlica. \\' iciarze po- _organizo\•;ania zabaw i różnych
Celem zwięks7.f~nia wydajno- stanowili wybudować Dom Lu- występów artystycznych na podnej demokratyczno - ludowej
wietrzu. Na przyszłość planuorganizacji młodego pokolenia ści pracy wszystkie trzy orga- dowy.
micszkarky wsi jemy przeprowadzić przez wieś
'Vszyscy
Polski Ludowej znalazła bar- nizacje podejmą i przeorowa·
dzo żywy oddźwięk na wspól- dzą wyści~ pracy w rolnictwie przystąpili do pracy, najpierw chodnik z płyt betonowych, pop.rzy zwózce piasku, przy ro- prawić drogę, wysr.lamować
i przemyśle. .
.
nej konferencji.
Konferencja bieniu pustaków„ potern przy staw gromadzki i wykorzystać
Wojewódzka
W wyniku dyskusji postanowiono zacieśnić współpracę, młodzieży w myśl założeń u- fundamentach i murowaniu go, założyć bihliotekQ publiczmowv o wsnółpracy orfłaniza ścian. Późna jesień przerwała ną, a raczej rozszerzyć posia1:wołać podobne konferencje
powiatowe, powołać do życia cji młodzieżowych postanawia robol~. Z nastianiem wiosny daną w tej chwili.
cała gromada wyłaniając spoKomisję Współpracy we wszypoprzez:
Edward Wiśniewski
siebie majstrów, murarzy,
śród
a) wspólne narady i konfestkich powiatach.
Na zakończenie uchwalono rencje.
„.„ ••...•• „ .•• „.„„„ ••••••••••• „ .. „.„ ••••• „.................„ •• „„ .••.. „„.....,
międzyorganizab) kursy
iednomyślnie rezolucję.
cyjne,
· c) praktyczne współdziała:.
REZOLUCJA
Wojewódzkiej Konferencji Wi- nie terenie
ci, ZWM i OM TUR odbytej w wzmacniać i u~runtowywać w
·Referat ideowy wygłosił kol.
W dniu 24.T.1948 l'. - odbyło
organizacyjnych
dniu 15--go stycznia 48 r. w Lu- szeregach
WojeZarządu
posiedzenie
się
Ozga .:. Michalski:
. blinie.
młozbliżenie ideoloJ?kzne
·p-0 szczegółowej dyskusji -t
Konferencja . dzieży miast i wsi Lubelszczy- wódzkiego „Wici" w Lub-linię,
W_ojewódzka
Wici, ZWM i OM TUR ob'rad·u - znv, celem zbudowania jednej w którym wzięli trdz'iał przed- · sp~\vozdGn~~h z prac ~arządu:
jąc w _Lułilinie w dniu l5 sty- ludowo - cłernokratvcznej Or- stawic'ele Zarządu · Głównego . WojewÓd~kiego, .
omówion~
- kol. kol.: Ozga - -Michalski -i
cznia 1948 t., mając na uwadze . głini7.adi Mło<łzieży ·Polskiej.
br.
kwartał
1-stY
na
oracy
nlan
utrzy1na'nie· wolności i suwe·- · ··Wszystkie trzy organiżacje W.' \Vąsik.
Łącząc się z głosem całego
Narodu, potępiamy zakusy,
zmierzające do pogwałcenia

Jadąc

1
'\

ielkiej,

szosą

od

Kaźmierzy

dojeżdżamy
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SPOŁECZNE
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~·Polska

na ·tle form i ·ustrojów

\V poprzc<lnicj lekcji stwie1·dziliśmy, że pierwszą fo11ną
ustrojową pai1sl wa polskiego
hył1a monarchia absolutna. For·

ma la oznaczała uiczym nieogramczone w ł adztwo jednostki (króla).
Pa ństwo

i·zeczpo·
stanowe spolita szlachecka.

Stopniowo jednak mónarcha
· usz·czuplał \v różnych okolicz·
nościach pclnię ., swej wlac.lzy
· pr·żez nadawanie różnego i:o<.lza
ju prz1wilejów pewnym jedno·
stkom (członkom swej druży·
·ny, .irzędnikom królewskim,
duchownym i t. p. ). Przy wile. je te jednak da.tyc/,yly wyl<1cznie jednostek - nie posiadały
J>owszechnego charakteru, t. :r.n.
nie były nadawane całym grn·
pom społecznym. Dopiero, gdy
wśród społccze1hlwa zacz<;'.l~· się
grupy lu<lzi
wyróżniać pewne
· powią2anc w spólnotę celów i

·interesów (rycerstwo, ducho. wieństwo) i co więcej, gdy gr(t·
· py te slm10wiły znaczną silę,
· rozpoczął się proces nadawania
przez króla przywilejów zbiorowych, z których ltorzystała
cała grupa społeczna czyli t.z\\'.
· stan. Pierwszy Laki przywilej
duchowiei1stwo, a
olrzymało
później szlachta. Tym sposobC'm
już w koócu 12 wicku zaczyna
się tworzyć państwo o nowym
ustroju pai1st wa stanowego.
· Fo·rrna ta oznacza, że obok wvkopa wczej władzy królewskiej
s1oi władza p.rawa w postaci na·
danych przywilejów i potęga
oraz wielkie znaczenie uprzywi·
lejowanych stanów społecz
nych. Stany te organizacj~ pm't·
stwa wykorzystują wyłącznic
dla swoich stanowych . intcre·
sów. Interesy innych grup sp0r. łccznych są zupełnie pomijane,
a co więcej, ma te właśnie upo·
. śledzone stany przerzuca się
_ cały ciężar utrzymania pań.
stwa (podatki, usługi, świ1ad
czenia rzeczowe). 'Vzorem te.i
jest
ustrojowej
. przemim1y
. Anglia, gdzie król Jan bez zie·
. mi, wyczerpany długoletnią
wojną z Francją zo-stał zmuszony przez pewne grupy społecz·
. nc ( duchowic1istwo, szlacht~ i
mieszczat1stwo) do ograniczeni-a swej władzy w dzic<h:nie:
sądowej, poclatkowci, polilycz·
nej oraz finimisowej. · Og1·rmi·
· czenia tej władzy zawarte hyło
w t. .zw. „wielkim przywileju
;wolności" (magna charta liher-

lalum). Duchowicl1slwo olrzy·
swohoduegu
możność
obsadZJania stanowisk kościel
nych, oraz pot wierdzcnic przy·
wiłejów gospodarczych, szlach·
cie i mieszcuu'1slwu zostały
również zagwarantowane daw·
ne p.rz~wileje oraz nadane 110·
we. Art. :39 „wielkiego przywilej u" określał: „żaden wolny
człowiek uie b~dzie pozwany
· ani więziony; . albo wyrzucvny
z po.siadh>ści albo wygnany ...,
jak tylko na podstawie legalne·
· go wyroku równych jemu lub
na podstawie prawa ziemskiego". Było to więc pierwsze na
gruncie ęuropcjskim ujęcie za·
sad pra worzqdności pai1stwa i
· wolnu ś ~i jednostki. Nad prze·
strzeganiem, czy król będzie
· wype.niał prawa, miaJ:a czuwać
· ra<hl króle.w ska złożona z dygni lurzy lrnściclnyd1 i świec·
kich.
Było to wi~c również i pierw·
· sze na gruncie eu.ropcjskim
- zwycięstwo społccz\•lłslwa nad
· wł.adz:! jednostki. Owocem te·
. go zwyci<;'.Sl wa st.al si<;'. później·
sy parlamenla.ryzm, to znaczy
. władza wybranego przez ogół
obywa te:li przcdslawiciclsl wa.
"' Polsce pndobnic wykorzysl1ala szlachta i duchowieilslwo
mało

życia

ztiiorowego

kiej? Przede wszystkim musi.
· my sc·hie postawić jeszcze py:
. tanie dodatkowe, dlaczego przy
jęła się już wówczas nazwa
rzeczpospolitej, gdy na czele ·
paóstwa stał n 'e prezydent, a
król. Otóż złożyły się na tą na·
zwę trzy czynniki:
1) wymz rzeczpospolita (res
pnblica - rzecz . wspólna, pu·
bliczna) oznaczał wówczas w
ogóle organizację pal1stwową.
2 ) wyraz rzeczpospolita tworzyła
oznacz.a:ł, że Polska
wówczas związek państw ( pol·
skiego, litewskiego),
3) wyraz rzeczpospolita wówczas
oznaczał, że istniała
· parlarnentiarna forma rządów
s7.Jachty. Nazwa ta później (po
-1918 r . ) zostaje użyta d13 ozna. czcnin republikańskiej formy •
· rządów.

Na C7.Cle rzcczpos1foli tej szlacheckiej stał monarcha .,z łaski
bożej król polski", posiadający
rozległą władzę wykonawczą i
znaczne wpływy na prawodaw·
stwo. 'Vłiadzę swą król wyko· nywał za pomocą urzędników
· nadworn~rch (płatnych ze skarbu królewskiego) i urzędników
prowincjonalnych.
Władzę

prawodawczą

speł-

2

>

3) wojskowe,
4) sprawiedliwości,
5) skarbowe.

monarPaństwo pł:awne
chia konstytucyj.ta i republika.
'" dalszym jednak ciągu
paiislwo posiadało charakter
stanowy. vV tym samym cz.asie
poza granicami Polski zachodziły poważne p.rzerniiany. W
związku z posl~pem nauki i jej
upowszechnieniel11 · ( częścio
wym), w związku z przemianami gospodarczymi ( pocz}1 tki
liberalizmu, rewolucja przemysłowa) i społecznymi, ustrój
monarchi absolutystycznej s law0ł si~ coraz bardziej niewygodny dla obywateli. Przemiany ush·ojowe posiadające S\\' c
spolcźródło ~ większości
czeilsl w poszczególnych pat'1slw
następowały dwoma główny
mi torami:
1) torem rewolucji t. zn. nazmian
wprowadzenia
głego
przy użyciu siły .
2) torem ewolucji, a więc
drogą pokojową i"'" stopniowego
wcielan ia w życie przemian
przy pomocy aktów prawnych.
Wynikiem tak jednej, jak i
drugiej drogi było państwo
prawne. Formalnie za pocu1tck
tego ustroju mążemy · uwiażać

· nial sejm zwyczajny (6 tygod.)
i nadzwycz1ajny (2 ty~od . ). W
osłabienie władzy królewŚldej
· w związku ze zmianą dynastii, skład Sejmu wchodzili: król, Wielką Rewolucję Francuską
( 1789 r. ), a szczególnie jej akt
· ażeby wzmocnić swoje stanowi· senatorow'ie i posłowie szlaPraw
Deklarację
prawny
sejmikach.
na
wybierani
checcy
·
wieku).
sko (druga połowa 14
I odtąd, t. zn. od pierwszego, · V\T zasadzie se.im był dwuizbo- Człowieka i Obywa tcla.
. powszechnego przywileju sta· · wy, t. zn. oddzielnie obra<lowaMyślą przewodnią Deklaranowcgo, zawa.rtcgo w t. zw. - li senatorowie, oddzielnie -po- cji było uznanie osobistych
pakt,aoh koszyckich, szlachta po słowie. Poseł szlachecki nie był praw człowieka ( przyrodzoprzez cały 15, 16, a nawet i 17 reprezentantem całego narodu, nych i pierwotnych - a więc
wiek prowadzić będzie wplkę 0 · lecz był tylko przedstawcielem znów ludzkość z powrotem się
zwiększanie swych przywile· · swego okręgu. P.rzed wyjazdem ga do niektórych instytucji u· jów, tworząc pai'1stwo stanowe. na sejm . otrzymał specjalne stroju rodowego) i oparcie ca·warto nadmienić, że w ty:tn -instrukcje. Często instrukcje . łej budowy pal'1stwowej o te
czasie ustroje innych pa11stw były uzgodn'ione na sejmikach właśnie prawa·.
. europejskich kszt.altowały się .generalnych t. zn. tiakich, na
Jednocześnie następuje pogłę
inaczej. Ka;~de z tych r,aństw których zbierali się nosłowie hienie i wywyższenie rołi pra· starało się skupić pod swymi · całej prowincji (np. Małopol wa w życiu zbiorowym. Uprze. rządam.{ jak najrozleglejsze, za- sk'i w Korczymie ).
dnio władza suwerenna stała
okqgl011c terytorium i zespolić -· Podobny· ustrój trwał do ponad wszystkim w h1yśl wsa- je ·w z"\\·iartą, jak najbardziej 1168 r. W tym czasie utwo.rzo- dy „w]adca jedynym prąwo
· scentralizowaną całość. Oawn·e · no pierwszy w Polsce stały dawcą". Władza była silą kie· przywileje jednostkowe i sta- . rz!;ld nie. .ieilnostki, ale rząd ko- rującą, hyorzącą „porządek"
. nowe pochodzące jeszcze ·z okre . Je!!ialny (zbiorowy).
prawno - paiistwowy. Ustano· su feudalizmu, mnsia.Jy ustąpić · Rz!ii-dem tym by.I.a Rada Nie- wione prawa wiązały i ohowią
. przed absolutni) władzą monar· . ilstaj:;ica, składająoo s'ię z króla zywały poddanych, nie krępo
szą. Uwieńczeniem tego ustro· . i 36 komisarzy. Już wtedy u- wały jednak prawie zupełnie
. .1n ·były or;~anizaejc pa·ństw: . tworzone zostały pewne mini- władcy.
Deklaracja przeprowadza odprnskiego·, anst.riackic~o, czy sterstwa (departamenty) jak:
1) interesów cudzoziemskich mienne zasady. Samowola wła
gdzie król
leż francuskiego;
zostaje uniemożliwiona
_mó~ł powiedzieć: - „państwo, ( ohecn'ie sp.raw zia·graoicznych ), dzy
2) - policji czyli dobrego po- przez jej rozdział przeprowa·lo ja".
Na czym polc~ał ustrój pol· rz::,dku (obecnie hezpieczeń- dzony w ten sposób, ażeby je(Dalszy ciąg na str. 6}
skicj rzeczpospolitej szlachec· stwa i admin'istracji ),

w
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(Dalszy ciąg ie str. 5)

dna władza kontrolowała drugą. Ponad włiadzą winno stać
prawo, gdyż źródłem prawa
nie jest władza zwierżchnia ale
sama natura, która wyposażyła człowieka w prawa osobiste.
\V stPoSunlrn do tych osobistych
władza
p~aw obywatelskich
wmna być jeszcze bardziej
skrępowana niż pojedyńczy obywatcl; obywatel bowiem powołujc organy władzy, aby
st.t·zcgly J. ego 1)rzyrodzon)1ch
praw. Zanika wi~c pogh1d na
„!>Oskie" pochodzenie władzy
Z\\'l<'rzclrniej . a zaczyna się
kształtować i coraz bardziej upowszcchniać pogląd, że wła1lza legalna może pochodzić
tylko od ogółu zrzeszonych w
pai'1stwie obywateli.
Gdy zwierzchnia w~a<lza państ wa nie· spełnia swych zadań,
ohywatele nmją prawo oporu
przeciwko władzy. Zasada ta
stała się później, podstawą dla
dalszych przemian ustrojowych
pm1stwa, a ogół obywateli
( spoieczd1stwo) walczył o uslanowienie odpowiednich, słusznych praw, któ.rych ujęciem
staje się konstytucja, a zewnę•
trzną furmą republika.
Ciekaw:! jest rzeczą przeana1izowanie drogi ewolucyjnej
pokojowych
(sto1miowych,
zmian) do pai1stwa prawnego.
Przykładem tego jest Anglia.
Jak już uprzednio wspomniałem, w Anglii niektóre stany
społeczne już od 1215 r. zdobywają pewien wpływ na wła
dzę, później odbywają się stałe z&romadzenia ludowe. Przed
stawicicle stanu szlacheckiego
ohradowali oddzielnie i to dało
początek senatowi, czyli t. zw.
izbie lordów, zaś przedstawiciele mieszczaństwa tworzyli
izbę gmin. Obydwie izby określono nazwą parlamentu. Z biegiem czasu członkowfe parlamentu nie reprezentowali już
tylko interesów swoich okrę- ·
gów, lecz sta,vali się reprezentantami całego narodu. Znalazło to zastosowanie we wszystkich ustrojach demo){ratyczm ·ch. Powoli również uległy
rozszerzeniu uprawnienia parlnmentn. Parlament nie tylko
prawa, lecz
uchwalał nowe
rr„· \· niPż miał wpływ na skład ,
g·: hinelu rządu (ministrowie
tworzą tak zw. gabinet-rząd).
Hz:)d h.vł zależny od stronnictwa politycznego w parlamencie. To stronnictwo, które posiadało większość w parlamencie, ohsa<lzało stanowisko premiem, ~ ten z kolei . powołał
również ze swego stronnictwa
wszystkich ministrów. Pomimo
tycJi zasad określonych ogólnie
nnrlnm<'n taryzmem. Anglia zafrzvmała formę monarchii. ale
inż nie nhsolutnri. ale monar~hii konstytucyjnej, w której

osoba kró1a m .ala charakter
wyh1c„m1c repro..:::..:ntacyjny.
Jaki skutek wywarły zachodz:ice p.rzemiany na ustrój Polski? Jasną jest rzeczą, że pań
stwa, chociaż oddzielone są od
siebie liniami granicznymi, pro
wadz<l żywą wymianę myśli,
idei. Trudno jest przeprowa<lzić przez granicę kontrabandę,
0 wiele jednak łatwiej jes~ prze
ładunek
wieźć dynamitowy
myśli. \Vłaśnie pod wpływem
tych myśli i w Polsce zaszły
·
pewne reformy, wyrazem ktorych stała się konstytucja w
1791 r. ( 3 maj).
Polska stała się pai1stwcm
stanowa _ prawnym 0 formie
monarchii konstytucyjnej. Pań
stwo stianowo _ prawne oznacza, że nie wszyscy obywatele
są sobie .równi wobec prawa w
granicach kraju. Równość ta
zachod:-d.ła tylko w obrębie sta:nu. Inne więc prawa posiadała
szlachta, inne mieszczanie, a
wreszcie inne chłopi. W myśl
art. 5 - 11 Konstytucji 3 maja
został ·w prowadzony rozdział
władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądową.
Władzą pra,vodawczą był 2
izbowy sejm (senat i izba po.selska ), uchwały zapadały nie
w drodze zgody wszystkich,
lecz przy pomocy większości
głosów. Posłowie reprezentowali nie Interesy swe.go okręgu
wyborczego lecz interesy całe
go n.arodu.
'Vładzę wykonawczą
niał król łącznie z radą,

speł

t. zw.

praw.
Król nie mógł sam wyda,vać
p.rawnego, nie
żadnego aktu
mógł więc decydować bez zgody straży praw. Posiadał więc
król, podobnie jak w Anglii,
charakter reprezentacyjny.
'Vładza sądownicza była niez.ależna. Sądownictwo podkreślało również charakter stanowy państwa. Każdy stan spo~
swe własne
łeczny posiadał
strażą

sądy.

c
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kich obywateli bez
stan.

względu

Uogólniając · możemy

na

powier. nie
repu-

dzieć, że.... Polska do 1918
posiadała ustroju czystej

bliki demokratycznej, a chłopi•
przez cały przeciąg jej dziejów
nie mieli żadneg·o wpływu na
nąd.

w pozostałych
Również i
państwach europejskich w 19
i w początkach 20 wieku nie

było· pai1stwa o pełnym ustroju
denmlffatycznym w praktyce.
Pa11stwa te możnaby raczej
porównać do dawnej, pozostawionej nam jeszcze przez staro
żytność, republiki arystokratycznej. Pa1i.stwa 19 wicku
praktyeznie ograniczały się do
zabezpieczenia wolności ekono.micznej (gospodarczej), wol~
11ości: handlu, konkurencji, umów, zysku i wyzysku, stało
zaborczych
się przedmiotem
popędów kapitału. \V praktyce państwo o tych czy innych
formach ustrojowych stało na
straży interesów k.apitału.
Zanim przejdziemy do omówienia wlaściwyeh form demokratycznych ustroju państwo
wego, dokonamy pevmej próby klasyfikacji (podziału) ustrojów państwowych.

Próba k1asyfikacji.
1\Iówiąc o pa1i.stwie, mamy
na myśli jednolite zrzeszenie
obywateli na pewnym terenie
objęte jedyną powszechną or-

ganizacją (ludnpść, teryto~itim
Jewładza).
suwerenna
jcdnoli tość o.rganizadnakże

i

cji musi

ulec pewnemu zró-

ze względu na
żnicowaniu
odr~bności regionalne, ludnościowe i tradycyjne. Zróżnico
wanie to przedstawia się w ustanowieniu samorządu i auto.nomii, t. zn. pewnym odrębnym
porządkom prawnym, rozcią
gniętym bądź to na pewnym
terytorium (np. śląsk do 1939
r. ). bądź na pewną grupę ludzi.
Aulonomia dotyczy najczęściej

Dalsze zmioany w ustroju·
Polski zaszły po kong.resie wie- spraw gospodarczych, kultude1i.skim '(1815 r. ). Znalazły ralnych i gospodarczo - finano·ne wyraz w Konstytucji Kró- sowych.
lestwa Kongresowego. Zmiany
Wyższyrn od autonomii stote jednak zdążały raczej do o- pniem zróżnicowania jest pat'ipuaw obywatel- stwo związtfowe.
graniczenia
skich. do wzmocnienia władzy
Cr,ęść państwa związkowego
snwerena.
może nawet używać nazwy
Król znów, (lub jego namie- „państwo". „Państwa" te są
stnik) odzyskał pełnię władzy wvposażone w rozległą auto..
nomie (władza, administracia
wykonawcŻej.
Dla sprawniejszego wykony- wcw~ętrzna. sadownictwo, fiwanii::i władzy pmistwo zostało nanse, szkolnictwo), rolę wię
podzielone na 8 województw, zi ł;:iczącc.i spełniają władze
77 powiatów i 51 gmin miej- cenl.r{t)ne (sejm, rząd, polityka
skich. Ponadto na s:oczeblu wó- zarrr::rniczna i t. p. ).
Przykładem państwa zwią
jewódzkim został wprowadzony samorz~d o bardzo niewiel- zlrnweao sn: Stany Zjednoczokim zakresie uprawnie1i. (rady ne. Z.8.R.R. i inne.
Oprócz · tego możemy wywojewódzkie). Sejm nedal był
clwn-izbowv. 8ndowni.ctwo nie- różnić ies7.cze fornw państwa
,,imperium".
zawisłe, " :spólne dla wszyst- imper'alnego

I

•

Imperium oznacza taką formę
ustroju, w której ośrodek zorganizowany państwowo, uzaod siebie gospodarleżnia
czo, kulturalnie lub politycznie
społeczne,
zrzeszenia
inne
zwi ązki i terytoria. Jest to
więc ustrój państwa, które obejmuje oprócz swego terytorium· właściwego inne kraje
i uzależnienie ludzi w nich zam:eszkałych; mogą to być kolonie, dominiia, protektoraty
lub mandaty. (Kolonia-eałk0- ·
wite uzależnienie, domi•ui.a wyższy stopiei1 niezależności,
własna autonomia, samorząd;
protektorat i mandat - czasowe uzależnienie pc)Vnego kraju do chwili jego dojrzałości
politycznej, kraj, który stoi na
progu otrzymania swej własnej
1>aństwowości ).
Przykładem lak zorgianizowanego pai1stwa jest Anglia
(Imperium V\Ticlkiej Brytanii).
ze

Podział ustrojów państw
względu _pa źródło władzy.

W tym po<lziale możemy wy4
trzy zasadnicze typy:

różnić

1) monarchię,
2) arystoluację,
3) demohację.
<.

Monarchia - Władzy w tym
ustroju przypisuje się boskie
pochodzenie, przez co monarcha uzyskuje wyższość (autorytet) potrzebną do uzyskania
powszechnego posłuchu poddanych. Czynności rządzenia mogą być czynnościami monarchY,
(w ustroju jedynowładztwa autokratyzm) luh specjalnego
(gabinet).
cia1a rządzącego
Stale jednak monarcha utrzymuje zadanie reprezentacji pań
stwa na zewnątrz i wewnątrz.
W jego też imieniu wykonywane są akty rżądzenia w pmistwie (król kładzie swój podpis).
Arystokracja - Do funkcji
rządzenia powołani są ludzie
tylko z pewnego st~nu - wła
dza pochodzi z ich woli.
Demokracja (republika) W republice źródłem władzy
jest naród. Władza winna być
zgodna z wolą zbiorową, społeczną i tylko w jej imieniu
może być wykonywana. Pa11stwo republikańskie reprezentuje również jedna osoba (prezy<len t) - pierwszy z obywateli wybierany na pewien okre~. Państwo republika1'1skie .
winno być organizacją strzegącą interesów wszystkicl1 obywateli, a nie jednej, lub nicktó..
rych klas społecznych.
Podział

ustrojów pat'ishvowych
ze względu na sposoby
wykonywania władzy

·wyróżniamy

tu 4 typy: auto
ary-

(samowładczy),
( Dokończenie na str. 7)

kra tyczny
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Omówie nie odpo wiedzi na pytania z lekcji Nr 7
Jak Koleżanki i Koledz:y czytali, technika w okresie miedzi
i brąm była bardzo prymitywna. pozwalająca na obróbkę
metali miękkich i łatwiej topliwych. l\Iiedż występuje w stanie stosunkowo .czystym i topi
się przy dużo niższej tempera- ·
turze niż żelazo.
~liękkość nue<lzi, która umowykorzystanie na
żliwiła jej
bardzo niskim stopniu teclmiki
jej w~dą.
b)· ła jednocześnie
się bardzo szybko.
:-:.używała
Bng {mieszanina miedzi z cyrn1) okazał się niewiele trwałszy.
. o też zapewne zadecydowało, że miedź i brąz wyparte zostały przez żelazo trudniejsze
do obróbki ale trwałe w użyciu.
Na terenie Polski odkryto już
wicie śladów gospodarki i ży-

wi~kszą rntcligencj<! o<l reszty
zwierząt.
O tym, że człowiek zaczął
posługiwać się narzędziami zadecydowało posia~anie inteligencji. Domyślił się, że użycie
kija, kamie.n ia uzupełnia jego
siły, pozwab mu \\lalczyć i zwy
cic;żać zwierzęta silniejsze od
siebie. 1\Iimo, że małpy używają
kija i umieją miotać, to robią
Człowiek
przypadkowo.
to
pierwotny zaś doskonaląc kamień i kij doszedł do bardziej
narzędzi,
skomplikowanych
które pozwalały mu na ujarzmienie przyrody. Umiektność
posługiwania się kijem i kamieniem zadecydowała w ogrom-

cia luuz:i pierwotnych. Odkryć
tych dokonywuje się w dalszym
Wiele z nich to dzieło
ciągu.
przypadku. Przy prowadzeniu
robót ziemnych, regulacji rzek;
budowie dróg, kopaniu dołów
pod fundamenty na trafia się na
narz~dzia,

szczątki

u1·zQdzeń

domowych i t. d.
Za<lnemu jednak z uczestników \Vychowania Społecznego
nie udało się znaleźć śladów
życfa ludzi pierwotnych.
trzecie pytanie Koleżanki
i Koledzy odpowiedzieJi, że nie
ma zwierząt, które posługi
w.alyby się narzędziami (kijami). Niektóre gatunki maJp używają ~ja do strącania owo..
cow, których n;e mogą dosię
.;1

nym stopniu o rozwoju ludzi.
Kamień, kij, udoskonalone, łą
czone z sobą i innymi materia-

gnąć nogą, umieją też miotać

narzędzia i umiejętność posłu
giwama się ogniem zmniejszyły wydatnie wysiłki ludzkie
nad zdobyciem wyżywienia i
ochrony przed napaścią dzikich
więcej
Posiadając
zwiel"ząt.

wolnego czasu i jakie takie
hezpiecze1istwo człowiek pierwotny mógł pracow.ać nad nowym.i narzędziiami. Powoli począł przechodzić na prowa<lJ:cnic życia osia91ego.
Kij grzebalny stwarzał moprymitywnej uprawy
zdobywan.ie owoców
i korzonków roślin dzikich.

żliwości
roślin i

Umiejętność

posługiwania

się

kijem i kamieniem była wielkim krokiem w rozwoju ludzkości, ·dla człowieka pierwotnego niemniej ważnym, jak dla
nas nowoczesne mia.szyny i na-

kijami, orzechami i t. p. $w1ad- łarni stwarzały duże możliwo
rzędzia.
c~y to, że małpy odznaczają się
ści dla człowieka. Prymitywne
........„ •.„.„ „„.„„ •• „.„ •• „„ •• „.„„ •••• „ ••• „„.„.„.„„„„.„.„....... „.„„.„ .. „„ .. „ „„ ••••••••• „„„.„ ••• „„„„ ••„.„„ ........ „„ •. „ •..• „„.„„ ••••••••••• „ .•.•• „ •••
t
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(Dalszy ciąg ze str. 6)
4. Rządy demokratyczne ozoo i
Rozpoczęc i e kursu U. L. w Łęknie
stokratyczny (rządy najlep- czają, że ogół obywateli bierze i
szych), biurokratyczny ( rzą udział w sposób bezpośredni
Do podania załąc.zyć należy
Wiejski Uniwersytet Ludowy
<ly zawodowych urzędników) lub pośredni w rządzeniu pań- i w Łęknie, pow. Sroda, rozpo- życiorys oraz zobowiązanie
i demokratyczny (władza ludu) stwem. Udział ten często ogra-f czyna z dniem 15 marca 1948 rodziców, względnie organiza1. Autokratyzm. Może on nicza się do możliwości wywie-. roku · żeński kurs wiosenny, cji, regularnego uiszczania o·
przcjawiiać się w różnych forrania wpływów na charakter który trwać będzie do 15 lipca płat. Opłata wynosi 1OOO zł
mach (tyrania, despotyzm, a- i kierunek .rządów.
: 48 r.
miesięcznie - jako częściowy
bsolutyzm, dykta tura i totalizm
\V związku z tym wyi·óżniazwrot kosztów utrzymania.
Zgłaszać może si~ młodzież
i t. .p. ). Polega on na tym, że
i mająca ukończony 11Hy rok
my demokrację:
osoba rządząca jest niczym niea) bezpośrednją - stanowie- życia, z ukończoną szkołą poPodania kierować na adres:
czynności
jej
ogrnniczona,
nie praw następuje w drodze i wszechną, lub własną pracą Wiejski Uniwersytet Ludowy w
rządzenia nie podlegają żadnej
powszechnego głosowania·, tą ró zdobytym
Łęknie, pow. środa najpóźniej
równorzędnym
kontroli.
wnież drogą powołani są urzędo dn. 7.lll.48.
przygotowaniem.
2. Rządy arystokracji - po- dnicy, podejmowaue ważne de-:
na uprawnieniu pe- cyzje odnośnie państwa i t. p. i
legają
'"nej uprzywilejowanej grupy
b ) pośrednią - albo przed- :
ludzi do rządzenia państwem. stawicielską. Lud, ogół upraw-i B. M. SOCZYŃSKI
Przywilej ten może dotyczyć nionych obywateli (warunek :ł
u.rodzenia (przywileje i tytuły wieku) w drodze głosowani.a
rodowe) lub też może on wy- wybiera swych przedstawicieli, i
pływać ze. stanu. majątkowego. którzy wchodzą do różnych •
Bramy nie strzegą wilctury \V tym wypadku mówimy o organów sprawujących czyn-i
dwa świerki wiodą w zielone zaciue.
(rządy kapitali- ności rz.ądzenia i kontroli pań~ i
plutcJlk.racji
Dom do drogi zwl'Ócony oczami o/den
stów).
stw;:t (ogół obywateli wybiera f
gałęzią czeremchy /dwa
Nieraz do rządu dochodzi posłów do sejmu, któ.ry przez ł
Białe gołębie w obłoku
grupa ludzi na skutek pewnych to uzyskuje prawo do stano-!
śmigłym kolistym lotem
okoliczności, na skutek pe- wienia praw i t. p., ogół wybiejego dzieje piszą.
wnych wyższych uzdolnień itp. · ra prezydenta - głowę pań-1
/
Wtedy wytwarza się- pewna e- stwa i t. p. ).
Z dachu na niski parkan
lita (zamknięta grupa ludzi
X
harcem wróbli szare troski zlecą.
Mówimy wówrządzących).
W następnej lekcji omówi- :
Zgrzanym przeclwdniom w południe żarkość
czas o t. zw. elitaryzmie. Okres my szczegółowo rodzaje demo- i
czeremchy cienie położą do końca 11-giej wojny świa kracji, jej istotę oraz obecny
Czyż nie prawdziwie kmieca
towej obfitował w takie ustro- ustrój państwa polskiego.
·i
gościnność?
je (np. w Polsce - sanac,ia ).
B. Strużek j
A i drzwi sienne komuż stają na rozchyl?
3. Rządy biurokratyczne Białym z nad drogi
Czynności rządzenia w państ
Pytania:
brzozom?
wie bez względu ,na to, czy jest
ono monarchią czy republiką,
1) Jia·k ie wady posiadał' ustrój
•• „ ............................ „ •.... „„„ ........... „ .•••••• „„„„„.„ ••.• „„ •. 1111
wykonuje grupa fachowych u- państwa stanowego?
rzędników. Są to więc rządy u2) Jakie znaczenie należy:
DYREKCJA WICIO\VEGO LICEUM TECHNIK PLAsprawowane przez przypisywać Kcnsfytucji 3 Marzędnicze
zawodowców, technicznie wy- ja?
STYCZNYCH W NAŁĘCZOWIE PRZYJMUJE ZAPISY NA
kształconych i przygotowanych.
3) Jaką drogą następowały
KURS WSTĘPNY PO 6 i 7 KLASACH SZKOŁY PO.
Rzadziej występują te rządy w zmiany
państwoustrojów
WSZECHNEJ.
czystej postaci, częściej w po- wych?
INTERNAT NA MIĘJSCU.
staci pomocniczej. (Np. for4) Jakie państwa w Europie
DYREKCJI SZKOŁY BLiżSZE. INFORMACJE W
malnie republika - praktycz- posiadają jeszcze w tej chwili
• ustrój monarchiczny?
ilie biurokracja).
NAŁĘCZóW SKRZYNIC\ POCZTO\VA Nr. 12.
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Wici arze na Ili kursie przygotowawczym w Łodzi
równe ze mną prawa. Zwątpienia moprzychodzimy, prawdopodobnie i oni
Nad wszystkimi moimi . pragnienia·
wczez
Koledzy
1
Koleżanki
usunęli
je
kiedyś w podobny sposób borykali się
.
· mi od najmłodszych · lat górowało naj·
bardziej jedno: pragnienie nauki. Dłu· . śniejszych Kursów. Zapewnili mnie, że · z trudnościami .
„Wici" ;-• zyjdą · nam . również z. wyNa równą wdzięczność zasługuje
gą też za nią odbyłam drogę, dwana·
\1Ct tedy bez namysłu ~ Wo.jewódzki Zwią.zek Młodzieży Wiej·
· pomoqą.
da~t1ą
.
ście lat czasu od ukończenia szkoły
roL~tałam Się Z pracą i poszłam się
skiej „Wici" w Łodzi. Troszczy się dla
powszechnej. Pr~ez ten czas zdobywa.
uczyć.
nas o mieszkaaia, wyżywienie, stypen·
łam tyle zaledwie, aby. pragnienie
Właściwy Kurs Przygotowawczy ;>0dia, korepetycje i wielu innych waż·
swoje móc podsycać - nie zawsze po·
nych pomocy. Sprawy te załatwia ra·
tęgować. Pomimo zaparcia s-ię siebie, , przedził Kurs Selekcyjny.
Na Kursie tym w naszej grupie przezem z Kierownictwem Kursu Przygoto·
złe warunki życiowe nie dodawały
wawczego. Zdajemy sobie doskonale
. energii, przeciwnie - zabierały, nisz· • ważali liczbowo Wiciarze. Koledzy z
sprawę z tego, jak wielki dług zaciąga
czyły ją niemiłosier.nie: Czasem wyda· . Z. W. M. i O, .M. T. U. R. tworzylł . z
my wobec naszego Związku .
· wało się, że do swego celu nie dojdę · nami , harmonijną całość. Panowała
życzliwość.
między nami prawdziwa
Już w pierwszych dniach· Kursu Sejuż nigdy. L'ecz nie przepuszczałam
nie
niedociągnięć
niczyich
z
,
się
Nikt
·
lekcyjnego, przy pomocy Wojewódzktóra
:iadnej nadarzającej się okazji,
śmiał i z ogromną radością witaliśmy
kiego Zarządu „Wici", zorganizowadawałaby mi możliwości 'kształcenia
powodzenie każdego.
: ne zostało Koło Mł. Wiejskiej 11 Wici"
się. Możliwościami tymi były: Koło
Kierownictwo Kursu (profesorowie z - przy Kursie Przygotowawczym. Koło
Młodzieży Wiejskiej ;,Wici" w mojej
dyrektorem Gluthem na czele) otacza· · nasze ma .kilka zasadniczych celów:
rodzinnej wsi, do ' któn~go przyjęto
1) Utrzymanie łączności ze wsią,
mnie uraz po ukończeniu szkoły po· · ł-0 UJczest.ników Kursu wielką roskli·
wością, dodając wątpiącym otuchy i
2) Czynna postawa uczących 'się wi•
wszechnej. biblioteka przy Kole i mah
wiary w siebie. Rozumieli doskonale, że
ciarzy w organizacji.
bib.Jiotec:ika mojego ojca . samouka.
odczuwamy ~ielką · potrzebę nauki. R·o ·
3) Samopomoc koleżeńska.
Rodzice moi posiadają obecnie 5 ha
zumieli warunki z jakich. na Kurs
Zan:ąd Koła ma moc pracy, ale i
ziemi.
Zapracowali ją własnymi rękoma,
,........... „ •• „ •• „ ••• „„ ......................„„„„ •.•..•. „ ........ „.„ ... „„.„ ......„„
jako ludzie prości, nie mający żadne·
go specjalnego zawodu. ~okonali przy
oświof~wo-świetlicowy
tym olbrzymiego wkładu pracy, na jaki
nie każdy zdobyć się może, dlatego
w moich d.\żeniach niewiele mogli mi
vV dniach· od 12.1.48. r. do żyliśmy w czasie okupacji, był
pomóc, raczej ia pomagać · musiałam
17.1.48. został zorganizowany brak oświaty. Odczuwamy to
im długo: matce w d_omu przy mło.d·
Kurs Oświatowo - $wfotlicowy bardzo. Musim)r więc ruszjrć
szym rodzeństwie a ojcu w polu, gdyż
kół M. ,V. „vViici" gm. Kurów,
bracia byli młodsi ode mnie, a wy.najęz.wartą i uświadomioną gromapow. Puławy, woj. Lublin. W dą do pracy w teren:e, musimy
cie pomocy było niemożliwe.
OszGzędność bezwzględna, odbijają· . kursie wzięło udzia.ł ogółem
pokonać przeszkody przed któca się niejednokrotnie na zdrowiu dl:ie· . 100 uczestników. Kurs Iniał za
rymi dzisiaj stoimy. Zniesiemy
zadan:e przygotowanie mło analfabetyzm młodz'.eży . wiejci, pozwalała się jako tako utrzymać
dzieży wiejskiej zorganizowarodzinie.
skiej, przygotujemy się do pranej i niezorganizowanej do cy planowo i świadomie, ponieGdym chodziła do szkoły powszech•
Pli:,t-CY oświatowej n.a terenie waż w:emy już z pewnego donej, nie zawsze miałam na zeszyt nie
mówiąc o nędznym uł>ranh11, które mnie kół. Przez szereg wygłoszonych świadczenia, że tylko planowa
referatów i dyskusji nad nimi i świadoma praca <la.ie owocne
krępowało wobec moich koleżanek, a
zyskaliśmy to, O czym n1arzy- wys-iłki. Organizujmy w całej
co pozostawiło swoje piętno, każąc
usuwać się w cień a ustępować miej- łiśmy na począt,ku Kursu. Te Polsce różnego rodzaju kursy,
parę słów, które wysyłam do które dadzą nam wslrnzówki,
sca zamo:żniejszy.m, lepiej ubranym,
chciałbym jak mamy pracow~ć sami nad
- 'Redakcji · „Wici"
swobodniejszym.
ażeby czytali 42ledzy i koleż.an sobą i od czego zacząć. Mamy
Ze mną dorastało młodsze rodzeń·
teraz długie wieczo·ry. zimowe,
ki. całej Polski.
stwo. Dom &tal się dfa nas za ciasny,
Praca, która stoi przed nami które z powodzen'em możemy
wtedy opuściłam rodzi.nę, aby szukać
jako młodzieżą wiejską, jest do tego celu wyzyskać.
pracy.
Pracowałam w Spółdzielni, w Zwią· bardzo ważna i pilna. Jedną z
Wacław Mańk_o
największych klęsk, jiakie przezku Samopomocy Chłopskiej i w „Wi-

Kurs

w · Kurowie

ciach".
Ciężka była ta samodzielna praca.
Wiedzy zdobyłam niewiele. Stafo jej
tyle, że mogłam się właśnie częściowo
usamodzielnić.

•

Samodzielność moja przypadła na
okres okupacji i zniszczenia i na o·
kres obecny niemniej ciężki, ołres od·
budowy naszego kraju, który _wiele od
nas wymaga.

Zdając sobie sprawę ze swej zniko·
mej przyd~tności w sto~unku do po."
, trzeb jakich od nas oczekuje obecna
chi.dla, znów zaczęło się potęgować we
mnie pragnienie natJki. Tym razem
trudności rozwiązał Kwrs Przygotowa·
wczy. ·
. Zastanawiałam się tylko, czy począł·
kowo materialnie będę mogła sobie
poradzić, jeśli ·przestanę pracować, ·ho
Iła dom rodzinny liczyć nie mogłam.
Nie mogła:n u::zyć się kosztem młod
szego rodzeństwa, które do nauki ma

Uczestnicy kursu

Oświatowo-świetlicowego

w Kurowie, pow.

Puławy

na co ich - stać.
Z tych trzech zadań obecnie naibar·
dziej ważnym jest samopomoc koleżeńska Już na początku Kursu Selekcyjnego zadaniem Koła było dać po·
moc tym, którzy znajdowali się w kry·
tycznych warunkach materialnych i
nie mieli dostatecznych wiadomości
pofrzebnych do rozpoczęcia nauki na
Kursie.
Z doraźną pomocą finansową przyszedł nam Woj. Zw. Ml . W. ,,Wici"
dając 13.000.- zł. na fundusz naszego Kola Pieniądze rozdzieliliśmy po·
między tych, którzy nie mogli opłacić
członkowie pomagają

stołówki.

Wiciarze z Akadeniickiego Koła udzielali nam codziennie korepetycji.
W ten sposób pokonane zostały
pierwsze trudności. Był to tylko po~ czątek . W tym czasie pomyśleliśmy •już
o trudnościach1 jakie napotkamy w
dalszej nauce. W tym celu Zarząd
Koła ' wydał już w pierwszych dniach
Kull'Su Selekcyjnego odezwę do instytucyj. organizacyj społecznych i zawo·
dowych, iak również i do osób pry·
watnych, w której zwrócił się o po. moc materialną dla Wi::iarzy z Kursu
~rzygotowawczego.

odezw wysłaliśmy duią
w pracy tej brali udział
wszyscy członkowie, dając adresy, wy. pisując je na odezwach i .kopertach itd.
W tej chwili Kurs Selekcyjny ~st
Z 80-ciu uczęszczają·
· JUZ poza nami.
cych na Kurs . Selekcyjny pozostało
nas na -Kursie' Przygotowawczym 60.
• Dyrekcja Kursu i nasz Zarząd Woje•
wódzki „Wici" ponownie mieli kłopo•
- ty z wyszukaniem stałych burs. W cza·
sie Kursu Selekcyjnego mieszkaliśmy
tylko czasowo w świetlicy Akademtckiego Koła i lokalu Zarządu Wojewódzkiego S. L. Pomimo usilnych sta•
mu·
rań, wyjścia innego nie było sieliśmy nadal tak pozostać przyjmu·
jąc do siebie jeszcze 6 kol. z Z. W. M.
Ponieważ

ilość,

więc

Dobór wykładowców też JUZ jest
prawie pokonany. Wykłady odbywają
się normalnie. Zrozumiałą jest rzeczą,
że zorganizować zespół profesorów na
nasz Kurs nie było łatwo. Muszą to
być ludzie o wielol.elniej pracy peda. gogicznej ) doświadczeniach, którzy
umieliby podać ma kriał w streszcze·
n.iu, w sposób jak najbardziej przy·
aby umysły po wieloletniej
stępny,
przerwh mogły go sobie przyswoić.
W ciąl(u najbliższych dni ma się
utworzyć na terenie III Kursu Przy. gotowawczego Międżymłodzieżowa 'Ko- misja Porozumiew·a wcza, · która mieć
będzie na . celu . wspólne rozwiązanie
wszelkiego r1>dz~ju spraw, bo w soli: darnej gr<?madzie. wiele spraw łatwiej
da .się rozwiązać - niż. indywidualnie. ·
. Mamy. nadzieję, że ..pr.zy. naszej sil·
. nej. woli i zrozumieniu społeczeństwa,
Kurs ten uda nam .się skończyć, cho·
ciaż· zdajem·y sobie sprawę, że jeszcze
n'!-j różnorodniejsze trudności · będą·. się
przed nami piętrzyły.
. · Wiciarka .
z Kursu Przygotowawczego
Rosińska Genowefa

'

-M iecek.Cholerna i Józek Ga:Ilea
.
Od marca 1947 r. zespół wi·
ciarzy z -_Nowosądeckiego i
Nowotarskiego objeżdża kraj z
widowiskiem podhalańskim pt.
„Podhale tańczy i śpiewa".
- Przede wszystkim zasługa
leży p.o stronie Ludowego Instytutu Kultury oraz kierowni-

rzy, stanowi „Wieś Tworzącą':
tudpwego Instytutu Kultury i
jest jedynym zespołem w Polsce, dającym szeroki, prawdziwy, nie zeszpecony obraz naszego -podgórskiego życia.
Przed świętami Bożego Narodzenia barwny fen zespół bawił na gościnnych występach
na Górnym Sląsku i dał kilkaw kopal~·
dziesiąt , widowisk
niach, hutach, świetlicach mło·
dzieżowych i związków zawodowych.
_ W całej rewii najbardziej pasjonuje sam baca Miecek, malujący twardym, skalnym ję
zykiem gór ich twarde życie. ,
W swoich prelekcjach, prze-

)Vidownię

przenosi -„na szala•
sy, do pasterzy: gdzie u źródła
.
_w oda bieży".
Jeszcze jeden numer w wi~ow.isku ma do spełnienia Galica. Jest nim taniec góralski i
krzesa·ny. I tutaj widzimy jego
szalone ruchy, klasycyzm podrygów nóg. tak, jak gdyby
przeistoczył się w ucieleśnie
nie muzyki gęślikowej i jej rytjniki. · Przy tańcu śpiewa do

.

.

Wojtek Klag z Zarzecza nad Dunajcem

zdrowym, góralskim humorem daje możność
poznania pięknej · gwary góralskiej.- Bez niego zespół nie
byłby tak żywy i ruchliwy. ży
~iołowy śmie ch i brawa r~
sisfe są dla Miecka nagrodą
za twórcze podtrzymywanie
„zwyków" sabałowego narratorsfwa w niknącej już gwarze
góralskiej.
Drugim, nie dającym się zastąpić, członkiem zespołu jest.
Józek Galica, świetny tatrzań
ski kobziarz, grają'cy swe „nu~
cićki" harmonijnie, potężnie i
z takim wyczuciem, że wraz z
Mieckiem Cholewą naprawdę
plaiłanych

Miecek Cholewa od

Sącza

ka zespołu - bacy Miecka
Cholewy, który bez reszty poświęca się, aby dać poznać
szerokim rzeszom prawdziwe
piękno folkloru Podhala. Zespół fen składający ·się z sy·
nów wsi podhalańskiej, wiCia)

Józek Galica z Zakopanego

.P iermszg raz

UJ żgciu ID

go w

Uniwersytetu

Głuchowie,

Ludowe-

pow. Skierniewicki,

którzy skorzystali z tego i poszli do fryzjera.

„

kość rucł).ów,

niegarbiąca się

linia korpusu przy przysiadach
to Antek Dybiec. Dwu takich
z-bójników, jak Dybiec, to było
by dopiero widowisko I Stare
kołpaki na głowach zbójników
dodają tańcowi oryginalności.

· Całość widowiska z powodzeniem -można by wystawić
n~największych scenach.

St. Jeleń

teatrze .

W chodzimy wreszcie do samego środka teatru. Każdy szuka
otwierają
krzesła swojego
wydają „Gazetkę Scienną", do której
o ne i zamykają, jak autosię _
już nie jechaliśmy
Rogowa
Z
Aby zapoznać
artykuły piszą sami:.
;razem. Pociąg był przepełnia..: maty. Nasze miejsca były ba;r pracą,
szerszy ogół z tego rodzaju
ny i każdy zdobywał sobie miej dzo dobre, bo na parterze i ta
drukujemy poniżej artykuł z najsce na własną rękę. W Lodzi z samego przodu. Rozglądamy
wprost z pociągu 'poszliśmy do się, sala olbrzymia, . większa
świeższego numeru „Gazetki".
restauracji na obiad, po obie- ńiż niejeden kościół. Na lewo i
Wybieramy się całą gromadą dzie ruszyliśmy do teatru. Nie na prawo, ,za nami i nad nami
do Lodzi do teatru. Od samego mogliśmy iść kupą, jak w Głu (-na piętrze) chmara ludzi: sterrana w sypialniach wielki ruch. chowie. Rozciągnęliśmy się w - czą rÓWn);ll1i rzędami Usadzone
Dochodzi dziewiąta, każdy z dwójki, a nawet w gęsiego, bo głowy, j.a-k kapusta na _ jesieni
w Lodzi tyle ludzi i taki ruch, . na wielkim zagonie.
pachą,
porcją prowiantu pod
maszeruje na stację. Kolega jak w Głuchowie na odpuście.
Rozsuwa się kurtyna.
· Kiedy doszliśmy, teatr był
Kierowni~ spotyka nas z bile- Przed --- Na tle dmgiej kui;tyny, _ow
zamknięty.
tami, ale pociągu jeszcze nie jeszcze
ma. Naraz ktoś zauważył na drzwiami zbierało się coraz~ kręgach tęczowego światła, stohoryzoncie dym; pykało jak z więcej ludzi. Nadciągały i inn-e -ją dwie nieruchome postacfo ·fojki. Tak jest, to „ciuchcia" Uniwersytety Ludowe: Rawa, mężczyzna i kometa. Początko
wo wydawało Il]i się,-że są .. to
nadchodzi. - Władowaliśmy się Byciki, .Boczki, Brus...
· namalowane portrety. Ale byli
_do jednego wagopu. Wlekliśmy
. Wreszcie drzwi się otworzy- - to żywi ludzie, bo , zaczęlLm.Ó
się z .szybkością gąsiennicy, ale
_nie byJo nudrfo, bo ~ałą drogę ły i zaczęły połykać ludzi. We- wić. Mówili o Bogusławskilp,
_be-' przerwy śpiewaliśmy. W szliśmy i my. Oddaliśmy swoje twórcy polskiego teatru naro:Rogowi~ trzeba było czekać na
pł~szc~e i tłomoki w szatni, a -.dowego i _auto_rze. sztuki ,,}{raza to dostaliśmy _ numerki. kowiacy i górale". Mówili- też
pociąg . przeszło godzinę. NieSłuchacze

muzyki jak dawny zbójnik,
_który po wyprawie wylewał
.swoje namiętności w śpiewie i
tańcu przy „jantoiku uherskie-go wina" i upieczonym bara'nie na bacowskiej hali wśró.d
·gwizdó'\;V i przeciągłego juhasiego hukania.
W ojfek Klag subtelnie gra na
fujarce juhaskiej, natomiast jego gra na listku bluszczowym
nie zaciekawia jako temat lecz
jako umiejętność.
· Taniec zbójnkki to przede
wszystkim Dybiec Antek. Smigła postać, lekko orli nos, lek-

o ciężkiej doli da·w nego chłopa
i o niewol'i polskiego narodu.
Potem zaczęło się właściwe
przedstawienie. Trwało ono
trzy godziny.
·wszystko to, fO widziałem
ria scenie było bardzo piękne:
i młyn, i wieś krakow&ka z drogą wysadzoną drzewami, i góry, i niebo, wszystko... Ladne '
,pyły stroje Krakowiaków i Górali. Najbardziej podobały mi
-się t~ńce i bitwa.
Po teatl'ze poszliśmy na sta~ję, bo do kina było już za
}lÓŹno.

- Do Głuchowa wróciliśmy dopiero o 6-tej rano.
. Po powrocie, mimo zmęcze
n.in, nie mogłem zasnąć. Stali
mi ciągle przed oczami Krakowiacy i Górale, grało mi w
uszach. długa ich śpiewanie.
~

•o\ ' '•I• f,

Jaa Klatka
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Po Konferencji Zdrowia Z. M. W. R. P. Wici
Dnia 25.1.48 w- lokalu Zarzą
Głównego Zw. l\1ł.
'W iej!;kiej w \Varszawie odbyła się
j ę dnodniowa konferencja (lGświęcona
sprawom zdrowia
wsi. Konferencja zoslała zwołana przez Wydział W.F. Zdrowia Zl\i1'V „vVid".
\V obradach uczestniczyli:
inż. Ciekotowa, kol. Jagusztyn,
kol. \Yójc;kówna ( Ch. T. P. D.)
oraz przedstawiciele Zw. Woj.
)[. \V. w Krakowie, Lodzi, Lublinie,
Poznaniu,
Toruniu,
Szczecinie, Rzeszowie, Białym
stoku, Katowicach, vVarszawi~.
Obradom przewodniczył kol. ,
Haj to - kierownik Wydz. W.
F. i Zdrowia ZMW RP „\Vici".
Obszerny referat pt.: „Zdrowie wsi i zadanie Zw. Mł. Wrejskiej na tym odcinku wyg.łosi
Ła inż. Cickotowa. W referacie
zostały po.ruszone bolączki" wsi
w zakresie zdrowia, bolączki te
poparte szeregiem cyfr świad
czą dobitnie jak kalastrofalnie
przcdstaw:a się stan zdrowia
wsi i jak wiele jest na tym odcinku do zrobienia. Wielka
śmiertelność
wśród dzieci, a
zwłaszcza gruźlica, brak elementarnych urządzeń sanitarnych i higienicznych - oto
ni·eszcześe:ia trapiące v.rieś polska.
Refe1·entka naszkicowała dal
sze formy organizacji lecznictwa w Polsce, pośvvięoojąc nieco
więcej miejsca spółdzielczości
zdrowia. Inż Cchotowa podkre"' ndz iał Zw. l\Il. \Viejskiej
w walce o zdrowie wsi jeszcze
przed ubiegłą wojną. Wyrazem
tej walki między innymi był-O
założenie w r. 1935 pierwszej
w Polsce Spółdzielni Zdrowia
w ::\forkowej.
Określając zadania Zw. l\fi.
\Viejskiej referentka wysunę
ła na plan pierwszy propagowanie na terenie wsi, zagadnień
zdrowotnych przez prasę, wydawnictwa, kursy, konferencje itp., nastę1tnie obronę i sta·wianie tego zagadnienia' wobec
władz pai1stwowych i samorzą
dowych, ndzi,ał w opracowaniu form organizacji lecznictwa i w realizowaniu tych zagadnień na tc.ren:e wsi.
Po refera cie inż. Ciekotowej
kol. Zadrożna kierownik
Referatu Zdrow:a w Wydz.
\V.F. i Z<lrowia Z::\-fW. przedstawiła wytyczne. pracy Referatn Zdrowia przy Zarz. Gł.
Z:\l\V i wojewódzkich sekcji
z<lrowia.
\V dyskusji nad oboma referatami zabrali g-łos przedstawiciele z Lodzi, Krakowa, Katowic, \Varszawy, Lublina, P(:)znania.
Szcze~ólne
zainteresowanie
'Vywołało
sprawozdanie kol.
du

Serejskiego (Łódź) z działalno
ści \Vydz. Zdrowia Woj. Zw.
M:t \Viejskiej i Akad. Sekcji
Medycznej w Lodzi. Zebrani
mieli możliwość zapoznać się
szczegółowo z pracą tych komórek związkowych na terenie
woj. łódzk : ego. Do tej należa
ło przeprowadzenie ankiety w
kołach młodzieży wiejskiej informującej o slan:e zdTowotności w danej okolicy, urzą
dzenie Dnia Zdrowia w kilkudziesi~ciu kołach M. W. itp.
Kol. Se.rejski zapoznał zebranych z planami Wydz. Zdrowia przy Zarz. Woj. w okresie
ferii wielkanocnych, kursu dla
wiciarzy - medyków oraz urządzenie wzorowych doświad
czalnych oś.rodków zdrowia w
okolicy Dębowej Góry (pow.
Skierniewice). .Projekt drugi
jak na możliwości finansowe
Zw. :rvn Wiejskiej wydaje się
nierealny. ·
Kol.
Dejówna
(Kraków)
przedstawiła
obszepiie prace
Wydz. Koleżanek przy Zw.

Posiedzenie

Woj. w Ki·akowie, który to wydział zajmował się dotychczas
również i zagadnieniami zdrowia na wsi. Krakowianki mogą
się poszczycić dużymi ooiągnię

ciami w tej dziedzinie. Wspotu trzeba o szeregu kursów dla prz.odownic zdrowia
przeprowadzonych we wszystkich powiatach woj. krakowskiego.
·
Kol. Mańko (Lublin) mówił ·
o pracy Sekcji Medycznej Ml.
Wiejskiej przy uniwersytetach
lubelskich. Jako główną fo.rmę
pracy, lubliniacy wybrali wyjazdy do kół woj. lubelskiego
z referatami na tematy związa
ne ze zdrowiem.
Kol. Ambroziak (Poznań) i
. kol. Krześniewski (Katowice)
poruszyli - szereg bolączek wsi
w z,akresie- zdrowia.
\V dyskusji zabrał też głos
kol. Jagusztyn - v-prez~s Zw.
Mł. Wiejskiej, podkreślając, że
naczelnym zadan iem Zw. Mł.
Wiejskiej na odcinku zdrowia
jest branie żywego udziału mło
mn : eć

Głównej

Komisji

dzieży
wiejskiej
zmierzających do

~e~eeeeee~~ee

w najbliższych

dniach ukaże si~ podwójny numer (styczeń - luty 1948 r.) „Młodej Myśli Ludowej". Numer będzie
ztiwierał m. in. referat Stefana lgnara, wygłoszony na zebraniu Zarządu Głównego ZMW RP „Wici" w d. 12 lutego 1948 r.
W dniu 30.1.1948 w lokalu Związku przy ul. Bartoszewicza 3, odbyla się konferencja prasowa, zwołana przez Główną
Komisję Współpracy Organizacji Młodzieżowych, poświęco
na zagadnieniu „Służby w Polsce". Konferencję zagai} prze·
wodniczący KC OMTUR, kol. Lucjan Motyka, referat zasadniczy wygłosił viceprezes Zarząd u Głównego ZWM, kol. Jerzy
Morawski.
Sprawozdanie z konferencji podamy w najbliższym nume·
rze „Wici".

pracach

dźwignięcia

zdrowia wsi, oraz czuwanie nad
tym, by m ·g adnienie zdrowia
wsi zajmowało należne mu
miejsce w szeregu innych zagadn ! eń na terenie kraju.
Zaznaczyć należy, że w konferencji wzięta udział młodzież
wiejska studiująca na wydziałach lekarskich - co jest ~zna
ką, że młodzieży tej nie są obce
zagadnienia, dla których zwołana została konferencja.
Związek Młodzieży Wiejskiej
zwołując konferencję dał wyraz żywemu 7..ainteresowaniu
s:ę młodzieży wiejskiej kwestią zdrowotności wsL Młodzie
ży wiejskiej nie są obce te sprawy; pragniemy 'i dążymy, by i
na tym odcinku dźwignąć wieś
na wyższy poz_iom. Zdrowie
wsi - to najżywotniejsze zagadn'enie całego narodu. Zagadnienia tego młodzież wiejska będzie bronić i dążyć do
jego rozwiązania.
M. Ch<>rąży

Spółdzielni

Dnia 27.1.1948 r. odbyło się zku ZSCh ma powstać \Vydział
posiedzenie Głównej Komisji Spółdzielni Zdrowia.
Spółdzielni Zdrowia, n~ której
Spółdzielnie Zdrowia mają
byli obecni kol. kol.: Wyszo- zawierać umowy z Powiatomirski, dr. Stawarski, inż. Cie- wyroi Radami Narodowymi w
kotowa, dyr. Bnamny, dr. żur- sprawie pełnienia przez. nie
kowski, Wójcikowa (CH. T. f k ·
' dk'
d
·
P. D. ), przedstawiciel szpitala
~ 'CJi osro ow z rowrn na
spółdzielczego w Łańcucie, czte wsi.
rech Markowiaków, oraz przed
Jedną z dotkliwych bolączek
· · 1 MW Rp w· .„
spółdzielni są apteki. W Jugostawicie Z. · · · · " JCl •
stawii istnieJ·ą apteki spółdzielPo zagajeniu kol. Wyszomirski zreferował kwestię reorga- cze, u nas zagadnienie · to ma
nizacji spółdzielni zdrowia. Do- być dopiero rozwiązane (w tym
tychczas przy Związku Rewi- roku ma powstać 30 aptek spozyjnym Spółdzielni R. P. ist~ łecznych na wsi).
nial Referat Spółdzielni Zdro- . Spółdzielni zdrowia mamy
wia.
obecnie tylko 15, w tym jeden
Obecnie, w związku ze zmia- szpital spółdzielczy w Lańcu
ną struktury
organizacyjnej cie. Niestety mamy mało uspospółdzielczości, przy Centrali łeczni.onych lekarzy i nie zaRoln!czej Powiatowego Zwią- wsze społeczet1stwo wiejskie

w

Zdrowia

docenia konieczność rozwiąza
n ia spraw zdrowotnych.
Plan pracy na rok 1948 przewiduje: organizowanie nowych
spółdzielni, otwarcie 2 aptek
spółdzielczych, ·budowę jednego wodociągu grawitacyjnego,
odbudowę łaźni.

W celu z.ainteresowania medyków pochodzących ze środo
wiska w :ejskiego ( wiciarzy)
zag3dnieniami
spół'dzielczości
zdrow ·a przewidzianych jest
20 praktyk wakacyjnych (pła
tnych) w spółdzielniach zdro- wia.
Projektowane są konferencje: ogólnokrajowa - poświę
cona sprawom zdrowotnym
wsi, lekarzy spółdzielni zdrowia, okręgowych praco\.vników
spółdzielni zdrowia, dla medyków - pochodzących ze środo
wiska \Viejskiego, oraz dwa
kursy dla organizatorów spół
dz "dni zdrowia (w zeszłym roku był jeden w Markowej).
Kolega z Markowej zaproponował, żeby założyt fundusz
stypenoialny im. dr. Ciekota
dla studentów medycyny ze
wsi.
Na z.akoi'1czenie dr. Stawarski podkreśn. wielkie znaczenie
spół<lzielni zdrowia dla wsi,
stwi.er dził, że spółdzielnie powinny być uma&owione, apnr.at
centralny rozbudowany, gdyż
ta droga prowadzi do polepszenia zdrowotności na .wsi.
Zadróżna
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wych 200.000 ton zboża, co razem z poprzednimi dostawami
zboża ze Związku Radzieckiego do Polski wyn ·esie w bieżą
cym roku rolniczym łączne pół
miliona ton.
Nowo zakupione 200.000 ton
zhoż-.a zostaną dostarczone do
Polski w ciągu najbliższych
•
trzech miesięcy.
·w "teku pertraktacji omówiono także sprawy związane
z wykonan 'em umowy z dnia
5 marca 1947 r. o współpracy
technicznej or.a-z sprawy zwią
zane z dostawami w 1948 roku
przypadającej Polsce części nie
mieckich dostaw reparacyjnych.
Rozmowy toczyły się w przyjaznej atm.osferze, pełnej wzajemnego zrozumienia i ser-

sianym przez Rząd do Sejmu
tegorocznym planie 111westycyjnym - na cele elektryfikacji wsi. Nakłady te pozwolą
na dostarczenie prądu do 1217
wsi w całym kraju.
'V ten sposób w c:ągu jednego roku zelektryfikujemy · wię
cej miejscowości, niż w całym
20-Ielnirn okres·e między wojenny111, kiedy dostarczono prą
du zaledwie do około 1000 wsi.
Po wojnie już w 1945 r. włą
czono do sieci elektrycznej 266
wsi, w 1946 r. - 481 wsi, a w
roku ubiegłym ponad 600 wsi.
W porównaniu z rok:em ubiegłym, kiedy na cele elektryfikacji wsi plan przyznał 350
mffonów zł, obecnie środki te
są blisko 6-krotnie wyższe.
Według planu tegorocznego,
n_ajwięccj "'si włączonych bę
dzie do s;eci w woj. doln~lą
skiin - 290, następnie na Pomorzu Zachodnim - 120, w
okręgu zagłębia węglowego 95. Dalej idą województwa:
krakowskie, lubelskie, pomorskie i poznańskie.
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GRECKA EM1uRACJA
POPIERA MAi~KOSA

\V rozmowach, które miały
Komitet \Vykonawczy Zwią
miejsce między prezesem łla<ly
zku Demokratów Greckich w
l\l mstrów ZSrlH J. W. Stali.Anglii powziął uchwałę, stwiernem, ministrem Spraw Zagradzającą całkowite pop:arcie dla
mcznych \V. 1\1. l\Iołotowem i
ruchu demokratycznego w Greminis,rem Handlu Zagran .czcji, znajdującego :;ię pod l. · nego A. I. Mikołajem z jednej
rowniclwem gen. l\Iarkosa.
strony a polską delegacją z dru
Rezolucja, uchwalona przez
gicj slrony, rozpatrzone zostaZw .ązek, podkreśla, że wszystły ważne zagadnienia pol. tyczkie rządy greckie po grudniu
uc i gospodarcze, interesujące
1944 roku były rządami reoba paóstwa.
akcyjnym.i, które pozb.awily na\V loku rozmów omawiano
ród elementarnych swflhó 1 kon
aklualm! iniędzynarodową systytncyjnych. Od chwili przy.
pol. t.)rczn:1, w wyniku
tuację
wrócenia monarchii w Grec.i i
czego stwierdzono zupełną zgowzmogła srę faszyzacja reżimu.
dność poglądów obu rządów.
terror rządu
Bezprzykładny
26 stycznia podpisano wnowę deczności.
wywołał ,masowy ruch oporu
o wzajemnych dostawach todemokratów grcck'ch, kierowaW r. 1948
warowych na okres 1948 ny przez tych samych patrioZOSTANIE
1!)52 r.
tów, którzy wafczyli p.rzech~· lrn
ZELEKTRYFIKOWANYCH
Um°'Ya La ustala pc<lstawookupantom niemieckim.
1217 WSI
we kontyngenty wzajemnych
dostaw towarowych na łączną
Dwa miliardy złotych przeKRYZY~ FRANKA
sumę ponad 1 miliard dolarów.
znaczone zostały - we wnieRadz:ecki dostarZwiązek
Parlament francuski uchwa
11
11
11111
1
0
. . . . . . . . . . . . . . ~ lił, na '\\rniosek rządu Schuma"'"
"
czać będzie , Polsce: rudy że ..........„.„„,,,„„„„.„ •.•• „.„.„ ••. „„.„.,„.„„„ " "
lazne, chromowe i nmnganowe,
na, wycofanie z obiegu bankprodukty naftowe, bawełnę,
ł nolów. ?-ty~ięcznych, na sumę
aluminium, azbest, samochody,
330 mihardow frankow. Prasa
traktory i inne towary.
paryska wyraża przypuszecze\
Ze swej strony Polska będzie
"Nie ma potrzeby I nie wolno. nie, że banknoty zostaną splaNa-czelny organ OM TUR ·
<lostarczać Zwiazkowi Radzieenam nawet ukrywać, ie ole wszy- ·1 cone ich posiadaczom tylko
kiemu: węgie( koks, wyroby
częściowo, a ,r.esz.ta kwot zabl~MLODZI IDĄ
8 ey jeszcze młodzi ludzie mają
włókiennicze, cukier, ćynk,, wymożliwość. zdobycia pr.aey i wiedzy ł k?wanych P?Jdz1e: na I??kryc;e
w artykule pt. „Komisja ws półroby stalowe, tabor kolejowy, pracy organizacji młodzieżopozyczl-1 panprzymu~oweJ
zawodoweJ czy ogóloeJ: I tym, kt?·
cement i inne towary.
stwowej.
rzy marzą - I marzen swych me
wych" pisze:_
z corocznym
Jednocześnie
zrealitowall jeszcze dotąd - przed
precyzowaniem podstawowych
JEDNA PARTIA
stawiamy przede wszystkim tego!,'Pod~isanle umowy o współprakontyngentów, ceny ustalone
ROBOTNICZA
ł
roczny plan Inwestycyjny.
cy pomiędzy Ol\ITUR i ZWM, a
b~d~ na podstawie cen świato
POWSTANIE W BULGARil
Plan, który dla młodzieży - &tapóźniej umowy pomiędzy wszystw·n·.h.
nowi przyszłoiić, który zawiera w
kimi organizacjami młodzieżowy·
"26 stycznia została również
Rada Naczelna bułgarskiej
sobie oprócz kolumn cyfr l wykaml było właśnie omówieniem zasad
podpisana umowa „o dosta-.
partii socjalistycznej uchwaliła
zów odbudowywanych ezy budowspólpracy I zadań, jakie stoją
wach dla Polski na warunkach
rezolucję, polecającą komitetowaayeh obiektów, to, eo nazywaprzed mlodym pokoleniem Polski
wi centralnemu partii przestukredytowych urządzeń przemy awansem społecznym młodego
Ludowej. Umowy wyraźnie stwlermysłowych".
diowanie wraz z centralnym
robotnika i chłopa.
dzają, ie zachowując całkowitą
niezależność organlzacyjnit l swo·
Na podstawie tej umowy
komitetem bułgarskiej partii
Studiując, zapoznając się li cybodę samodzielnej pracy ldeowokomunistycznej zagadnienia po
Związek Radziecki dostarczać
frami planu Inwestycyjnego - mo
wychowawezej, konieczne jest załączenia obu stronnictw w jebę<lzie Polsce sukcesywnie wl•
żemy przekonać się, dlaczego oa·
cieśnienie współpracy, Z1"1aszcza w
dną partiQ robot.niczą.
okresie 1948 - 1956 roku urzą
zwały go gazety „pla11em ezłowie·
ramaeh jednolitego frontu klasy
Rozmowy w sprawie połą
dzen =.a przemysłowe, a w szczeka pracy": dlatego, że ole ma orobotniczej. Dotychczasowe Koczenia partii rozpoczną się
gólności dla nowej wielkiej hu- •
bawy, aby majster - jak Io za samisje Porozu111iewaweze tej roll
prawdopodobnie po kon~resie
ty, urządzenia energetyczne,
nacyjnych ezasów bywało sprzedaspełnić ole mogły. Dlatego też, jaFrontu Patriotycznego, który
urządzenia dla fabryk chemiczwał za żelazną Bram1t krawat-y
ko jede" z pierwszych rezultatów
odbędzie się w Sofi'i w dniach
nych (nawozy azotowe, soda, i
ezy żyletki, a młody chłop szedł
2 i 3 lutego.
karbid i t. d. ), a także urządze-1 podpisanych umów, powołano
Główną Komisję Wspólpracy Organia dla przemysłu metalowego,
za pracą na „Saksy", a miody In-i
żyniet utrzymywał się J korepeły·
olzaeji Mlodzieiowycb. Postanowłókienniczego i innych gałęzi
BIBLIOTEKA „vVICI" Nr. 16
wiono równocześnie powołać Woeji kzyka francuskiego.
przemysłu o.r az urządzenia dla
Wierzymy, że plan inwestycyjjewódzkie Komisje Współpracy, a
odhudowy miast i portów.
FRANCISZEK PIAśCIK
ny 1111 rok bieżący będzie wykonajeśli zajdzie potrzeba, .Komisje PoNa pokrycie tych dostaw
BUDOW:NICT\VO
ny. Nle tylko dlatego, że plan iowiałowe".
Zw iązek Radziecki zgodził się
wesłyey jny na rok ubiegły został
67 i·ysunk6w zł 120
udzielić Polsce średnio - termiOmawiając treściwie plan inwykonany, nawet przekroczony,
nowego kredytu w wysokości westycyjny na rok 1948_.
do .nabycia we wszystkich księ
ale przede wszystkim dlatego, ie
4!)0 m'lionów dolarów.
garniach i \Vy1lziale WydawniW ALKA MLODYCH
wierzymy w swoją siłę, że wszy·
Poza tym rząd radziecki zgoczym zw:~~ku.
st!y razem, wszyscy młodzi - przy
łlził sil' sprzecłi:lć Polsce dodatzaopatruje go poniższym ko..
słąpimy do jego rea.ll&aejl".
kowo na warunkach kredyto- munikatem:
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Warszawa, ul. Zielna Nr. 45
poleca:
WYDAWNICTWA WŁASNE:
Rek - Ruch ludowy w Polsce (wydanie I) 2 tOlłly
Inglot - Udział chłopów w obronie Polski
Rek - Nowa Jugosławia
M. Rataj - Wskazania obywatelskie
Skuza - Kumac

Odpowiedzi Redakcii
Kol. A. Lipowiec, Tomaszów Lub.
Prosicie, żeby poddać krytyce Wa•
sze opowiadanie, napisać o brakach i
Otóż
dać wskazówki, jak je usunąć.
w
niedociągnięciem
najwazmeiszym
Waszym opowiadaniu jest to, że wpa·
dacie czasem w lekką przesadę Czło
wiek w stosunku do rzeczy minionych
skłonny jest zawsze do pewnego sen•
tymentu i to, że Michał Karpowicz
przybrał po śmierci w Waszej wyo·
braźni nieco „boską" postać jest zupeł·
nie zrozumiałe, ale widzicie nie można
pewn)•ch zwykłych faktów z;a bardzo
wyolbrzymiać, bo stają się sztuczne I
nieprawdopodobne. Taka np. scena z
skazanemu na rozstrze·
saluitującym
łanie człowiekowi Niemcem napewno
wyda się Czytelnikowi „przesadzona'
ł nie wywoła zamierzonego efektu.
Jeżeli chodzi o formę to uważamy,
te znacznie lepiej było by, gdybyście
ujęli ten temat w nowelę, bo łatwiej
wtedy można uwypuklić części psycni·
czne i przedstawić je jako auten!ycz·
ne przeżycia bohatera, a nie .odtwórcze
wrażenia autora.

P Fulara (Leśne chałupy} - 'Artyku·
łów, które nam przysłaliście, nie wy·
korzystamy, prosimy o inne.
Kol. Z. Korniak, Lublin.
wiersze,
Ladne Kolego są Wasze
cienia
tylko ogromnie smulne, ani
uśmiechu w nich nie ma, ani odrobiny radości życia. My doskonale rozumiemy, że nie zawsze można „różowo" patrzeć na świat, ale gdybyście
tak ' otrząsnęli się i spróbowali przy.
słać nam coś pogodniejszego bylibyśmy ogromnie radzi.

Tyle zarzutów, a teraz inna strona.
Z przyjemnością musimy stwierdzić, że
macie „dobre pióro". Wasz styl, język,
budowa zdań i potoczystość opowiadania są bez zarzutu. Piszemy to wszyst•
ko w tym celu, żeby zachęcić Was do
pracy na polu literackim i nawiązać z
Wami ściślejszy kontakt. Czekamy na
list

Kol. kol.: St. Skowron, St. Trzcina.

Książki nadesłane
Z DNIA 17.1.1948 r.
GEBETHNER I WOLFF
„Panna
Kornł'I .Makuszy{1sk1 -

z

głową" .

H. Gotlib -· •• W~drówki malarza".
„Złoty picrZofia Urba110111·ska ściC'i'1" .

Kornrl .Makuszy{1skl -

„Skrzydlaty

cl>łopi<'c''.

„NieE. Szelburg Znrrmblna dziela „.
„Czekamy na ży
Boguszewska cie0.

Redakt.or:

Mieczy~faw

Wydawnicza ~~~
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Wad. Wiesław, Zwoleń.
Z przysłanego króciutkiego fragmcnlu Waszej powieści bardzo trudno zorientować się, jak wygląda całość. Możemy Warn powiedzieć tylko
tyle, że jeżeli chodzi o język literacki, to jest on. zupełnie dobry, polo·
Czy jednak utwór
czysty i gładki.
Wasz ma poza tym jakieś wartości
głębsze, moglibyśmy zorientować

się

jedynie po przeczytaniu całości. Jeżeli więc chcecie usłyszeć pełną naszą
opinii; najprostszą rzeczą będzie przysłać nam całość.

Marian Droidżal, Gadka, p. t\tlrzec.
Wiersz o jesieni je:st zupełnie dobry, tylko ponieważ przyszedł za póź
no, jest chwilowo ni<'aklualny. Myślę
jednak, że moglibyście pisać jeszcze
lepiej i ładniej, gdyby • . · doradził
\Vam, co trzeba zmienić, a co zosta·
:;vić, co rozwinąć, a co skrócić.
Macie łatwość ' rymowania i pojednak
jeżeli
mowy,
toczyslośł
wi('rsza, to
rawartość
chodzi o
za bardzo
jest on może trochę
spostrzewielorakością
naładowany
żeń. Nie staracie się zatrzymać uwagi .ia jakimś jednym. :•lloo kilku przed
szybko
miolarh, ale przeskakn.iecie
z obickl11 na obicie! i dlatego wiersz
sprawia trochę inne \vrnżenie, niż
móglbv sprawiać, wygląda. jakhy chodziło \\'am w nim jC'dynie o zarejestrowanie faklów. DJ:.1łt•~o rrtd7imy
\Vam przeprowad7.ić parę prób nad
rozwinit~l'if'm per,szym jednego jakiego< zjnwiska. nad ol;rjrunicrn go ze
wszyslk irh stron i w~lndnięcicm w jego gl„hi1•. Życzyr"v pomvślncj pracy i
cz<'kamy na na~ł<;>pny list.
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KOMUNIKAT
Dnia 7 i & marca 194& r. odbędzie się w Warszawie, ul. Bartoszewicza 3, Zwyczajny Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego
Komitetu Studiującej Młodzieży Wiejskiej „ Wici", na którym
zostanie dokonany wybór nowego Prezydium.
W zjeździe uczestniczyć będą członkowie Prezydium Komił< ·:'>w Wojewódzkich oraz delegaci wybrani w stosunku 1 na
100 członków, zrzeszonych w Kołach akademickich i licealnych. Delegaci na zjazd winni być zaopatrzeni ·w odpowiednie zaświadczenie Wojewódzkich Komitetów; na podstawie
których wydawane będą karty de!egackie.
Otwarcie Zjazdu, w którym wezmą również udział zaproszeni goście, nastąpi w dn. 7 marca o godz. 10.

Nurnn powdvC'7V li IO

t"i.•lt>m clłl:. slrona zł 30 llCJO. 112 stronv zł lb .!IUU 1/4 •Iron, tł
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B-45283
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6832.

Młodzieży

Wif>i<;kiei R. P . •. Wici"

Konto c1Pkowe PKO \\'ar•iawe
Pr„11111n.-rala . roczn .i<'

200.100.60.20.50.-

BIBLIOTEKA „WICI"
Pomocnik organiza~jny dla Kół Młodzieży Wiejskiej „Wici"
M Konopnicka - nowele i wiersze
Pan Balcer w Brazylii
„
J Kasprowicz - wiersze
P Greniuk - W naszej świetlicy
W. Wilbik - Żywią i bronią (dramat)
Jabłoń gada
Na szczyt (obrazek spółdzielczy)
„
Z. Turska - Kościuszko we Francji
Wl Słobodnik - Jan Kiliński (poemat)
Chłopi-poeci - zbiór wierszy pisarzy chłopskich
Nowosielski - Szczęście Hani (komedia ludowa)
Choińska - Znajdziesz w . polu mój grób (obrazek sceniczny)
J . M Rytard - Ziemia !szt. s_cen pg „Placówki" B. Prusa)
Fr. Piaścik - Budownictwo wiejsk ie
WYDAWNICTWA OBCE.
Con·rad - Tajfon
Dygat - Jezioro Bodeńskie
Frasik - Urodzony w źdźble
Iwaszkiewicz - Czerwone tarc:te
Kłosowski - Jarzmo 'Mgła
"
Kowalski - W Grzmiącej
Król - Drogowskazy
Kubisz - Przednówek
Morton - Inkluzowe wiam
Marzec - \Vnuczek orze
Nędza-Kubiniec - Janosik
Orkan - Listy ze wsi
W roztokach
„
Ozga-Michalski - Poemat Now->sielecki
Piętak - Dom rodzinny
Styś \V. - Drogi postępu gospodarczego wsi
Skoneczny - \Vierni ziemi
Suchodolski - Oświata dla przyszłości
J. Putek - Mroki średniowiecza
P Kropotkin - Pomoc wzajemna jako c~ynnik rozwoju
.
·
Sobociński - Za politykę
Żeromski - O żołnierzu tułaczu
Ludzie bezdomni
Syzyfo"e prace
Pieniądze na zamówienia należy wpłacać na konto czekowe

Wydawca: Zw.
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