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List do uCzestfiików konkursu
»DO JAKIEGO ZAWODU CHCIAŁBYM SIĘ . PRZYGOTOWAC I DLACZEGO?«
.

Szereg. koleżanek i kolegó~
biorących udział w- konkursie
prosi o ocenienie ich prac, po·
rady, informacje itp. Nie jeste·
imy w sianie wszystkim wy·

czerpująco odpowiedzieć, chcę

jednak omówić nieco szerzej
wyniki i ·znaczenie tego kon·
kursu i prży sposobności roi·
proszyć różne wątpliwości, a
zwłaszcza jedną powtarzającą
$ię wielokrotnie.

•

Mianowicie wielu z W as
obawia się, że prace, zwłasz·
cza o ile nie zostaną nagrodzooe, trafią jak to się mówi „do
kosza ... i że ich nieraz duży wyłiłek włożony w napisanie pracy konkursowej minie bez
skutku i bez echa. Otóż mogę
W as zapewnić, . że wszystkie
prace, nie tylko nagrodzone,
ale nawet najsłabsze, są bar·
~zo cennym materiałem dla
badań naukowych, zwłaszcza
socjologicznych, i na możność
korzyshu)ia z. nich czekają ta·
kie instytucje jak: / Zakład Socjologii Wsi przy S. G. G. W. w
WarszawiP.. lnstvłut Socjologii
Wsi przy W5GW w Łodzi, Seminarium . Socjologiczne przy
U. W. i inne. Może ujrzycie kie·
dy wyj&tki ze swoich prac, w
jakichś ksiąikach naukowych.
Ale to dopiero w przyszłości,
azisiaj chcę pomówić jeszcze ą
samym konkursie.
-_ Każdego kto brał udział w
konkursie interesować musi, co
napisali inni. w jakim stopniu
zbieżne są Wasze poglądy i jakie wnioski można wyciągnąć
z Waszych wypowiedzi. Posta·
ram siP. pewne ogólne myśli,
jakie się nasuwają przy czyta·
niu prac konkursowyr.h. zilu·
sfrować wvi;,fkami z Waszych
prac tak, abyście w wypowia·
d.a nvch tn noglądach mo~li
znaleźć odhicie i. jak sadzę, po·
twierdzenie swoich myśli.

.

. Sąd konkursowy miał trudne
zadanie, zanim wyróżnił najlepsze prace, większ·ość bowiem słała · na właściwym poziomie, a tylko nie.znaczna
część uczestników nie sprostała
warunkom Konkursu. Wpraw·
dzie powiększono ilość nagród,
ale i" to nie wystarczyło, aby
nagrodzić wszystkie wartościo·
we prace. Trudno było ,zastosować-

jednolitą

klasyfikację

wobec wielkiej różnorodności
odpo·.v:edzi. Różnice wieku:
od 15·1etnich uczniów szkoły
powszechnej będących jeszcze
dziećmi - do przeszło 40-letnich ludzi. którzy mają wyro·
b-iony sąd o życiu, duże do·
świadczenia i nieraz duży dorobek w pracy społecznej i zawodowej. Różnice wykształce
nia: od samouków którzy ma·
ło albo wcale nie chodzili do

Dnia 30 stycznia 1947 odbyła
w Warszawie, w świetlicy
„Wici" przy ul. Bartoszewicza
3, konferencja prasowa po·
święcona organizacji
„Służba
Polsce", której projekt znalazł
~fę na porządku obrad bieżącej
~esji" sejmowej.
. W konferencji przeznaczonej
przede wszystkim dla prasy

~ię

młodzieżowej
także
liczni

wzięli

udział

przedstawiciele
dzienników i tygodników stolicy. Przewodniczył kol. Lucian
M<>tvka - przewodniczący KC
OM'.fUR. referat wygłosił kol.
Jer~y
Morawski - viceprzewo<lniczący ZG ZWM.
C~lem organizacji „Służba
Polsce". która ma objąć mło
dzież oboitta płci w wieku od
lat 16 do 21 oraz osoby, które
nie odbyły zasadniczej służbv
wojskowei w wieku do lat 30,
jest szerokie włączenie mło
dzieży w narodowy proces odbudowy kraiu. w szczególno·
ści zaś w rPf\Ji7.acjP nlanu 3-leł·
niego. „Służha Polsre" ma
nrzvfłofować lic:zne kl'ldry mło·
dvch nrar:owników cUa wszystkkh działów gosoodarki nar<>·
dow,,.f ora?. wnoić młodzieży
zamiłowanie do twórczej pra-

wyższych uczelni. Różnice zainteresowań: od takich dla któ·

rych zasadniczym celem jest
zdobycie kawałka chleba i spokojne życie - do nie zawsze
poważnych, ale zapalonych re·
formatorów świata, wsi i społeczeństwa. Do tego trzeba dodać różny stopień zdolności li·
terackich - niektóre prace są
pisane prosto i zwyczajnie bez
wysiłku, inne ciężko wypraco·
wane, inne jeszcze silące się na
„ozdobny" powieściowy styl,
czasem zbyt przesadne, kilka
jest nawet wierszowanych.
cy dla Ojczyzny_ Projektowana Wszystko to stwarza duże fru·
l.)sława wprowadza Qbok istdności prz~ · ocenianiu prac i
niejącego już obowiązku wy·
wykonaniu statystyki, ale zwię·
chowania fizycznego i przy- ksza bogactwo i atrakcyjność ·
sposobienia wojskowego rów- zawartego w nich materiału.
nież obowiązek przvsposobiePominąwszy kilku, którzy nie
nia zawodowego: W progra- zrozumieli w ogóle sensu i inmie prac przewidzianych w tencji konkursu, wszyscy pozoramach „Służby Polsce'' mó-- stali podali odpowiedź na zawi się o odbudowie por· s_adnicze pytanie: „Do jakiego
Ju szczecińskiego,
odbudo- zawodu chciałbym się przygowie warszawskiej arterii ko-- tować i- dlaczego?", nie zawsze
munikacyinej . Wschód - Za- jednak umieli odpowiednio uchód„melioracji żuław itp.
motywować swoje poglądy.
„Służba Polsce" mieć będzie
W wielu wypadkach zbyt
przełomowe znaczenie w po·
dużą część pracy zajmuje opis
stępującym
proce~ie
wzaje- qzieciństwa i dotychczasowych
mnego zbliżania sie młodzjeży przeżyć (wrażenia z wojny i
wsi i miast. Szczególne znar?.:e- P.Obytu w Niemczech, · poglądy
nie orfłanizacja ta mieć będzie [)a sprawy wychowania, naudla młodzieży wiejskiej, która ki itp.). Jest to bardzo ciekawe,
w Nowej Polsce zainferesowa· ~właszcza dla socjologów, ale
niami swoimi zwrócona iest odbiega od właściwego tematu,
głównie w kierunku przysponie będziemy się więc obecnie
sobienia Zł\wodowego (por. ar- nad tym zatrzymywać. Zasła·
tykuł obok).
nowimy się tylko nad wyni·
W najbliższym numerze „Wi· kiem ankiety w sprawie wyboci" zamieścimy obszerny arty- ru zawodu.
kuł omawia\ący szcze~ółowo
Najwięcej bo .24 % uczestni·
projekt org,łmizacji .. Służba ~ów konkursu obiera zawód
Polsce" i jej znaczenie dla mło rolniczy, jedni z konieczności
dzieży: polskiej, w szczególnobo nie mają możności zdoby~
§ci zaś dla młodego pokoleni1t cia innes;?o zawodu, albo nie
chłopskiego.
ma ich kto zastąpić w domu,
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· Słuil;a

szkoły i własnym wysiłkiem
douczają się - do studentów

Polsce .
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, „Od kilku lat najmłodszych mie·
w a łem swoje poletko, na którym
sia łem i sadziłem różne rośliny. Koc ha łem rośliny , lubiłem się przyJ.!lądać im i pr a cow a ć przy nich.
Teraz gdy uczę szczam do szkoły
rolniczej postanowiłem jak najbli·
iej pozna ć je i ich wymagan:a··.

Biała:
„Stykanie się z przyrodą jak
kwi a ty, drzew a, rośliny itp. czło·
\dekowi przynosi milsze życie I
cz łowiek szlache lniejJ!".
Wielu U! Stanawiając się nad

Nr. 164 pow.

dzisiejszym stanem wsi zamierza pracować jako instruktorzy
rolni itp. uważając za najpilniejszą sprawę gospodarcze i
kulturalne podniesienie wsi.
Drogi\ wiodącą do tego jest
kszf ałcenie się młodzieży chłop
skiej w rolnictwie. ·
Nr. 100 pow. Koźle:
„ Czytając dal{j dowiedziałem się,

1

lę,

skończyć odpowiednią
inżyniera

wysoki poziom jaki U·
w uprawie i wyko·
rzystywaniu ziemi, pragnęłam tedy,
aby i nasza polska wieś mogła pod
tym względem dorównać wsi niemieckiej. Wtedy właśnie postano•
wiłam sobie po powrocie do kraju
zaciągnąć
się. w szeregi
nauczy•
cieli",

Nr. 166 pow. Sieradz:

Do pracy

.. Polska jest krajem rolniczym,
część naszego społe
czeństwa to mieszkańcy licznych
wsi - chłopi. Pomimo że .roldiclwo
jest głównym zajęciem przewatnej
części naszych współrodaków, jest
ono dzi' na niewłaściwym pozio•
mie, chociaż ma przed sobą duże
możliwoś.ci rozwoju.
Niewątpliwie
przyczynił się do lego tragiczny
przebieg okresu okupacji, oraz po•
wojenny brak inwentarza, środków
nawozowych, narzędzi technicz•
nych, przede wszystkim brak odpowiedniego przygotowania fachowe•
go i prowadzenie gospodarstw systemem prze5tarzałym, tradycyjnie
przekazywanym przez pi:zodków.
My - młode pokolenie musimy
sobie postawić za zadanie ~prowa•
d:z:enia lego na właściwą drogę, co
można uzyskać przez oświatę. Dla•
lego też popęd do nauki, który da·
je się zauważyć wśród młodzieży
wiejskiej powinien znależć s1lne po·
parcie u władz państwowych".
Nr. 116 pow. Suwałki:
.,Chcę wykształcić się na inslruk·
lora .Kół Gospodyń Wiejskich,
chciałabym umieć dużo sama i in·
nych jeszcze uczyć, aby poprawić
byt wsi, aby chowając krowę mo•
:bla ją tale chować by dała naj•
mniej 15 l mleka dziennie, a nie 5
lub 6 jak to spotykamy u nas na
wsiach, albo - w okresie zimow'111
absolutnie krowy mleka nie dają i
dominująca

Nr. 108 pow. Nowy Targ:
„Aby wypełnić tak ogromne plany jakie ma przed sobą spóldz1el•
czość w Polsce, potrzebni są lu~hie
całym sercem i duszą oddani tej
idei. Ludzi takich mamy jeszcze
mało. Większość tych co jest trak·
tuje spółdzielczość jak() instytucję
w której ma pracę za pieniądze i
wykonuje obowiązki zupełnie bez
entuzjazmu dla tak ważnej spraw~.
Jednak tu potrzeba ludzi, którzy
traktują tę sprawę szerzej i poważniej, nie zasklepiają się w sobie.
Jestem pewny, gdy tacy ludzie bę•
dą pracować, idea spółdzielczości
rozwinie się bardzo szybko, skoń·
czy się wreszcie wyzyskiwanie ludu
wiejskiego".
.
Dużo młodzieży, bo aż 14 %
zwłaszcza pośród kolegów in•

„Widząc

„Dlatego też chcę zostać inży·
nierem tolnym lub instruktorem
rolnym h,- móc pracować dla dobra
wsi polskiej, podźwignąć ją z tego
stanu umysłowego w jakim się
znajduje i aoprowadzić do takiego
w jakim znajduje się na Zachodzie
Europy".

wydatniał się

feresuje się obecnie zawodami ·
technicznymi. Przytoczymy o-

przygotowują się

pinię przyszłego inżyniera ':

poważnie,

ze zrozumieniem
swojej roli i odpowiedzialno-

' Nr. 197 pow. Bochnia:

„Pragnąłbym kiedyś zostać inży·

ści.

nierem, budować drogi, dużo do.'
brych dróg, cały kraj musi być ni·
mi pokryty, szczególnie wsie muszą posiadać dobre drogi bite. Wo•
da musi odpływać kanałami nie
tworząc błota, które jest tak po·
spolite i tak utrapione na d.zisiej·
szych drogach. Chciałbym aby na•
y,·et polne drogi były twarde i su•
che bez błota, by chłop wioząc snopy na wozie, nie targał uprzęży •a
koniach, nie łamał wozu i nie pcze•
rywał koni, lecz by po dobrej dro•
dze spokojnie zawiózł swój plon do
domu. Dobre drogi przyczyniłyby
się do podniesienia wsi polskiej tak
kulturalnie jak i gospodarczo".

Łęczyca:
„Przed nauczycielem Szkoły Powszechnej stoi wielkie zadanie l
wielka odpowiedzialność. On przecież ksztaW. charaktery tych, ·któ·
rzy w przyszłości staną do pracy
dla ojczyzny".

Nr. 111 pow.

Jeden z kolegów urodzony i
wychowany na Sląsku Opolskim pisze:
Nr. 169 pow. Strzelce Opol·
skie:
„„.będę

całemu

przez ten zawód

społeczeństwu,

służył

zwłaszcza

narodowi polskiemu na Sląsku ł
śląskiej wi;i i śląskiej młodzieży,
która potrzebuje bardzo wielkiej
pomocy, którą trzeba kierować na
dobrą drogę, aby poznała co jest
złe .a co ilobre, trzeba ją przede
wszystkim doprowadzić do pięknej
polskiej książki, nauczyć ją języka
polskiego literackiego, ożywić ślą
skie zwyczaje i obyczaje, znów
wprowadzić stroje śląskie i tańce
ludowe, rozpocząć teatr ludowy".

elektrotechnika:
Nr. 172 pow. Warszawa:

Również z pobudek społecz·
nych, ale w oparciu o względy
gospodarcze duży procent {12)
młodzieży pragnie pracować

w

spółdzielczości.

Nr. 38 pow. Jędrzejów-:
„Uważam,

u

tylko przez

,
spół

dzielczość mot.my podnirić nasze

Mazowiec·

Bardzo często powtarzają się
głosy wyrażające troskę o dobór pracowników w spółdziel·
cz ości.

jów zachodnich:
Nr. so·pow. Nowogard:

Nr. 115 pow. Konin:

Mińsk

„Lud wiejski całkowicie powi·
nien iść poprzez spółdzielczość, bo
wie, że przez spółdzielczość zniJmie
całkowicie wyzyskiwanie go przez
spekulanta",

„ ...widzę ten brak nauczycieli,
to wiosek nie ma gdzie dzieci
posłać do szkoły",
Dużo zdziałał przy.kład kra·

szko·

lub inny za·

Nr. 3 pow.
ki;

ileż

ie rolnictwo potrzebuje przygo-

towa nia jak
'\\'ód ".

gospodarcze,
zrujnowane
przez wojnę i okupanta. Z chwilą
rozrastania się spółdzielczości •
powstawania spółdzielni na wsi, hę•
dzie się rozwijać wieś, bowiem
chłopa już nikt nie wyzyska,
bo
chłop może sobie wymienić swój
produkt na inny potrzebny mu do
gospodarstwa",

Widzimy więc, że młodz,ież
wiejska całkowicie docenia
znaczenie oświaty rolniczej,
postępu i nowoczesnej gos.po·
darki. Zmienia się coraz bar·
dziej dawny zwyczaj, że na gospodarstwie
zostawało naj~
głupsze i najmniej wykształco
ne z dzieci, powiększają się za·
stępy fachowych i świadomych
rolników, którzy nie tylko chcą
sami dobrze gospodarzyć ale
również pomagać i uczyć innych.
Z zawodów pozarolniczych
największym uznaniem cieszy
się nauczycielstwo, wynika to
nie tylko z łatwości uzyskania
obecnie kwalifikacji w tym zawodzie, ale także z gorzkich
osobistych ·. doświadczeń i ob·
serwacji co do stanu oświaty
szkolnictwa na wsi.
Nr. 117 pow. Stopnica:

ie chcąc zostać dobrym rolnikiem,

trzeba

życie

kury jaj nie niosą, nawet najprost•
szych jarzyn nie posiada przeciętna
gospodyni na zimę w zapasie".

innymi kierowało zamiłowa·
nie do wsi i gospodarstwa; posiuchajmy ich słów:
Nr. 185 pow. Włocławek:

Nr T

„Na. nic zdają mi się piękne ha·
sła o oświacie, o kulturze dla wsi,
skOł"o chłopa nie uwolnimy- od nie·
wolniczej pracy od świtu do nocy,
skoro nie zapewnimy oplacalności
jego gospodarstwa, bo nie hędzie
miał na to wszystko ani chęci ani
czasu. Równocześnie uwolnimy go
od całodziennej harówki i podnie·
siemy dochodowość jego li!ospodarstwa. skoro zainstalujemy mu w gospodarstwie komplet potrzebnych
maszyn o napędzie elektrycznym,
jako najbardziej odpowiednim,· najtańsxym, najłatwiejszym d€> obsłu-

fi,

najbezpieczniejszym. Obsłuży oa
wtedy gospodarstwo sam z rodzio~
i znacznie szybciej niż dawnie:j.
Wtedy można zorganizować mu
świetlicę, ,kino, radio, wtedy osie-dli się na wsi lekarz, bo znajdzMł
warunki równie znośne jak w miC:"
ście dla siebie i dla urządzenia~ swego gabinetu. Chłop poczuje się
człowiekiem, obywatelem".

budowniczego:
Nr. 250 pow, Kielce:

„Postanowiłem zostać budowni•
czym, gdyż dzisiaj po ~ojnie w
dziedzinie budownictwa potrzeba
dużo rąk do pracy, a posiadamy
tych rąk bardzo mało".

Nr. 151 pow. Kielce:

„Życie swoje chciałbym spędzić
na wsi przy budowie dom'ów nie
drewnianych, ale murowanych bo
są ogniotrwałe i łac!_niejsze. Należy
obecnie budować domy murowane
nie drewniane, bo są łatwopalne,
dlatego też w czasie wojny w mo•
jej mil!jscowości i w całym kraju
zostało dużo spalonych".

mechanika:
Nr. 6 pow. Garwolin:
„Uważam, że najbardziej konie•
cznym jest dziś „zmotoryzowanie"
wsi, wyposażenie jej w najbardziej'
udoskonalone maszyny i narzędzia
rolnicze, właśnie dziś gdy brak u
nas siły pociągowej, brak rąk do
pracy. Braki te trzeba jak najprę
dzej zastąpić maszynami zastęp•
czymi. Nie możemy pozwolić by
ziemia leżała odłogiem, niewyko•
• rzyslana. Aby wieś była wystarczalna nie tylko sama sobie, ale
aby jak najwięcej płodów rolnych
·wywieźć mogła na rynek zbytu".
Dość również „modnym" .za•

wodem obecnie jest praca spo„
łeczna. Nie wszyscy zd-ają so„
bie sprawę z tego na czym ona
polega - uważają, że jest fo
zawód dający dużo honorów i
satysfakcji, a wymagający ma„
ło kwalifikacji. Na szczęście nie
wszyscy tak · płytko i mgliście
pojmujłl orac~ społeczną i or•
ganizacyjną.

Nr. 9 pow. Bochnia:
„Po przejściu kursów możliwycli
dla mnie dorósłszy pragnąłbym H'"
łożyć wieczornicę i bibliotekę ksi~„
żek
rolniczych i
oświatowych·,
gdzieby czy Io w święto, .czy wieczór po pracy, mó"gł każdy prze•
czytać pismo pożyteczne, usłyszeć
mądre słowo czy posłuchać rad:a".
Nr. 137 pow. Mińsk Mazo•

wiecki:
„Uważam , te prowadzenie świe
tlicy na wsi jest rzeczą koniecz~.
\~lcmy wszyscy jak tyją chłopi,
dlaczego są mało oświeceni, uparci,
liardzo łatwo -~ają się oszukać I
naibarcłziei są ciemiężeni pod kat·
dym wzJ!lędem.
Powodem teJ!o jest b-rak ksią!eli,
brak różnych pism, radia, wiel11
innych rzeczy, które pokazywałyby
- człowiekowi jak :!yć powinien. Te
rzeczy można znaldć w świetlicy,
ale niestety jest ich· brak, na 20
wsi znajduie się jedna. GłówDłl
przyczyną lej niedostatecznej licz-

w

Nr 7
by świetlic to brak ludzi dzielnych
którzy by je mogli prowadzić".

W rozbudzaniu zaintereso-

wań społecznych wielką rol~
odgrywają Uniwersytety Ludo-

we.
Nr. 117 pow. Mińsk
wiecki:

Mazo-

„Kto wie czym ja bym był, żeby
nie U. L., wielu jeszcze takich jak
ja co by mogli oddać usługi dla wsi,
to jeszcze nie mają swojego własne
~o światopoglądu tylko narzucony
przez innych. Teraz pragnę praco·
wać z młod„ieżą wiejską i rozpa·
lać im t• gasnącą iskrę, lak jak
mnie rozpalono w U. L.".

Inne zawody mają mmeJ
zwolenników, po kilku: krawiectwo, medycyna, praca biurowa, kupiectwo, marynarka,
lotnictwo, pojedyńczo trafiają
si~ rzeźbiarz, mydlarz, organi·
sta, krajoznawca, oJicer, pra·
wnik, meliorator.
Oto ciekawsze głosy spośród
nich:
Nr. 135 paw. Łowicz:
„Jestem· technikiem robót wodno·
mel:oracyjnych Mogę zaznaczyć, że
ziemia zmeliorowana, to tyle zna·
czy, co człowiek wykształcony i do·
brze fizycznie zbudowany. Ziemia
niezmeliorowana znaczy tyle, co
człowiek, który nie umie pisać ani
czytać„.

Nr. 199 pow. Sierpc:

„Wybrałem zawód krawiecki. Kie·

rowałem się też tą myślą, że

prze·
krawcy tak bardzo boją się
mieszkać na wsi, a ja pragnąłbym
aby wieś tak samo posiadała_ fa.
chowców ze wszystkich zawodów".
cież

Nr.

1ł3

pow. Kraków:

„Pochodząc

ze wsi i wśród nieJ
spędzając lata wiem ile . tam nędzy,
a w szczególności w naszych gór·
skich i pod!!órskich wioskach. Nę
dza ta jest rodzicielką wielkich
chorób, a s;i;czególnie gruźlicy, któ·
ra pożera tysiące ludzi, a szczegół·
nie kobieły i dzieci. Nieraz zasta•
naw„iał'em się dlaczego wieś , ta pod·
stawa zdrowotności narodu pozo·
staje bez opieki lekarskiej. mimo
że jeszcze
lekarz-y tak bardzo u
nas nie brakuje. Dlaczego tylko w
mieście stosuje się badanie dzieci
w szkole, prześwietlania itp. a na
wsi nie, dlaczego pozwala się wy•
1
mierać tylu· tysiącom ·ludzi w mło·
dym wieku, kiedy potrzeba jest sił
do pracy. Dlaczego im się tylko
wszystko obiecuje, a nie daje, dla•
czego? Doszedłem w tych rozwa•
żaniach do wniosku, że wieś musi
się starać kształcić swoich lekarzy
by mogfa na nich liczyć, że osiądą
na wsi i zajmą się jej zdrowotnością. Otóż moim celem jest być le·
karzem".

Kolega, który chce zostać
- etnografem pisze:
Nr .•7& pow. J~drzejów:
krajoznawcą

„Praca moja po ukończeniu nau·
ki będzie polegała na zbieraniu za.
bytków .z- tycia· naszych przodków
i a.a oelu:onie- pM:knych starych .

chat wiejskich, na badaniu obyczajów i zwyczajów wiejskich i ochra·
nianiu ich".
Jędrzejów:
„.„chcę skończyć kurs mydlarski.
Dlatego wybrałem ten zawód, że
ten produkt tak nam potrzebny w
życiu codziennym, robię domowym
sposobem ale to tylko zmarnowanie,
bo nie mam prakiyki i teorii. A
znów to firmowe j zagraniczne to .
taka cena słona, że na wsi nie mo·
żna sobie pozwolić, a mamy tyle
tłuszczu na wsi. który się marnuje
bo jak przyjdzie lato, albo jaki p-0·
mór, ile to krów, świni i rozmaitej
zwierzyny pada i to ludzie' zakopu·
ją, marnują bo nie są świadomi, a

Nr. 31 pow.

można dużo zaoszczędzić".

Nie sposób cytować tu wszystkie ciekawe wypowiedzi, ale
już z tego niewielkiego materiału możemy się zorientować,
w jakich kierunkach idą zain-

teresowania mlodzieży. W
pierwszym rzędzie dotyczą one
podniesienia wsi i rolnictwa młodzież pozostająca na wsi
rozumie znaczenie nauki zawodowej i świadomie do niej

c
dąży.
Zrozumiałe jest dla
wszystkich, że znaczny procent
młodych musi odejść od zawo·
du rolniczego - i tu obserwujemy bardzo ciekawy objaw.
Coraz mniej je'st tych, którzy
uciekają ze wsi, większość pragnie wrócić i pracować na 'VSi
w innym zawodzie. Jest fo zjawisko tak społecznie jak i gospodarczo niezmiernie dodał·
nie i pożądane. Również do·
bór zawodów
technika,
spółdzielczość, rzemiosło, nauczycielstwo w przeciwstawieniu do powszechnego dawniej
.Pędu na prawo i teologię wskazuje na zdre>we i zgodne z po·
trzebami dnia dzisiejszego tendencje wśród młodzieży wiejskiej.
Jeżeli porównamy
nastrój
panujący w
wypowiedziach
młodzieży w ankiecie której
wynikiem było napisanie przez
J. Chałasińskiego książki „Mło·
de Pokolenie Chłopów", . z nastrojem przebijają"cym w odpowiedziach na naszą ankiet~.
zauważymy jedną

zasadniczą

różnicę. Zagadnienia kształto
wania się warstwy chłopskiej,

równouprawnienia kulturalne·
go i społecznego wsi są już dla
dzisiejszego „młodego pokole·
nia" jasne i prawie rozwiąza·
ne. Młodzież dzisiejszą intere·
sują bardziej konkretne i aktu·
alne sprawy.
Zagadnienie oświaty i kultury „w ogóle" jest rozstrzygni~
te w sensie pozytywnym, potrzeba oświaty dla wsi oczywista dl~ wszystkich, chodzi
tylko o to, jak'imi drogami najszybciej i najlepiej realizować
wszechstronne gospodarcze i
społeczne podniesienie wsi.
Już nie pytają „co robić" widzą to jasno i bez wątpliwo·
ści, szukają jeszcze sposobów
„jak robić", aby prędzej i skuteczniej osiągnąć cel.
W tym szukaniu dróg i wpro·
wadzeniu w życie nowych myśli i dążeń, my jako Związek
Młodzieży Wiejskiej, musimy
całej młodzięży i całej wsi do·
pomóc.

....................„ ................................ „.„.........................................................„ .......„.„„...................

Pierwszy Konkurs Literacki ,,O.z:ennika Ludowego"
,,Dziennik Ludowy" rozpisuje pierwszy konkurs literacki,
którego tematem będą wspomnienia ujęte w formę felieto·
nu, noweli, dotyczące walk z
okupantem hitlerowskim w
szeregach Batalionów Chłop
skich lub innych ludowych organizacjach bojowych, wzglę
dnie wspomnień z okresu okupacji z prac konspiracyjnych
na terenie wsi.
Termin nadsyłania prac do
dnia 15 marca 1948 r.
Felieton winien posiadać
maksimum 500 pięciołamo
wych wierszy „Dziennika Ludowego".
Prace nadsyłać należy podpisan~ godłem.

Nazwisko i adres autora winien być podany w zamknię
tej kopercie, zaopatrzonej obranym godłem, na adres Redakcji „Dziennika L4dowęgo",
Warszawa, ul. Olszewska 17.
Otwarcie kopert nastąpi w
dniu 20 marca 194& r. Wyzna~
cza się sześc nagród za najlepsze prace.
Pierwszą nagrodę w wysokości 30.000 zł.;
'
drugą nagrodę w wysokości
10.000 zł.;
trzecią

i

czwartą

po 15.000

zł.;

piątą i szóstą po 10.000 zł.
Nagrodzone prace będą drukowane w „Dzienniku Ludowym".

Wydawnictwo ·,,Dziennika
Ludowego" zastrzega sobie
prawo drukowania nie nagrodzonych prac, na ogólnie przy·
jętych zasadach.
W skład jury wchodzą:
Minister Kultury i Sztuki
Stefan Dybowski,
Dyrektor
Departamentu
· Piotr Greniuk,
- Jan Dec,
Redaktor „Dziennjka Ludowe·
we"o"
o
.
- Stefan Olszewski,
Redaktor Tygodn. Liter. „Wieś"
Jan Aleksander Król,
- Lesław lbrłelski,
Poseł - Józef Maślanka z Ba·
talionów Chł.,
Poseł - Henryk Dzendzel.

...„ ....„ ...... „ .................. „ ...... „ ......................................„ ... „ ................. „ ............„ ...... „ ...........•. „ .•„.
J. MORACZEWSKA·

TRAKTOR
Jedzie tralrtor polną drogą
Myśli patrząc w zorzę
Dopomogę, chlopslcim dłoniom
l;\tanie, jale mur zboże!
Zwołam braci swych i siostry,
Jltloclramie. żni1óarld.
Gdy dobrobyt zjedzie do wsi
Sam zaciągnę wartę.

I pilnou:a.ć będę czuj11ie
Ka*dej chlopslriej chaty,

By

stodoły były pełne,

lfl lromorach rzubato.
Bo gdy traktor chodzi m polu
Sl01ice złoto sieje
W wiosce, gdzie jest ten
. przyjacid
Chłopi nie zmarnieją!

.......„„„............................................................................................................................................
Przypominamy KONKURS NA OPRACOWANIE P4 T.:

»JAK

ROZWINĄC

ClYTELNICTWO NA WSI?«
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Wychowanie społeczne dla' licealistóW W okresie powojennym' ob- przewidywaliśmy: że będzie 10. Zagadnienie gospodarki
Poemat pedagogiczny - A.
- planowej.
serwujemy w Związku dość ona kontynuowana przez Koło
· Makarenko.
masowy - zwłaszcza w roku w sposób samodzielny. Samo- 11 . Współczesne ideologie poWychowanie dla przyszłości
dzielny w sensie rozpracowy- B. Suchodolski.
bieżącym - rozwój kół wiciolityczno-społeczne w świe·
wych na terenie szkół śred wania określonych problemów
U źródeł teraźniejszości cie.
H. Jabłoński.
nich. O ile w roku szkolnym w oparciu o. odpowiednią lek·
Kapitalizm w rozwoju dzie·
1945/46 )>yło ich zaledwie kil- turę (książki i czasopisma), Perspektywy rozwojowe ruchu
jowym - N. Gąsiorowska.
zdobywaną
,własnym
kadzies1ąt, to ob'ecnie stan liprze·
młodzieży wiejskiej
Wstęp do teorii marksizmu
cealnych kół „Wici" wzrósł . do mysłem" przez Koło. Koncep· 12. Dzieje chłopskiej myśli po- Adam Schaff.
hczby kilkuset. Zjawisko to nie cja taka może być z powodze·
litycznej
Państwo a rewolucj.a - Le·
jest bynajmniej wynikiem od- niem stosowana w warunkach, 13. Historia rozwoju ruchu
górnej i zewnętrznej działalno gdzie tego rodzaju materiały młodzieży wiejskiej {z roz- n in.
Manifest komunistyczny sc1
Komitetów
Studiującej
są dla Koła dostępne.
wojem myśli ideologicz·
Marks
i Engels.
Młodz. Wiejsk„ lecz ma ono
Chcąc zapewnić wszystkim
nej)
Wykłady z ekonomii polity·
charakter rozwoju oddolnego, Kołom licealnym w Polsce jed- 14. Rola ZMW RP „Wici" w
czoej - Tepicht.
nie pozbawionego dynamizmu nakowe możliwości awanso·
Polsce Ludowej
Darwin - Pernant.
i prężności.
wania swoich członków w za- 15. Zagadnienie
organizacji
Studia
socjologiczne - Krzy·
kresie wychowania ideologicz·
młodzieżowych w Polsce
Znajomość stosunków ustrowicki.
(współpraca, jedność itd.)
jowych i w szkolnictwie za cza- negp, pogłębiania samowiedzy
Drogi poftępu gospodarcze·
sów reżimu sanacyjnego tłu· społecznej, jak również uzy· 16. Rola inteligencji chłopskiej
go
wsi - Wincenty Styś.
skania
wpływu na treść, poziom
w życiu warstwy chłopmaczy nam, dlaczego nie było
W
ten sposób zadania Koła
skiej
wtedy w szkołach średnich i ujednolicenie pracy ideowo·
zostaną .wybitnie
ułatwione
wychowawczej, Wydział P- 17. Koła studiującej młodzieży
miejsca na działalność demo·
{głównym ciężarem pracy obwiejskiej w życiu Związku
kratycznych organizacji mło ś.wiaty i Kultury ZMWRP „Wiciążają się organizatorzy tej
dzieżowych. Obecnie w pań
ci" wespół z Ogólnopolskim
Bardzo cennymi uzupełnie- akcji), zaś udział w pracy
stwie chłopsko „ robotniczym Komitetem Studiującej Mło- niami przedstawionego powy·
ideowo-wychowawczej, kiero·
Ministerstwo Oświaty widzi w dzieży Wiejskiej „Wici" wystą· żej
programu wychowania wanej dotychczas przez spe·
szkolnych kołach „Wici", ZWM pił z inicjatywą zorganizowa- społecznego będzie lektura nasekcję-zespół, ograniczy
i OMTUR skuteczne narzędzie nia powszechnego wychowa- stępujących książek, które w cjalną
się w tym zakresie tylko do uwychowania społeczno - oby- nia społecznego dla wiciarzy- miarę możliwości winny znawatelskiego młodego pokole- licealistów, stosowanego już leźć się w bibliotekach wszyst· miejętnego, zespołowego prze·
rabiania nadsyłanych skrypnin, które wkrótce weźmie od- dla zwykłych kół wiciowych.
kich Jiceal.nych kół „Wici":
tów.
powiedzialność za dalszy etap
Począwszy od dnia 15 luteDzieje chłopów w Polsce Odpowiednie
wskazówki
budownictwa demokracji lu- go br. będą wysyłane drogą St. śreniowski.
.
metodyczne
dołączone
będą
dowej w swojej ojczyźnie.
koresponde.1cyjną do wszystHistoria chłopów w Polsce- do pierwszej lekcji.
Związek nasz widzi w licealkich kół licealnych „Wici" w Al. Świętochowski.
Na podkreślenie zasługuje
nych kołach „Wici" instrument Polsce gotowe referaty w forRuch Ludowy w Polsce jeszcze
konieczność współpra
wyrobienia ideowego, które mie skryptów, wyczerpujące Tadeusz Rek.
cy kół z kierownictwem kursu
sposobi uczącą się młodzież poszczególne punkty progra- Udział chłopów w obranie wychowania społecznego. Powiejską do spełniania właści
mu. Program wychowania Polski - Stefan Inglot.
winna ona wyrażać się w nadwej funkcji społecznej wobec społecznego dla licealistów Lament chłopski na pany syłaniu zapytań lub uwag, wyrodzimej warstwy chłopskiej i składa się z następujących za- Szczotka.
płY\lLAjących z dyskusji nad o·
Ruchu Ludowego, a więc u- gadnień, zawartych w trzy cy- Kumac - Wojciech Skuza.
trzymywanymi referatami. Na
trzymywania ścisłego związku kle:
Słowo o Jakubie Szeli-Bru- każde zapytanie lub uwagi na
ze wsią w celu przyśpieszenia
1. Metoda i formy pracy Ko- no Ja·sieński.
·
temat przerabianych lekcji zoi powiększenia jej udziału w
ła licealnego.
Poemat nowosielecki - Józef stanie wysłana odpowiedź, co
awansie społecznym, jaki ostosuje się normalnie we wszel·
Oz~a-Michalski.
iworzył się dla niej w odrodzoKordian i cham - Leon .Kru- kiego rodzaju kursach· kbresWieś
w
życiu
narodu
i
państwa.
nej Polsce po dokonaniu repondencyjnych. Rola Koła nie
czkowski.
form politycznych i Sipołeczno„
może ograniczać się w tym wy·
W
Grzmiącej - Władysław
2.
Historia
chło.
p
ów
w
Polsce
gospodarczych.
padku do biernego przyjmo{do samodzielnego opra- Kowalski
Inaczej wiciarze • licealiści i
wania gotowych referatów.
Mystkowice
wioska
mała
cowania
na podstawie
akademicy będą zasilać kadry
Łączna opłata za wszystkie
Julian Gałaj
wskazanej lektury).
inteligencji chłopskiej - a wła·
Jarzmo - Józef Nikodem skrypty w liczbie 17. do kt~rej
3. Wieś jako grupa społeczna
ściwie inteligentnych chłopów
będą zobowiązane Jr'lła, zosta·
4. Kultura ludowa a narodo- Kłosowski.
i kształtować ich czynną, radyła ustalona .na zł. 150.
żelazne kompanje B. Ch.
wa
kalną, opartą o głębokie przeWykorzystane skrypty nale·
{wY'dawnicfwo
„Chłopskiego
5. Społeczno „ gospodarcza
słanki ideowe, postawę.
ży kompletować i przechowySwiata").
przebudowa wsi
Osiągnięcie powyższego ceKultura - Stefan Czarnow- wać do wyzyskania na nastę·
6. Rola instytucji i organiza- ski.
pny rok szkolny dla nowych
lu zagwarantuje rzetelna, rozcji w społeczno-gospo.dar
wijająca się we właściwym
Drogowskazy na manow- kolegów.
czym i kulturalnym życiu cach kultury ludowej - J. A.
kierunku i formach, praca KoPoza tym tą drogą podaje
wsi
{TUL RP, ZSCh, UL, Król.
ła licealnego. Na powyższy tesię do wiadomości, że w wy•
WOSS, Służba Polsce i in.) Na rogatkach kultury polskiej padku nie otrzym1mia
mat pisaliśrrw w grudniowym
przez
7.
Jak
organizować środowi·
numerze „Młodej Myśli LudoJ.
Borejsza.
jakieś koło licealne {np. nowo·
sko społeczne.
wej" w artykule pt. „Plan praPłsa·rze Ludowi - L. Koniń
założone) ·pierwszej lekcji wy„
cv licealnef:!o Koła Młodzieży
ski.
chowania społecznerło do dn.
Wiejskiej „Wici", gdzie obok Problematyka Polski Ludowej
Listy do młodego przyjaciela
25 lutego, Zarząd jego wi•·
,
vufadnienia pracy ideowo-wy- St. Thugutt.
nien natychmiast zawiadomić
chowawczej została omówio8. Zagadnienie sojuszu chłop·
Społe~zna genealogia intelio tym Kierownictwo Kursu w
na sorawa udziału wiciarzysko-robofniczego.
gencji polskiej - Józef Chała lodzi, AI. Kościuszki 45, · Wylicealistów w ogólnym życiu
9. Demokracja ludowa na siński.
dział Oświaty
Kultury ZMW
Zwia.7ku i in. W zakresie prahistorycznym tle innych
Z Komborni w świat .:_ St. RP „Wici".
cy ideowo - wychowawczej
Pigoń.
systemów ustrojowych.
H. Chołaj
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W dniu 10 stycznia
si~

dwutygodniowy

.

rozpoczął

wczaso

Z kursu

1

ID Książnie

niwersytety ludowe nie siały
pustkami, bo od świadomóści
mas chłopskich za leży należyte
zrozumienie wSipółzawodni1
et wa i szybszy · dobrobyt wsi
i Polski.
w wyścigu pracy na wsi nie
chodzi 0 jej powięks.zenie, ale
0 powiększenie jej wydajności,
0 wyścig w pragnieniu oświaty
rolniczej, o wyścig skutecznego
planowania
kalkulowania
swej pracy.
Po dwu tygodniach, gdy opuszczaliśmy zamek i okolicę,
każdego z nas ogarniał smutek,
że to już koniec. Wróciliśmy do
rodzinnych wsi, aby w czyn
wprowadzać to, co· nam się w
umysłach narodziło na wczasokursie w Książnie.
Miętek Wadaw

·kurs w Książnie, ~rganizowa
_ny przez Z. M. W., na który za-- '
Choc'
wywieziono cenne
proszono wiciarzy. Zjawiliśmy .w umowie małżeńskiej zaznaczyła, że pó.wsze czasy właścimeble i obrazy, mury i pozo· się sporą gromadą, 9 wiciarek
·i 15 wiciarzy, z tego 17 osób z _ciele zamku i służba w Książ- stałe znaki przypomiinać będą,
powiatu warszawskiego, 3 z nie muszą władać językiem poi że w tym miejscu musi rozłeskim, .czego przestrzegano do gać się echo polskiej mowy i
·pułtuskiego i pą 2 z gr~jeckiego
ostatnich czasów.
w okolicach zamku kwitnąć
i błońskiego.
·
W
roku
1941
Hitler
skonfiskopolskie życie.
Pierwsza niedziela tj. 11 styDziś w zamku przebywają
·cznia nie została objęta regu- wał zamek i rozkazał przebu·1aminem, a zatem była do na- dować na swoją siedzi b ę. Kapi- na wczasokursach wiciarze i
tulacja Niemiec nie pozwoliła zetwuemowcy.
szej dyspozycji.
Hitlerowi zamieszkać w siedziKażdy z wiciarzy zapr·oszo· W poniedziałek nastąpiło 0
twarcie kursu i wybór władz bie Piastów. Chociaż zamalo- nych przez ZWM na wczasoobozowych w następującym wa.no staroświeckie malowidła, kurs do Księżna zrozumiał, że
zatarło rzeźby i freski, to jedw wielu chłopach tkwi negaskładzie: komendant Wierzbicki Władysław-ZWM, zastępca nak w wielu pokojach i salo- ływne ustosunkowa.nie się do
nach przechowały się herby i postępu i każdy według swej
Żychliński T.-„Wici", gospoorły piastowskie i biało-czer- możności postanowił z tym
darz obozu Przybysz Jerzy walczyć, by szkoły rolnicze, uZWM, gospodyni świetlicy Le- wone polskie barwy.
piankówna Barbara - „Wici" ~~~~Q~~Q~QQ~"~ ~Q~QQQ~
i redaktor .g~~etki ściennej Mię
tek - „W1c1 ·.
Wykłady z zagadnień politycznych i gospodarczych i
· działalności 'ZWM miał kol. K.
Bagiński , inne kol. kol. iychliń·
Sprnwozdanie to napisałem wszystkich pomieścić. ~Ius~ę brze tańczyć. \V drugim tygodski, Wierzbicki, Wiesiołek i w tym celu, żeby podzielić się nadm
· enić, ze zaproszen nte niu codzień mieliśmy świeżych
Miętek.
z kob:: cilstwem wrażeniami, rozsyłaliśmy. Uroczystość za- prelegentów. Zaraz po ob. KaKilka dni było poświęconych jakie odniosłem z pobytu na gaił
ob. Gociay, miejscowy pre- mio.r owej przyjechał ob. Ciota,
na wycieczki. Jedną z cieka- wcz.asokursie dla przodowni- zes T. U. L., który w krótkich
następnie koledzy z · A.KM.W.
wych była wycieczka do kopal- ków gminnych woj. lubclsk:e_ słowach
objraśnił, co ma dać
„Wici" kol. Cieślak, Olszak, z
ni węgla, r:ldzie czternastu szczę go.
młodzieży taka świetlica. Kol.
Lodzi kol. Stróżek. W przedśliwców przebranych na górBoguta też w paru słowach po- dzień ukończenia kursu przyjeOtóż zaraz po otrżylńaniu za-.
ników zjechało do s~ybów . W
hucie szklanej oglądaliśmy ca- wiadomienia, w poniedziałek -wiedział do młodzieży, by za- chał do nas ob. poseł Wycech
17-go listopada, wybrałem się brała s ę do rzetelnej priacy i i prezes ZMW „\Vici" w Lubliłą procedurę wyrobu szkła i
nauki. ~fy, słuchacze, daliśmy nie kol. Kubas.
przedmiotów szklanych. Weso- do Lublina. Pojecha-l : śm~· cło
kilka piosenek, inscenizacji,
W sobotę 29 listopada zakmiKurowa
z
kol.
Cieślak'.em Fran
ło i z różnymi przygodami wyjcdną
recytację
i
jeden
dialog.
czyliśmy
nasz wczasokurs akaciszkiem,
któ.ry
to
do
nas
przypftdłn
wvcieczka na szczyt
Na
zakm1czenie
odbyta
się
zademią
ku
jechał z Lublina z pogadanką
uczczeniu 117 rpczniChełmiec .
Na wycieczki chodziliśmy na tak zwany „Uniwersytet Nie bawa, którą urządzaliśmy dla cy Powstania Listopadowego.
W niedzielę 30 listopada o
zawsze razem, ZWM-owcy i dziclnv". vV Kurowie okazało m'ejscowej młodzieży.
24
przyjechała
się,
do
nas
żr~
wszystkie
ob.
godz.
P.K.S.
2 rano .rozjechalśmy się
już
odwiciarze. Nastrój ogólnie był
Kamiorowa z Lublina. Ob. Ka- do domów.
bardzo życzliwy. Dni przezna- jechały do Lub11na. Nic bardzo rniorowa uczyła nas tańców
luczone na wykłady nie były tak s:ę tym przejmowaliśmy, wsie- dowych, inscenizacji, śpiewu,
Każdy uczestnik kursu przydliśmy na pierwszy zatrzymawesołe ale za to pożyteczniej
przez eały dzień. Wiecz.orem rzekł sobie dalej się kształcić i
ny
same.chód
i
w
drogę. W
sze.
· odjechała od nas. żegnaliśmy podnosić pracę organizacyjną i
Codziennie rano o 7-ej apel, Lublinie poszllśmy do „Wici". ją z żalem, bo przez 8 godzin oświatową w swoich kolach.
gimnastyka, wciągnięcie flagi Tam poinform·owano nas, że jeszcze nie nauczyl'śmy się doUczestnik
na maszt i odśpiewanie hym- kurs ma się odbyć w pow. siedQQeQQ~Q~9QQ~QQ~QC}~~fiKłQCiłQggQ{łl"
leckim
w
miejscowości żelinów „Zd"bywczym krokiem" i
„Do nie·b ieskich pował'', póź· . szew. Poszedłem na dworzec,
Młodz ież pow. Jędrzejowskiego
niej o 8 -ej śniadanie, od 9-ej załadowałem się do pociiigu.
Były w nim jeszcze dwie kodo 13-ej wykłady, po obiedzie
Od dłuższego czasu czytam iyć p~d młodzieży wiciowej do
od 15-ej do 19 -ej wykłady i leżanki · trzech kolegów. Je- pisma, „vVici", „Wiciową \Vol- nauki.
dyskusje. no kolacji od 20-ej do chaliśmy ze śpiewem i z rado- ną Gromadę", „Mfodą Myśl LuUświadomienie
młodzieży
22-ej świetlica, po a.peiu wie- ścią. Na stacji Koszewnica wy- dową". Pisma te jak wiadomo wiejskiej stale . wzrasta. BC).
siedliśmy z pociągu i skierowaczornym każdy szedł-spać.
poruszają spriawy wazne, tyłączką największą jest to, że
Po dwu tygodniach wykła liśmy się do pierwszeao domu. czące się środow'·ska wiejskie- nic we wszystkich wsiach są
otrzymaniu
informacji, go, starają
dów i dv.:lcusji nauczyliśmy się Po
się podnieść poz'.om
założone koła „W:ci".
Liczne
gdzie
znajdnie
się żeliszcw, ruwiP.le cit>l<awych rzeczy i dziś
życia społecznego i kulturalneje<lnak
wsie
założyły koła i prajasno patrzymy na konieczność szyliśmy w drogę.
go młodzieży żyjącej w wio- cują. Pesymistycznie w~· glą<la
iof P.nsvwf"ł~j pracv w nas7.vr.h
Od 19.XI zaczęły się wykła- · skach. W obecnym czasie mło obraz tych wsi, w .których n ·e
kołach.
Pod koniec pobytu dy. Na razie wygłaszał refera- dzież w:ejskia bardzo chętnie ma kół. Młodzież chodzi bezzwied:óliśmv starv zamek piaty kol. Boguta i dawał sam do zajmuje się nauką i wychowa- czynnie, niszczy na pijatykach
stowski w Książnie, bP.dący o- czytania różne artykuły z ga- niem samej siebie. Nauka i swoje zdrowie, traci czas n!l
becnie f><'-i zarządem Warszaw zet i czasopism. My zaś po prze- wiedza, to drogi do odbudowy błahy~h rozmowach. Zadanie1;t
skie~o ZWM. Zamek obronny
czytaniu . t.akiego lub im:1ego życia społecznego, to drogi do zorganizowanej młodzieży wizbudowany w wieku XIII (o- artykułu musiel'śmy go krótko odbudowy zbnrzo·nej Ojczyzny, ciowej jest nie tylko pracować
koło 1170 r .) przechodził róż
zreferować. ·N a niedzielę 23 ·lito <l.rogi do sprawiedliwości we własnej wsi. Trzeba p.rzcłra
ne knieje Po śmierci księcia z sto pa da przygotowaliśmy otwar społecznej. To też wszyscy po- mywać bierność i zakładać kolinii Piastów drogą zaślubin za- cie świetlicy dla miejscowego winn 'śmy się do n'iej garnąć, ła takie w sąsiednieh wsiach.
mek dost"'ł si~ pod panowanie Koła Mło<lzieży W'ie,jskiej .,Wi- a zwtaszcza młodz;eż wiejska. W każdej wsi polskiej winno
rodzinv '\iemieckiei - Hoch- ci". Nastąniło otwiucie. Naszło
Na terenach mojego powiatu pracować Koło \Viciowe !
~rgóW. żona zmarłego Piasta się tyle ludzi, że sala nie moała · w ko.Jach ,;Wici" mofoa zauwaStefan tech
1
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Z LISTÓ\!2l0 REDAK~_Il
Szanowna Hedakcjo !
t. j. 22.I. otrzymalcm 4
11umcry „\Vici··. Z braku czasu,
ponieważ było to przed wykła- ~
U.ami, rzuciłem tylko przez
chwil~ oczyma na tytuły artykułów.
vVieczorcrn po pracy,
zacz<!łem je czytać i cóż
oto
Dziś,

spostrzegłem? i.\Iusz~ dodać, że

· 2) Znmicszcznnie chc-ćby też biły, pomimv iż widzfołem ich
raz na nucs1:1c planu pracy dla szczc.re chęci do pracy. Oprócz
Kcoia .:Młodzieży \Vicjskicj na tego dobre by było wprowapew en okres.
dzenie czy1111ika k.on trolnj ącego
Spełnienie
pierwszego wa- . co pewien okres pracę w korunku, wzmriże poczytność na- łach w iejskich.
szcgo pisma spełnienie drugie\Vr,rowadziloby to poczucie
go usprawni działałnooć kół obowiązku i dodawałoby bodź
zor~anizowanych w :mpadłych
ca do wzmożonej pracy.
wioskach. \V i e.rzę w to mocno,
Będę się starał nadesJać jeiż taki plan pracy zrobi wię
szcze więcej informacji o praccj, niż instruktor, ponieważ cy w kołaeh wiejskich. Sam posam robile1n takie dc6wiadcze· chodzę z powiatu stopnickiego.
n ·a i dobrze na tym wyszła pra· (przyczółek) i powyższe uwa·ca w Kole. Znam koła, któ.re gi poczyniłem na Zachodzie i
mialy dużo materiałów, a z bra· w Kieleckim.
Ko1i.cząc
życzę
ku planu nic, albo właś ciwie
Szano,1vnej
hardzo mało w swym Kole zro- Redakcji zdrowia i powodze.

z powodu 1) choroby, 2) trudnych warunków materialnych
hyłcm przez dłuższy czas po·
zbawiony czytania
„\Vici".
Ohccn:e mus% Q stwj er<lzić, . że
„\Vici'' jako naczelny organ
ZM\V stają się coraz hardziej
i więcej poczytnym pismem,
już nie tylko \viciarzy, nie tyl·
ko starych ludowców, ale i mlo·
dzie;i.y niezorganizowanej, or:az
m łodzieży należącej do innych
,
organizacji ideowo - wychowaw
T11 mom1ą
czych. ·wszyscy oni slwierdza,l:J, że hasło „Trzch~ z żywymi
Dnia 6.11 1948 r. otr:~ymaliśmy bardzo podzielić się tym, co się
11:1przód iść" nie jest tylko ha- od Kola M. w. „Wici'' w Czarno- u nas dzieje z Redakcją.
sl<•m pisanym, nle jest hasłem
Oczekujemy na Waszą od·
rctdi~m\anym przez „\Yici".
chowicach li:st , w htórym wyraża powiedź i pozostajemy
z wi·
Jleż Io nowych dzialów wpro~
ono prag1iieni~ nawiązania /wre- ciowym pozdr-owieniem.
wnd:wn o do „,Vici", ileż to no- spondencji z 1alci1ńś /solem z woj.
Koło M. W. „Wici"
wycli spraw zostało poruszo- warszawskiego. Ogłaszając list na
w Czarnochowicach
nych przez wiciarki i wiciarzy, lamach „Wici'' chcemy zaznaczyć,
poczta Wieliczka
pn1·z:!w:;zy od tych, którzy stuże nie przelc reślamy tym absolutpow. Kraków.
di11j:1, ktqrzy roh;ą już prace
nie
wezwania
do
.,szulrania
przyd~· plomowe,
a skmi.czywszy
n:i czlonkach kół z zapadJych jaciół zagranicq." Im wi e,cej przy-·
\\'iosek. To co piszę, to nie jaźni na świe_1;ie, tym lepiej. A JAK · PRACUJE NASZE KOtO
fan t::izja - to fakty au lenJycz· więc, /eto napisze do lwlegów z
Ruch wiciowy na terenie na·
1w, które slwier<lzam na podszej wioski Czarnochowice da·
stawie rozmów p.1-~cprO\\' flflzo C7.amocl1owic?
tuje się od 1922 roku. Do wyn~· ch z kol. i kol. z za1>adłych
buch u wojny w 1939 r. rozwiw~ osck jak i z wyższych uczelSzanowna Redakcjo!
nął się w silne Koło liczące .oni.
koło 100 członków, mające za
Szczególnym uznaniem cieZ
wielkim
zainteresowaniem
sobą
poważny dorobek na posz:) się lekcj e „\\'ychow:mia
: -.; · decznego", wzmaga s:ę przez czytamy tygodnik „Wici", a lu gospodarczym i kulturalno~
oświatowym.
J.1 PC:<l do pracy sam oksz Lalce· szczególnie dział „z życia naszej
organizacji"
i
chcielibyśmy
n io\\'ej na wsi. Czytają je nie
Okupacja niemiecka położy
tylko wici.arze, ale i młodzież Was prosić, ażebyście i o nas ła kres działalności organizateż
coś
napisali,
żeby
inne
KoHil';i:organizowana, oraz starsi
cyjnej Koła. Nieliczna część tył·
Judowcy. „To jest naprawdę coś ła wiedziały o naszym istnie- ko brała udział w konspiracji
niu.
<lolitego", stwierdzają koleżan
i to było wszystko. W okresie
k : i koledzy z zapadłych wiosek
Działainość naszego Koła re~
pięciu laf wojny odeszło do temówiąc o lekcjach „,~chowa
aktywowaliśmy
w sierpniu go wielu starszych wiciarz.y na
nia Społecznego". To jest na- 1947 r., jesteśmy co prawda zawsze. Nic też dziwne~o, że
prawdę coś mądrego - stwier- „młodym" Kołem, ale mamy
zaraz po woinie nie było komu
dzają gimnazjaliści i liceali.~ci
za sobą tra.dycję i to chlubną przvwróc•ć Koła do żywotnoś
wie.'arze czytajac lekcje naszych starszych braci i sióstr, ci. Dopiero w sierpniu 1947 r.
„ \Yychowania
Społecznego"'. sięgającą 1922 r.
reaktywowano działarność Ko·
cMx1z artykuły ,,O ziemiach znChętnie byśmy nawiązali koła na zebraniu oraanizacyjnym
cłtodnich".
respondencję z Kołem „Wici"
wybieraiąc zarząd i tworząc
\Viclkim uznan iem cieszy się z woj. warszawskiego, celem sekcie: kulturalno-oświatow~
I i. tłn1lalck „Nowa Zagroda". \vymiany myśli, spostrzeżeń,
wychowania fizvcznego, nrzy\\'idzialem j~! 'Y n :ekló.rych Ko- pomysłów w pracy i t.d.
sposohienia rolniczo-woiskowe
lach \ \' iejskic'. : o<llożoną osobJakby to było przyjemnie czy go. W zehrirniu wzieło udział
no. \Vidziałem wicfarzy czyta·
około 40 dziewc7.ąt i chłopr:ów,
,l:ic~· ch ją z wielkim
zacieka- fat taki list od Koleżanek i Ko- za,i nterP.sowanych żywo refera·
legów
z
Warszawy
na
zebraniu
wicn 'cm i rwrmawfających <lłu·
tern ideowo-organizacyjnym.
go na tema ty poruszane w t::frn Kr'a w Czarnochowicach I
Zapoznano się przv tym dodod:tlku.
Dlaczego mamy szukać przy·
kładnie
ze statutem Wojewódzjaci>'lł
zagranicą,
kiedy
nas
tylu
Ja po krótkich informacjaeh
w kraju w jednej rodzinie wi- kiel!o Związku i ReglJlaminem
chciałbym poddać Sz,nnownej
ciowej, n nie znamy się wcale. Koła'.
R t·dakcji dwa 11rojekly:
1) Zamieszczanie choćby raz
Przepraszamy bardzo Sza·
Zarówno w dyskusji jak i w
'v miesiącu opisów geograficz· nowną Redakcję za nasze mo- toku całego zebrania, przebiiał
nveh wraz z mapkami najważ· że zbyt ~iałe postępowanie wyraz niezwykłego zadowolenit'i'>·1 Ych ·krain nolskich -póź wzgle,dem Wa~. ale nie mogliś nie z poczynionego kroku,
niej obcych pat'1st~v.
my inaczej. Chcielibyśmy tak zwłaszcza w tak przełom<>-

.

nia w dalszej pracy na wsi
poprzez tak bn.rdzo poczytne
pismo wśró<l młodzieży wiejskiej jak:n1 są „\Vici".
Nie odrazu przecież Kraków
zbudowano, drogą postępu wzmożonym wysiłkiem wszystkich studiujących koleżanek .i
kolegów dojdziemy do elektryfikacji wsi, do wytrzehicnfa
pijaństwa na wsi, do czystych
chat i .wgród, do u&m echnię
tej i zdrow(!j młodzieży wiejskiej.
Droga do celu jeszcze daleka ale g.runt. że już weszli śmy
na nią i kroczymy.
M. Górnir-z

Czarnochowice
wych dla naszego kraju chwilaćh, kiedy winniśmy okazać
więcej zdecydowane
oblicze,
niż kiedykolwiek indziej.
Do tej pory Koło nasze liczy ·
w tym 10 koleża·
nek.Urządziło szereg akademii,
między innymi w - dniu spół
dzielczości, przedstawień, stanowiących jedno z głównych
źródeł dochodu, zorganizowało wespół z Klubem Sporto-wym „gwiazdkę" z choinką dla
najbiedniejszych dzieci wsi, bra
ło udział w urządzanym wspól- _
nie przez wszystkie organizacie „opłatku" w miejscowej
gromadzie.
50 członków,

Utworzono przy Kole „Przed
liczące 30 dziewczynek
i chłopców, którzy biorą udział
w zebrahiach i innych pracach
organizacyjnych Koła. Uruchomiono bibli-otekę,, (stan ksiożek
wzró.>ł ze 1OO do 330), z której
mogą korzystać wszyscy mie·
szkańcy wsi i okolicy, Zftnłsu
jąc się na członków. Bibliote~
ka zawiera w większej części

kole",

lekturę szkolną.

W porozumieniu ze Związ
kiem Samopomocy Chłopskiej
w Krakowie zorganizowano w
Kole kurs kroju i szycia, w któ-

rym

uczestniczyło

6 koleżflnek,

a ostatnio 3 koleżanki brały u„
dział w kursie ideowo-orl!ani·
zacyjnym ,.Wici" zorganizowa'"'
nvm przez Pnwiatowy Zwi11zek
Młodzieży Wiejskiej w Kr<lko·
wie. Koło ma własną świPtlicę
w Domu Ludowym, na otwarcie którei urzadzono wystawę
książki. Z każdym dniem przybvwają nowi członkowie do
Koła, praca ,nabiera coraz
większerf) rozmachu, co w nie:długim r.zasie post:\wi niewat·
pliwie Koło na odpowierlni·rn "'
mieiscu w wielkiej rodzinie wiciowej.

„Jasiek z Czarnochowic"
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SPOŁECZNE

LEKCJA 13.

Polska ·na tle ·form i ustrojów
(Współczesny

ustrój Polski Ludowej)

W ostatniej lekcji ustroje demokratyczne podzieliliśmy na
l typy: typ demokracji bezpośredniej i demokracji pośred
niej. Obecnie należy się zasta·
nowić nad funkcjonowaniem
(działaniem) obu tych ustrojów, to znaczy nad· środkami,.
przy pomocy których państwo
demokratyczne spełnia swe zadania.
Usłrój

demokracji
niej.

bezpośred

Ustrój ten w czystej formie
nie wysię ;:mje, ze względu na
liczebność

społeczeństw

pań·

stwowych. Sama jednak myśl
takiego ustroju wytworzyła pewne fo rmy i instytucje, które
często zn ajdują zastosowanie
w demokracji pośredniej. Do
takich fo rm należy zaliczyć referend um, plebiscyt i tzw. inicjatywę ludową.

· Referend.ulfl oznacza odwodQ woli ludu w spra·
wach ustawodawczych. Tak
np. w Polsce Ludowej miało
miejsce referendum w sprawie
zmiany dwuizbowości parła•
mentu . Nowa ustawa, uchwalona w wyniku referendum,
cieszy si ę większym poważa
niem i uznaniem społecznym,
łanie si~

a

jedn oc ześnie

społeczeństwo

widzi w referendum możność
rzeczyw,stych wpływów na
podstawy prawne państwa. O
ile sobie przypominamy, refe·
rendum można by porównać
ze zgrom adzeniem ludowym w
Sparcie, t._łdzie obywatele mogli
głosowa ć „za" lub „przeciw''
wnioskowi.
Plebjscył - jest to również
wyrażenie woli ogółu społe·
czeństw a. ale już nie odnQśnie
aktów ustawodawczych {praw}
lecz w sprawach innych, waż·
nych dla państwa.
Inicj<>Jvwa ludowa - jest to
zgłasza ie wniosków ustawodawczych przez społeczeństwo.
W demokracji pośrednieL pra·
wo to pl"zysługuje parlamentowi. W starożytności inkjatywa
ludowa miała już zastosowa. nie w państwie ateńskim.
Ustrój demokracji posrednief.
Jest to ustrój właściwy współ
organizacji państwo„
wej. Jstota jego polega na tym,
że decydowanie w sprawach

czesneł

państwa jest powierzone organom (władzom) wybranym
. przez lud i poddanym jego
kontroli. Wyłoniła się tu jednak znaczna trudność w sprawie, czy wszystkie władze i organy państwowe mają być wybierane przez lud. Np. czy sę
dzia w1 bierany przez obywateli, a więc zależny od wyborców, będzie dobrze spełniał
swą funkcję wymiaru sprawiedliwości, czy jego postępowa·
niem nie będzie kierowała
chęć przypodobania się wy·
borcom? To samo odnosi się
do urzędników, ministrów i·tp.
Na tym tle praktyka wypraco·
wała zasadę, że wybierane są
tylko niektóre organy państwa.
Organy wybierane w drodze
głosowania
ogółu obywateli .
mają prawo nominacji pozostałych władz, uruchamiając w
ten sposób mechanizm pań
stwowy. W wie.kszości wypadków system wyborczy organów
państwowych odnosi się do:
prezydenta republiki, izb ustawodawczych i samorządu. · W
ustroju tym obywatele państwa
posiadają bierne i czynne prawo wyborcze. Bierne prawo
wyborcze oznacza, że posia·
dacz tego prawa może hyc
przez pozostałych wybierany
do wybieralnych władz pań·
stwa. Czynne prawo - to u·
prawnienie do .brania udziału
w wyborach.
Wybory (głosowanie) - to
najbardziej powszechna forma
wywierania wpływu na pań·
stwo przez obywateli w ustro·
ju demokratycznym. Wy.bory
nie są również jakimś pojęciem
jednolitym. Mogą one przybierać różne formy. Zależnie od
tych form wyróżniamy:
a) Wybory bezuosrednie wyborcy t?łosują hezpośrednio
na kandydata. Przeciwieńst
wem są wybory pośrednie, gdy
ogół obywateli ma prawo wy·
bierać wyborców, a ci dopiero
głosują na kandydata (system
elP.kt0:ski).
b) Wybory powszechne tzn. gdy,.... ogół obywateli bez
względu na płeć, spełniający
pewne, powszechne warunki,
{wiek, posiadanie praw obywatelskich) ma prawo brania
udzia łu w głosowaniu. Przeciwieństwem są wybory cenzusowe, polegające na tym, że
orawo ~fosowania posiadają o·
hvwatele roznorząd?.ajacy od·
powiednio wielkim dochodem
1

życia

zbiorowego

rocznym, lub też majątk~em
nieruchomym, posiadający wysoki cenzus naukowy itp. Jasną .
jest rzeczą, że takie wybory są
krzywdzące i niesłuszne. Wypowiada się bowiem nie czło
wiek, ale kapitał.
c) Wybory równe - wybor·
ca bez względu na wiek, wykształcenie, majątek, posiada
jeden tylko głos. Godzi się to z
zasadą, że człowiek jest równy
człowiekowi (zasada rewolu·
cji francuskiej). Zasadę tę obalają wybory pluralne (wiele
głosów) tzn., gdy wyborcy podzieleni są na klasy. Wyborca
z każdej klasy posiada inną
ilość głosów zależnie np. · od
stanu majątkowego.
d) Ze względu na samą technikę przeprowadzania odróż·
niamy wybory tajne i ·jawne
oraz proporcjonalne.
Jasną jest rzeczą, że wybory
b'ędą mió.ły charakter rzeczy·
w1sc1e demokratyczny, o ile
będą one odpowiadały zasadzie 5-cio przymiotnikowej
(bezpośrednie,
powszechne,
równe, tajne, proporcjonalne).

(4)

darczych. _Programów tych mo·
że być wiele.
Dlatego też w
państwach Europy kontynentalnej nie istnieją dwa przeciwstawne stronictwa, lecz wiele
partii politycznych. Inny bowiem program działania po·
siadać będzie mieszczaństwo.
inny zaś miała szlachta, duchowieństwo, inny wreszcie chłopi

i robotnicy.

Na tym · tle ideologicznym
grup społecznych o·
trzymujemy parfie o charakterze: republikańskim i monarchistycznnn, antyklerykalnym
i klerykalnym, partie pracy i
partie kapitału itp.
Działalność partii
politycznych jest dwustronna. Na jednym torze wysiłki partii zmierzają do tego, żeby pod swym
programem skupić jak najróżnych

większą ilość członków, żeby
uzyskać ich zaufanie- i poparcie. Poparcie to przejawia się
nie tylko w przyjęciu pewnej

dwa stronnictwa tzw. torysów

postawy i pro.pagowaniu podobnych poglądów, ale również w podejmowaniu decyzji
przy wyborach przedstawicieli,
jednolitych poglądach w cza·
sie referendum, lub plebiscytu
itp. W związku z tym partie
muszą kłaść duży nacisk n~
szkolenie i wychowywanie
swych członków, na podnoszenie ich tzw. „świadomości połi·
tycznej".
Na drugim torze działalności
partia zmierza do realizacji
swego programu po przez celowe oddziaływanie na ustrój
i działalność państwa.
Głównym terenem tej działalności jest par}ament (sejm)
i samorządy. W sejmie przedstawiciele oartii d"\Żą do osią~
nięcia większości. Ze względu
jednak na to, że posłowie sejmu rozbici są na szereg róż
nych partii, i rzadko się zdarza, żeby jedna partia posiada·

ce do dziś niemal istnieją dwa
stronnictwa: republikanów i
demokratów.
Na kontynencie europejskim,
gdzie żywo zaczynała pulso·
wać oostepowa myśl soołecz
na, ~dzie ludzie oragnęli wprowadzić nowy ład żvcia zbiorowego, zreformować życie gospodarcze. różnicowanie na
gruov polityczne nasfępuie nie
na tle różn vch poi:ilą,dów na
zad<inia naństwa , łećz na tle
programów ~oołeczno - Qosoo-

dla uzyskania jej, partie o podobnych programach łączą się
w ugrupowania polityczne
(bloki, związki itp.}. Na tym
tle, osiągnięcia większości w
parlamencie. tworzy się ugru.powan ie polityczne „prawicowe", „centrowe" i „lewicowe".
Prawicę tworzą partie o prQ·
~ram a ch
konserwafyWnych
(zachowawczych) tj. dążących
do utrzymania i utrwalenia o·
hecnego st"nu rzeczy lub przywrór.enia dawne~o . PrOOrł\my
te nosza nazwe reakcvjnvch.

Kszt.ałłowanie się woli powszechnej - partie polityczne.

Jeszcze w 18 wieku i w po·
19 w. uważano, że o·
·bywatele państwa dla wyraże
nia swej woli nie powinni zrzeszać się w żadne związki, gdyż
w ten sposób będą m<>gli wyrazić swoje po~lądy i swą chęć
ks7.tałtowania losów oaństwa.
Praktycznie jednak ~agadnie
nienie formowania sie „woli
powszechnej'' Z· OSfało rozwiazane inaczej. Wokół pewnych
po~ladów na
rolę i zadanie
czątkach

państwa, zaczęły się formować

kluby polityczne, które prowadziłv zor~anizowaną działal
ność. I tak w AnQlii powstały

i wł\iąów (konserwatystów i liberałów). Podobnie w Amery-

ła absolutną

większość, więc
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Przeciwieństwem programów
reakcyjnych są programy radykalne, postępowe. Treścią ich
Sil hasła rewolucf ~połecznej i
gosp-oda.rgłębokich reform
czych. takie ugrupowanie polityczne zwie się lewicą.
Pomiędzy tymi skrajnymi ugrupowaniami z,najdują się
stronnictwa centrowe - łączące się w działaniu zależnie od
okolicznośći, bądź to z prawicą, bądź z lewicą . Uogólniając,
musimy stwierdzić, że od dość
dawna. i obecnie partie polityczne odgrywa.ją decydującą roI~ w rządzeniu państwem.

Demokracje zachodnie {liberalne) i demokracja ludowa
, Patrząc na. ustrój państwa
demokratycznego z punktu
widzenia najszerszych mas
społecznych, biorąc pod uwa.gę ich położenie społeczno-poJ;!yczne i warunki hytu, może.
my wyróżnić:
a) demokrację liberalną,
b) demokrację ludową.
PoJ względem formalnym te
od:nia.ny nie różnią się pomręczy sobą. Tak w jednej jak i w
drugiej istnieją te same instytucje, organy państwowe itd.
hinieją jednak głębokie różnice rzeczowe, ze względu na. za..dania, które winno spełniać
państwo y ,- jednym i w drugim
ustroju.
Państwo w demokracr; :ihe·
f{· lnej (przykład Anglii i 5tanów Zjedn.) ma na. celu ivlko
zapewnienie spokoju publicznego, karanie przestępstw, administra.cję, ochronę jednostki
(jej praw majątkowych i gospoda.rczych) itp. Ogólnie mówiąc, państwo to ma na celu
stworzenie dogodnych wa.runków dla rozwoju „wolnej konkurencji", w której- niemal zawsze zwycięża nie wartość
człowieka, nie sam człowiek
ale kapitał. Demokracja Jibe~
l'~lna w istocie pozośtaje pod
silnym wpływem kapitału i w
rzeczywistości chroni interesy
pań:stw ekonomicznie silnych.
Pa.ńsfwo demokr-acji ludower
posia.da zupełnie inne cele i
metody działania . Ustrój demokracji ludowt"i rłąży do zapewnienia jak najlepszych warnnk?w bytu . k!ttsom pracującym 1 zapewma przedstaw:r.iełom tych klas największe wpływv na rządzenie. Państw-> stoi
więc na straży interesów klas
pracujących (chłopi, robo•ni~v, inteligencja. pMcująca). To
Jest główny cel. Jeżeli ch0dzi o
odmienność m~todv real;1 :i cjf
celów państwowych, to leży
ona przede wszystkim w tvm
że państwo r.zynnie wni'~o ~ie~
mftl w każdy odcinek żvcia
z.hiorowego, staje się je~o· regula.torem. Państwo r6wnież
nie oełni ivlko funkdi ochron-

nych, ale przejmuje wiele dziedzin przemysłu, handlu i komunikacji, jak również sµrawy
W}'chowania, kultury itp. Na.leży pamiętać przy tym, że
państwo, to już nie monarchia,
nie rządy plutokratyczne, -czy
elitarne (patrz wykład po~uze
dni), to rządy klas pracują
cych. Gdybyśmy teraz porów·
na.li, człowieka pracy, niewolnika z okresu najdalszej ~td •o ·
ż.ytności aż do cza.sów niemal
współczesnych i człowieka pracy w rama.eh ustroju demo;ua.cji ludowej, odpowiedzialnego
za rządy i całość społeczeństwa
moglibyśmy dopiero zauważyć
olbrzymi postęp.
Obec;y usłr6j polityczny pańsiwa polskiego
W Polsce już w 191& r. została. ogłoszona republika ludo~a., znajdując pewien wyraz w
konstytucji z 1921 r. (konstytucja. marcowa.). Stwierdza ona,
,,że władza. zwierzchnia. Rzeczypospolitej Polskiej na.leży
do Na.rodu", zaś „organami
Na.rodu w za.kresie ustawodaw·
·czym są: Sejm i Senat, w za.kresie władzy wykonawczej prezydent łącmie z odpowiedzia.lnymi ministrami, w za·kresie wymiaru sprawiedliwości - niezawisłe sądy". Postanowienia te określa.ją cha.rak·ter ustroju politycznego Polski
na za.sadach:
1) suwerenności narodu
(zwierzchności narodu);
2) demokracji pośredniej;
·
3) podziału władz;
4) republikańskiej struktury
władz wykonawczych (prezydent, ministrowie) ;
parlamentar5) rządów
· nych.
Jeżeli chodzi o stosunek jednostki do państwa (państwo i
obywaflel), to konstytucja okre„wszystkim obywatelom
śla.
równość, a. pracy posza.nowanie, należne prawa i szczególną opiekę państwa zabezpieczyć".

Niestety, te demokratyczne
nie zostały wykona· ne, a rozw-ó j stosunków ustro- jowych poszedł w kierunku od- miennym, w l.ierunku rządów
elity. Dopiero na skntf'k strasz. liwego kataklizmu n wojny
Ś\\riatowej w Polsce ustalił się
demol,racjt . ludowej.
usłr6j
- Aktami prawnymi określajqcy
- mi ten ustrój są:
1) Manifest P. K. W. N. z 22
lipca 1944 r. ·
2) Dekret P. K. W. N. o re·
formie rolnej z 6.9.44 r.
3) Ustawa K. R. N. (Kra.jowej Rady Narodowej) o przejęciu na własność Państwa
podstawowych gałęzi gospodarki narode>wej z 3 stycznia
46 r.
4) l:tstawa konstytucyjna z
19.ll.47 r.
ża.łożenia

1Jsłrój

Polski na poddawie tzw.
Władza wykonawcza.
malej konstytucji.
Władzę wykonawczą speł- .
Pod pojęciem „Małej Kon- nia.: Prezydent, Rada P·aństwa ·
stytucji", jako obecnych pod- i Rząd R. P.
staw prawnych ustroju nasze·
a.) Prezydent.
go państwa., nal.eży rozumieć:
Prezydenta wybiera Sejm na
1) Usta.wę o wyborze Prezy- okres 7 lat. Prezydent mianuje
denta z 5.ll.47 r.
i odwołuje prezesa Ra.dy Mini2) Usta.wę o ustroju i zakre· strów, a. na. wniosek premiera
sie działania najwyższych or- obsadza urzędy cywilne i wojganów R. P. z dnia 19.11.19+7 r. skowe.
Prezydent sprawuje
3) Deklarację o przedmiocie władzę wykonawczą przez od-'
praw i wolności obywatelskich powiedzialnych przed Sejmem
z 22.11.1947 r.
ministrów i podległych im uWładza ustawodawcza.
Jest on również
rzędników.
- Władzę usta.wod&wczą speł największym zwierzchnikiem
nia tzw. Sejm Ustawodawczy sił_ zbrojnych, przysługuje mu·
jednoizbowy. Jednoizbowość prawo darowania lub złago
dzenia kary, z mocy upsważ- została wprowadzona w wyniku referendum z dn. 30 czerw- nienia. ustawowego może wy·
dawać rozporządzenia wykoca 1946 r.
W zakresie działania Sejmu na.wcze, za.rządzenia, rozKazy
i zakazy.
Ustawodawczego leży:
b) Rad.a Państwa.
a.) Uchwalenie Konsfyłucji
W skład Ra.dy Państwa wchoR. P.
b) Wydawanie bieżących u- dzą: prezydent ja.ko przewodstaw, których . potrzebę wysu- niczący, marszałek i wice-mar·
sza.lek Sejmu (przewodn. Sejnie samo życie.
kontroli mu), prezes Najwyższej lzłły
, c) Sprawowanie
nad działalnością Rządu i usta- Kontroli, a w czasie wojny i
lenie zasadniczego kierunku n_aczelny dowódca. Do za.kresu
jej działania należy:
polifyki Państwa..
Sprawowanie nadzoru nad
- Za.dania powyższe Sejm wykonuje obradując na. tzw. se- terenowymi rada.mi na.rodo.sjach sejmowych (posiedze· wymi, zatwierdza.nie- dekretów
niach) zwyczajnych i nadzwy- z mocą ustawy, wyrażenie ~o
·cza.jnych. Sesje zwyczajne od~ dy .na ogłoszenie ustaw o bud-bywają· się na jesieni (najpóź· żecie i narodowym pia.nie goniej w październiku) oraz w spodarczym, o ile Sejm w odczasie wiosny (najpóźniej w powiednim czasie ieE!o nie do-·
- konał, prawo przedstawiania
kwietniu).
projektów usta.w na sesję sejmoże
tego
oprócz
- Prezydent
ro.z.pairywanie
oraz
mową
zwołać Sejm na sesję nadzwysprawozdań Najwyż, 'izej Izby
czajną na żądanie 1/3 części
Kontroli.
posłów. Kadencja (okres peł
c) Rząd. Stanowią go kieronienia mandatu poselskiego)
wnicy działów gospodarki i
.trwa 5 lat.
administracji państwowej tzw.
Posłowie prawie wyłącznie
są „zrzeszeni" w ramach poli- ministrowje. Na czele rządu
tyr.znych kluoów posdskich, stoi pierwszy z ministrów (premier). Wszyscy ministrowie
znś kluby poselskie P. P. R.,
P. P. 5., S. L. i S. D: uzgadniają tworzą tzw. Radę Minisfróvtr;
. swoją działalność. A parałem której przewodniczy premier•
-roboczym Sejmu są różnorod · Jeżeli w posiedzeniu Rady Mi·ne komisje sejmowe powoły nistrów bierze udział Prezywane do rozpatrzenia szcze- dent, wówczar; Radę tą okre- ~ólnych Zl\~adnień. Obecnie w -ś!amy ja.ko Radę Gabinetową.
. s~imie polityczne partie chop- Rada Gabinetowa jest zwoły
skie posiadają BO posłów na w~na w sprawach . Wyjfttkowej
Wftai. Ministrów mianu.ie pre,
.op.ńlną lic?.bę 444.
Za zgodą Sejmu częściową . zydent na wniosek pr~rńiern
. władv~ u~tawodawczą · maże . (premier zgłasza kandydatury).
posiacł1tć i Rząd. Jednł\k cłekreOber.nie posiadamy nasłępu·
. fy wvdftwtrne przez Rząd muprzez jąr"' ministPrstwa:
szą być zć\twierdzone
a) w· zakręsie fłospodarnzym
SPim. Ażeby Sejm mó~ł w - spo·
sób fachowv i gruntowny prze- · i arłrninistrarvinvm:
f\ Przemvsłu i H1rndlu,
.y;rowadzić kontrolę rl1 ialaJno2) Rolnictwa i Reform Rolśri Rn1_du. istnieje Najwy7.sza
Izba Kontroli. Bada onlł dzia· - nych,
in~tytucji i
władz,
łalność
"' Lasów,
4) żeglugi i Handlu Zagram·
prz~dsiP,ihiorstw państwowych
pod wz'!lędem fin1msowym. i cznego,
5) Komunikacji,
11osnodarczym (celowość wy6) Odbudowy Kraju,
datków). Izba Kontroli po ~ha·
71 Zienr Odzyskanych,
daniu gosoodnrki pRń~iwow.ej
5) Adn11nistracji Publicznej,
(rządowej) składa wniosek na
9) Aprowizacji.
Sejm - o udzielenie rządowi
1Dok. na str. 9l.
skwitowania..

.'
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oM·o wIENIE ODPOWIEDZI NA
Uczestnicy vVychowania Spolecznego zgodn:e i trafoie oceniają dobrodziejstwo płynące z
użycia maszyn w rolnictwie.Przez użycie maszyn i nowoczesnych narzędzi rolniczych otrzy
1)1uje się dwie zasadnicze k()..
rzyśc1. Plerwszia korzyść to pod
niesienie wydajności gospodarstwa. Uprawiając rolę maszynami i nowoczesnymi narzę..
• dzianli podnosimy jej kulturę.
~życie żn iwiarki
pozwala na
~ee~~~e~e~e

{Dok. ze str. 8).

10) Skarbu.
. b) w zakresie spraw _ogólnych (be.zipi!:czeństwo, ochrona):
1) Obrony Narodowej,
2} Spraw Zagranicznych,
. 3) Bezpieczeństwa Publicznego,
4) 5prawiedliwości.
. c) w zakresie usług- państwo- wych i ochwny pracy:
1) Oświaty, ,
2) Kultury i Sztuki,
3) Pracy i Opieki 5połec7.
nej,
4) Zdrowia,
5) Poczt i Telegrafów.

.Wł.adza

sądownicza

Wymiar sprawiedliwości nado niezależnych sądów.
Sędziowie w swej działalności
-są . ograniczeni tylko odpowie·dnimi ustawami. Jak wynika z
powyższego,
ustrój obecny
Państwa opiera się o główne
zasady Konstytucji Marcowej i
ustrój ten realizuje założenia
dt>rnokracji ludowej .
!~aństwo Polskie nie jest już
fylko stróżem dawne.go podziału własności, ale zależnie od
potrzeb społeczeństwa i w interesie społeczeństwa może do. kQnywać nowego podziału
· własności i regulować procesy
produkcyjne przez od.-.owiedni plan gospodarczy. W .wyni. ku takiej or~anizacji nM\siwowej zapewnia się kdnostce
natlepsze warunki życiR, niszczy się wielkie rozp)ęfości majątkowe i społeczne.
·
leży'

Pytania ··
.

.

1. Co należy rozumiP.€ przez
pojęcie

.

demokracii ludowej?

2. Ja-kie jest położenie czło

- . wieka pracy w ustroju demo. kracji ludowej? ·
.
3. Jakie zmiany w Waszej okolicy zaszły na skutek przeprowadzenia reformy -rolnej. i
innych ustaw -?
4. Jaki powinien być stos~
nek obywatela do .państwa w
ustroju demokracji ·ludowej i w
czym winien on sie przejawiać?
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szybki zbiór z.boża. Mamy czas sie wojny. Rolnictwo polskie na wczesną pouorywkę. Utrzy- porównaniu do krajów zacho.dmuje ona glebę w czyst6ści, tę nich (było i jeszcze jest) spóź
Pi· chwasty, przyśpiesza roz- nic·ne o wiele lat. Maszyny rolkład
(gnicie) ścierniska i nicze będące na zachodzie ~v
chwastów, umożliwia bakte- powszechnym użyciu u nas nariom rozwój. To wszystko ma leża~y do wyjątk-Ow. ćwie1·ć
og.r omnie dodatni wpływ pod wieku temu młockarnia, kierat,
przysz..!_e zasiewy i zbiory. Jest żniwiarka, s ·ewnik, u drobne.go
to tylko drobny wycinek ko- rolnika w Polsce, t-0 rz.a:dko
rzyści wypływających z użycia
spoCykane „okazy". Zachodnie
żniwiarki i szybkiego
dzielnic e Polski (zabór pruski)
sprzętu.
Pługi, sprężynówki, brony, wabyły najbardziej
zmechanizoły
najrozmaitszego ro<lzaju, wane, im dalej na wschód, tym.
wprowa<lzone do pracy na roli, było gorzej.
podnoszą jakość gleby. Zboże,
Każdy z uczesln :J{6w
Wysiane s:ewnikiem, nie tylko le- cnowania Społecznego podał
piej k : ełkuje i wzrasta, ale i do projekty ulepszeń, jakie należa
obsiania tego samego obszaru ło by zaprowadzić w jego gopotrzebna jest mniejsza. ilość spodarstwie. Tam, gdzie tereny
zboża, niż przy sposobie ręcz
są podmokłe, n.a pierwszy plan
nym. Podniesienie wydajności wysuwa ąię drenaż pól i łąk.
gospodarstwa
rolnego
przy Komasacja, czyli scalenie rozużyciu maszyn i narzędzi
no- .rzuconych działek, długich a
woczesnych dokonuje si~ przy ·wąsk.ch, wysu-wa się na czoło
zmniejszonym wysiłku ludz- i)ienvszych potrzeb wsi, które
kim. Zmniejszenie ciężaru pra- do tej pory tego nie dokonały.
~y i jej skrócenie to druga Rozrzucone, wąskie i długie pe>korzyść.
Rolnik posiadający La, zabierają dużo cennego czaw.ęeej cz.asu .i h1ający. lżejszą
su na dojazd i powrót. Małe
pracę, klórą wykonują za niekawałki ziemi nie pozwalają na
go maszyny, może wprowadzić użyc:e maszyn. Utrudniona jest
dalsze . ulepszenia w swym go- uprawia jednolitych . gatunków
spodarstwie. \Volny czas- może zbóż. \Vyselekcjonowane zb()..
poświęcić na czytanie,
naukę,
że, posiane pośród innych, gor_na
pogł~hicn;e
wiiadomości
szych gatunków, podczas zapy_ogólnych i fachowych, rolni- lania krzyżuje się i szybko traczych. Przez dozór nad maszy- ·ci na w1artości. Długie drogi,
1rnmi po<lci:rnu się na wyższy m'cdze, stanowią- doskonałe
poz10m umysk,wy. Ze skróce- m ejsce rozwoju dla chwastów
nia i ulżenia p.racy korzysta ,-rozsiewających się po całym
szczególnie młodzież chłopska. ·polu. Potrzeb,a elektryfikacji
_Ciężkia, tnvająca od świlu do
wsi dojrzała już we wszystkich.
_ późnej nocy robota, n :e pozwa- „ ·kołach wiciowych. madzie się
lała uczyć się czytać, uprawiać ·szczególn 'e nacisk na siłę mospc·rt i in11e rozrywki slojącc na
wyższym poziomie.
Odpowiedzi na drugie pytan!c świadCM!, że w Polsce istnicją jeszcze okolice, gdzie stosuJuż w r. 1945 l\I:n. Ośw:aty
· je 5-ię trójpolówkę. Z wad tego wprowadr.-a obowi~1zek uczenia
syslemu upr.awy .ziemi zdają się an1alfabetów i półanalfabe
suhie jednak sprawę wszystkie -- tów, co w roku 1946 Rada Mi. koleżanki i koledzy. Brai{ na- nislrów zatwierdza. Ostatnio
· \\' ozów (obornika i szlucznych.) została powołana Rada Sponic pozwala na wprown.clzenie .leezna do Zwalczania Analfabe. płodozmia11~1. Płodozmiau jcąt . tyzmu 1 jako instytucja koordy1mjlepszym sysle11_1e~n upnnvy .n.a-cyjna. Należało hy p.rzypusz. z 'erni, rok ·rocznic wykorzystu- czać, iż wall<ta z analfabelyzjc się c.aly oh.szar ziemi. Stoso- n11.:m przybiem coraz. realniejwanie płodozmianu wymaga od- sze fo1111y, co przejawia się ży
pow"icdniej ilości obornika rna- wym ocl<lźwiękicm w prasie.
wo-zów sztucznych. vV oslat- Dziennik ,Jłzeczpospoliln", w
nich . d:1ricsit!lkach l:;it w drob- - poszuk\vaniu dróg do lej_ wa!nym J.·oln 'cl w:c . wprowaclwuo · ki, pisze: „Narqd obarczony
do uprawy wiele nowych ro- ~wielu milionami. analf~hetów
ślin. )Ve wsiaC'h, skąd nndcsłasih1 rzeczy opóźnkl się w swoim
no odpowiedzi na pylatiia lel~- rc·zwoju k11H11raluym, gospocji 8,. nie · ~ndzono cebuli, pie- darczym i polilycznyn1", „Głos
truszki, czosnku (pow. Iowie- Nauczycielski" po.daje tylko z
· ki) gryki. pszenicy jarej (pow. jeunego odcinka ilość anaJfaheskierniewicki ). Pomidor)!, . sa- · tów: w .... Białymstoltu - 3.009,
lery,_ pory wprowadzono do w powiecie łomżyiisldm . ogrodów w.ar.zywnych niewiele H .000,, w. powiecie b :eJslrn - polat p.rzed wojną. Lucerna w dlaskim - 10.000. Spis ludnochłopsk' ch g<,>spodarkach zaezę- · ści z Hl31 r. wykazał pon.:Hl 9
ła noiawiać sie douiero w okremilionów m<:żczyzn i 8 milio-
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toryczną, jaką <lajc prąd elekUżycie prądu . elek.slo.r<'1ciło by i znuucjszyło •pracę ludzką i zwierzęcą.
Korne używane do młocki w

tryczny
trycznego

okresie jesiennym bardzo byJy
:by pożyteczne w po.lu . przy
orce.
Zakup narzędzi i mia.Szyn roln ·czych dostępny jest dla mnit•j
szej, bogatszej części chłopó\v.
Biedniejsi zmuszeni są do wypożyczania, za co trzeba płacić,
lub też O})ywają się bez urzą
dzeń przyśpieszających
tempo
pr.acy. Na .marginesie należy
zaznaczyć, że ustawa o pomocy
sąsiedzk.ej,
która
została
uchwalona w ostatnich dniach
styczn!ia- bieżącego roku, ureguluje do pewnego stopnia sprawę wynajmu. maszyn i narzę
dzi rolniczych na korzyść tych,
którzy tego nie posiadają. Uży
cie większych ilości nawozów
szlucznych, jest jed~ym z podstawowych warunków podniesicn~a wydajności gospodarstw
rolnych. \Vszystkie odpowiedzi
świadczą- o tym wyraźnie. Pogłębienie fachowych wiadomości rolniczych jest nie
mnie.i
.ważnym
zagadnieniem. Jest
ono warunkiem spożytkowan : a
wszystkich zdobyczy w dziedz;_
nie rolnictwa. Rolnictwo w dzisiejszych
cz!asach
wymaga
znacznie szerszych w\adomości,
.niż ia czasów naszvch
clzia.dów. Um'eć gospodarować, to
nie tylko umieć orać, siać i kosić. Gospodarstwo rolne wymnga wiele więcej , niż dokładne
go nawet· kic.ro-wania pługiem.
To już nie wystarcza.

W alka z ana}fabetnzmem
O
nów kob.et

umiejących pisać t

czytać. Niejeden z nas nie zda_wał sobie sprawr z tego
jak
duża ilość w Polsce jest anal-

. fobelów. Nieslely, tak jest. Nie
możemy się tu okłamywać, mu_simy prawdzie spojrzeć w oczy .
.Wieś częąlo jeszcze jest głucha
i nie zdradza żadnych zain leresowa1't dla ksiQżki i gazety. Zamylm się ona sama .w sobie i nie
widzi n'ic poza swo 'm gniazdem
rodzinnym. Analfabetyzm, jako chc·r oha społeczna przekazana nam przez tragiczną prze. szłość, panuje nie tylko wśróJ
starszego spol_eczcilstwa, a obejmuje on także młodzież z czasów okupacji hitlerowskiej,
oraz powraca do tych, którzy
. n:e czylaj:1 i nie piszą: ·
Musimv odsłonić naszvm ro. <lakom oczv n::i świat i 1)okazać
im Po·lsk~ Ludową, w przeciwnym wypadku· n:e ma mówy o
posl~l_>ie, o wyrohieniu id<'flWOsnołecznvm i .o knltnrze. Spra(Dok. na str. 10).
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OMOWIENIE -onPOWIEDZI NA
Wszystkie odpowiedzi na
pierwsze pytanie lekcji 9 ograniczyły się dq_ podan.a następujących ro&ajów rzemiosła: kowalstwo, ryn:iarstwo, szewshvo
i t. d. Wylkzanie takie nie wyjaśnia nam istoty rzemiosła, roboty kowalskie, rymarskie,
szewskie i t. p. wykonywane są
w fabrykach. Robotni.cy tam
się
pracujący nie nazywają
jcunak rzemieślnikami. Rzemio
slo różni się od przemysłu fabryćznego wieloma charakterysiycznymi cechami. W rzemio-ślc właściciel warsztatu jest
pracownikiem.
jednocześnie
Pracuje na równi ze swoimi
pracownikami, bądź to członkami rodziny, bądź też ludźmi
najemnymi. W"łaścicicl jest kapi talistą i jednocześnie robotnikicm. Wla-ściciel fabryki pracuje w swo;m zakładzie jako dyrektor w wyjątkowych wypadkach. Zazwyczaj kierownikiem
zakładu jest fashowiec, pracownik najemny. W dzisiejszych czasach większe fabryki
(w krajach o ustroju kapitalistycznym) są własnością spółck akcyjnych. Właścideli jest
bardzo dużo. Kierownik (dyrektor) dużego przedsiębiorslwa fabrycznego musi być dohrJm fachowcem, a właściciel
ty lko ren t'ierem
·
f,a I1ryl{i Jest
k' 1.~
l·
·
czc · rp1ącym wyso ;;:1e zys i z .Kap tatu włożonego w fabrykę.
·
· t ·
P o J s tawą zys1m Jes
me praca,
lecz kapit.ał, natomiast rzemieślnik ( właści~iel warsztatu)
pracuje i jednocześnie zbiera
procenty od kapitału zainwe. w
stowanego w warsz tace.
rzemiośle nie ma podziału pracy ' cała robota ''"ykonywana
"
jest przez jednego człowieka.
·
·
· ·1 mczy
' n-rsztat rzem1es
orgaruprozbyt
i
suro,vca
zakup
zu.i·e
''
dnkc.ii na własną rękę. Produkcja obliczona jest na zamówie· i;;:1·.enta. 1\1'ięc1zy i{1·1en tem a
ll1e
· po· wys t ępu]e
warsz t,a tem me
średn'ik, kupiec. Natomiast fa.
cha ł upniebryka, manufaktura,
·
11
·
Lwo, pro d u k u.Ją c a meznanego
nabywcy, pośrednik więr:_ jest
•
(<lok. ze str. 9)
wy tej - jai~ ·sze „Rzeczposamo nauczycielspolita" stwo nie rozwiąże. Do walki z
analfabetyzmem musi stanąć
kiażdy uświadomiony obywatel,
wszystk1e instytucje i organizacje, akademicy i uczniowie. W
walce tej musi nastąpić rywalizacja. I dla młodzieży wiciowej
wybila godzina pmcy społecznej na froncie walki z analfahetyzmem, musi ona uczyć się
sama i uczyć swoich ojców i
Pod kierownictwem
matki.
.gminnvch. pmyi3towych i woiewódzkich Rad Społecznych,
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konieczny. 'Vreszcie większość miosła posLaw;onego na wyż
pracy w rzemi·ośle wykonywa- szym poziomie i przeszczepiana jest ręcznie. l\Iaszyny ·wy- nia go na swój teren działalno
ści. Cech stawał do obrony miapełniają pomocniczą rolę, odwrotnie jak w fabryce, gdzie sta z wlasnym uzbrojenięm i
maszyny wykonują pracę cał- był odpowiedz:alny za powiekowicie. Człowiek jest tylko kie rzony mu odcinek murów
rownikiem i nadzoreą maszyn. obronnych. Wyżej wymieniona
W przeds·:ębiorstwie rzemieśl- działalność to pozytywne stroniczym z .reguły zatrudnionych ny organizacji cechów.
jest mniej pracowników. Mogą
Przyjrzyjmy się teraz dru- ·
być jednak fab.ryki, zatrudniające mniej pracown~ków, niż giej stronie medalu. Cech miał
zastrzeżony odcinek działalno
warsztaty rzemieślnicze.
Drugie pytan'.e było znacznie ści gospodarczej i poza to nie
mógł wykraczać. Doszło do tełatwiejsze i odpowiedzi słuszn'ie
stwierdzały, że podstawowymi gor że chcą~ coś zbud?~ać, odmateriałami w przemyśle były r~montowac c:-y zrobic, t~zeba
wytwory rolnicze, drzewo, skó- • 51~ było !-<- 0l~JDO zw.racac
ra żelazo."Wraz z postęperi1 go- wie1n ~aJstr9w, . co podnosiło
sp~darczym rzemiosło posze- k?szty 1 prze~łuzał.0 ~kona
. rue. Np .. ~ra\\~ec. nie ~·al prarz,ało swój zakres dziiałania.
Stosunki panujące w Polsce wa zrob'ic .guz1ka . (mcianego ),
w dawnych czasach, były odbi- bo to należał? do mnego. cechu.
ciem stosunków zaehodnio- Utrzy~ywame cen zalezało ~
europejskich. Urządzenia za- decyzJi władz cechowych, 1!'1e
·prowadzone na zachodzie prze- dopuszczało na rynek towarow
szczepiały się n.a grunt polski. tanszych, ~zy lepsz;ych, po;hoDziało się to z opóźnieniem i w dzących .z ?1.nego.miasta. ' ' darue , wolno. było
nyn1 darniesc1e
·
, p
.
, t
ewne gazwęzonym zakresie.
łęzie i·zemiosła nie rozwinęły sp~·ze wa~ owa~ow z rnnego
się wogóle. Do fych rzemiosł m'iasta, 0 ile talne .s~me był.Y.
należały: wyrób lepszych ma- · produ~owa~e na mi~jscu. Maj.:
teriałów wełnianych towarów strowie byh. pai~~1 s!t1;1acjl
go:poiarc~ej 1i:"'e l~zyl{~1a
'
luksusowych.
aOrganizacjom rzemieślniczym porze aIUJ. na yw~ow.
ceswym drozWOJU
szym
· ·
.. · miej, · · ,.._ więceJ
'. posw1ęc1c
~
b
dwładze
· ł
h
na1ezy
utn1 . ma y z o ywan1e
b y ło c owe
·
· 1'eh b ow1em
. .
ł
sca. znaczeme
ocrromne początkowo dodatnie. tytu u majstra, i;>rzi!?Iu:z.a-J~C
' okres pracy czeladnikat 1 uczma.
.
d
t:J , • • ' ,
·
. t
poznieJ zas na rozwojem prze- T t ł
maJs ra, ~ za ~ n~ozY.?
mysłu zaciążyły cechy barnunosc prowadzema przeds1ęb1or,.
.
.
stwia, otrzymywali tylko człon.
JąKc J e~o rk~z~kOJ. d
·
h
t
d .
o ezan 1 i o e zy zauwazy- k 0 1·
5
dnim~kJt ';-' e (ro zm~ , ) aryCc
li tylko dodatnie strony orga,
ze1a
s row syn, z1ęc .
h Ce h db
h
„
„
a- n'ie slwligacony z ·majstrem,
c y
mzacp ce.c. owyc .
ły o )al~osc .produkowanych to- nigd nie osi gał d plomu mi1
.,
Y
ą,
Y .
-•y ceny na te to- strzowslnego.
warow 1 u."'•~
\.Vyzysk uczmow
•
'4Ułll.
. t , ) b 1
V\'iary. Poszczegolny:m maJstrom · ( t
· lnie C'erm1na
ł
· wol no byo
.,
b
gl'y . ogromny.
.
, o.row
samo d zie
me
zmieniać wysokości cen. Cechy · 1 zas, rue mo ł. się . ronic.
zrzeszema mające. na
· lałv
poszczego'ln ym ·'Vszelk1e
przv~ dZi:e
celu obronę przed wyzyskiem
J
..
.
.
majstrom roboty do wykonazakazane.
były
t
t
·
• '-xr
~
dn'
.
.Jak . najsurow1e3
U
1 me pozy ywną s r0nyb't
ma;
1
czmow1e
, „ cech'ow b ył a
d z1'ał a1nosc1
b
, · 1 0czel'1at lk1cy organ1ną
dbałość o jakość tow9rów. Z~\vahc s·ię .1:1. g h Y B·o wt ract1 ig1Jnyc . racł wa e
, k·a cze1a d - - twac
p rzvmusowa wę drow
b ł re 'E.":
1dent spo ecznecnara
y
ra
na
t
·
· 'lmczyc
;
·1
11, s walk'1 un. skfem ViT bu
m ww rzern1es
rzyh O d.Ził O· d O,yrozrzała możliwości poznania rze- cgho,a łwal
,y Jlln tzy, "dJOC
lewu krw'i., majstrowie jednak
zakipi nasza praca. Przystąpi- mający na swe usługi całą ormy do pracy z przeświadcze- ganizację miasta, a nawet pań
mem, iż wmurowujemy cegieł- stwa, dusili bez litości wszelkie
dążenia o polepszeniu bytu szekę do ugruntowan'ia potę~i Polskl Ludowej. Je<len analfabeta rokich rzesz term'inatorów i'
mniej - to jeden nświadomio- czeladników. Przed potęgą ceny obywatel więcej. Już dziś chów niejednokrotnie ulegała
zacznijmy pracę, zgłasz"ajmy wla-dza panującego. Nowe zakandydatów do prowadzenia kłady przemysłowe budowano
kursów, zakładajmy w naszych za miastem, aby ominąć przewsiach kursy dla analfabetów. pisy cechów -Oparte na przywiNieśmy na naszą wieś światło lejach. Zakłady budowane za
wiedzy, niech w przewidywa- miastem różniły s•ię formą pronym spisie ludności w rnku dukcji od rzemiosła. Były to
1950 nie będzie już analfabe- nianufaktury. \V manufaktu- ·
rach stosowan(') pośrednia fortów.
mę prac między rzemiosłem a
Paweł Kamiński
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fabryką.

Rozwój manufaktur
przypada na drug~ połow~ 17
i pierwszą połowę 18 wieku. W.
okres'ie ty;m, w związ~u z odkryciem nowych lądów i rozszerzeniem stosunków handlowych na cały świat, powstało
duże ziapotrzebowanie na towary. Zapotrzebowania tego nie
mogło

zaspokoić

rzemiosło.

Og.ra·niczone było brafo:em środ
ków p'ieniężnych i przestarzałą •
formą produkcji. Braki te mmmanupełniła manufaktura.
fakturze pracowało \viele osób,
lecz każdy robotnik ·w ykonywał tylko bardzo drobną cz~ść
pracy. Była to specjaliz:acja.
Wydajność pracy wzrastała.
Pomieszczenie, narzędzia, Slll'Owiee, dawał wtaścic'iel, przeważnie bogaty kupiec, który:
dorobił się na handlu zamorskim. Produkowano masowo
dla ll'!eznanego nabywcy. Podobieństwa manufaktury do fabryki były następujące:
1. o·ddzielenie kapitału od
pracy (właściciel nie pracuje),
2. vViększa ilość pracowników,
3. podz'.iiał pracy,
4. masowa produkcja dla nieznaneg.o nabywcy. Brak maszyn, opieranie się na pracY.
ręcznej, upodobniało manufakturę do rzemiosła. Z chwilą
'"prowadzenia maszyn manufaktura przekształciła s:ę w fabrykę. Manufaktury podważy
ły zdecydowanie znaczenie rzemiosła. Rola jeg.o zmniejszyła
s~, przesda na zaspokajianie
rynku lokialnego. W krajach
uprzemysłowionych
wysoko
rzemiosło odgrywa charakter
marginesowy w- zaspokajaniu
potrzeb.

'V

Rozwój , rzem~osła

przyniósł

zmiany społeczne i
gospodarcze. Zmiany gospodarcze zostały podane we wszystkich odpowiedziach na pytanie
piąte. Podział pracy m:~dzy;
wieś i m'iiasto, a ściśle mówiąc,
między rzemiosło i rolnictwo.,
Speprzyniósł duże korzyści.
cjalizacja zwiększała wydajność i jakość towaru. Koleżanki i
koledzy l}}e spostrzegli jednak,
że V\Ta;i; z rozwojem rzemiosła
powstiała nowa grupa społecz
na. \Vytworzyła się odrębna
.r zesz
szerolcich
Z
klasa.
uczniów i czeladników rekru ...
towali się robotnicy manufak~
tur a później frcibryk. Klasa ta:
pochłaniała ludzi, nie znajdu.
jących zatrudnienia w rolnic..
twie. Majstrowie bądź to stali
się lCJapitalist.:mrl bądź też zu„
bożeli i poszli pmcować jako
najemniicy. Jedynie nieliczna'
grupa utrzymała się na samo...
dzielnych, małych zakł~dac'P
głębokie

rzemieślnkzych.

•
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Z CHL-OPSKICH DOSWIADCZEN

Współdzielniach parcelacyjno-osadniczych na Dolnym S!ąsku < >
3

W MIANOWIE WITA NAS
RZĄDCA

W Mianowie trafiamy na
w podwórzu. Nie ma
nikogo. Wszyscy w polu. Choć
nie wszyscy, be oto na ganku
białego dworku ktoś się pokazał. Wita się
z profesorem
Stępniem i zaprasza do środ
ka. Na oko widać, że nie chłop.
A jeśli chłop, to nie typowy.
Kamasze, wełniane getry, obfite spodnie pod kolana (t.zw.
„pompy"), wiatrówka, podgolona wysoko siwa czupryna,
fałdzisty kark i dużo czerwieni
w twarzy. Wita nas kordialnie
i sadza w fotelach. I wnef oka~
zuje się, że chłop istotnie nie
typowy, bo przez 30 lat był w
Wielkopolsce rządcą w jakichś
tom majqtkach. Teraz nie ma
~~zie „rządcować", więc przez
znajomych przystąpił do spół
dzielni parcelacyjna - osadniczej w Mianciwie. Jest doradcą
w sorawach gospodarki, ma
działkę, służącego, i mieszka,
rzecz jasna, w pałacu. Jako
czynnik fachowy jest pożytecz
ny, a z ludźmi pozostaje w
stosunkach zupełnie poprawnych. A że potrafi tak postępo
wać, że ma i szacunek u otoczenia i dobre urodzaje i słu
żącego, który pracuje za niego, to przecież nie przestęp
stwo. Przestępstwa trzeba do•
szukiwać się u jego poprzedników, u szlachty, która przez
swoje rządy-tak ukształtowała
stosunki społeczne na wsi, że
chlopak, kt<lry mógłby mieć
własną działkę w spółdzielni służy u rządcy i dobrze się z
tym czuje. A poza tym, były
rządca m:aża to zjawisko za
zupełnie normalne, jak również i inni nie dziwią . się tej
sytuacji. Taki spokojny, obojęt
ny stosunek wobec poszlacheck~c~ pozostałości jest najP,roź
me1szym przeciwnikiem Polski
Ludowej.
Zjawia się po pewnym czasie i prezes. Jest nim Hawro
Jan - _wiciarz. Młody, budzący
zaufonie chłop. Później przychodzą i inni. Oprowadzają
nas po podwórzu, po oborach. stajniach, chlewach. Dowiadujemy się, podobnie jak i
Rdzie indziej, o początkowych
trudnościach . o coraz sprawniejszej ori;!anizacji pra-cy, o
stałym zwiekszaniu się inwentarza i t.o. Pokazują nam krowy, konie, świnie. Zadziwia
nas prof. 5tyś, którv zna sprawy wszystkich spółdzielni nawylot. Ot i . tutaj: wskazuję
z ryodziwem na piekną krowę, a prof. Styś odoowiada:
pusrkę

zbiedniała. Dawniej
była piękną, mleczną krową.
- Skąd pan wie? - pytam

ona teraz

nie bez pewnej ironii.
_ 5kąd?
Husowa . Znam
się z nią od cielęcia.
· 1·
d ·
D ys k re t nie
z po ziwem
spojrzałem na profesora. Za im·
ponował mi. Zresztą pamięta
istotnie wszystko. Obsiewy,
wysokości podatków, nazwiska
ludzi, ich pokrewieństwo, ilość
dzieci w poszczególnych rodzinach,
różne
zdarzenia,
wszystko. I zajmuje się tym,
radzi, pomaga. To też wlecze '
się zawsze za nim szereg spraw
do załatwienia, załatwianych i
już załatwionych. Po urzędach, ·
kancelariach, domach, ulicach,
kasach,
bankach, magazynach, pełni bezinteresownie
funkcję ambasadora osad ni,_
Ków-spółdzielców na Dolnym
Sląsku.
·
Przy kartoflach furczy kopaczka. Zębiska wywalajq kartafle na wierzch i ponownie
Zćigłębiają się w suchą ziemię.
Na działkach grupki ludzi napełniają · koszyki i znoszą na
kupy. Rozmawiam z samotną,
może trzydziestoletnią, smut-

z

ną kobietą.

-Ile pani ~a ziemi?
- 10 hektarów.
- Dobra?
- Jak pan widzi. D0l:>ra.
Lepsza niż u nas.
- Co znac.zv - u nas?
- A tam. W Husowie.
- To może pani kiedyś tam
wróci.
- Do czei;io? - odparła ci-

cho - - mieliśmy tam niecały
hektar. Jak na tym wyżyć?
- A gdyby tak pani dostała
od kogoś w Husowie 10 ha. Pojechałaby pani tam gospodarzyć?
Popatrzyła na mnie trochę
d
westc h nę1a
•
po ejrz l iwie.
i
rzekła - . ja bym pojechała,
ale co ta o tym gadać. Mąż nie
dałby się nawet skusić. Nic go
stąd już nie ruszy.
- A dlaczego pani ma taką
ochotę na tamte strony? Lepiej tam?, weselej, czy jak?
- Proszę pana - przerwała wybieranie kartofli i mówiła
cicho patrząc gdzieś w nieokreśloną dal - tam tylu swoich, rzeka, łąki. Wszystko znajome. Ojciec, mamusia, dziadkowie leża na cmentarzu. Takby sie, chciało tam zay·rzeć...
Wysypałem jej koszyk kartafli i poszedłem do samochodu, bo szofer porykiwał sygnałem, że już czas. Przy końcu
objazdu i prezes i były rządca
zaprosili nas na obiil.d. Na stole cacko. Po co szczegóły, kiedy można to wyrazić jednym
słowem. Właśnie słowem cacko. I wiadomo, że tu w tym
mie~ci się i jakaś pioruńsko dobra wódka i wędlina, marynaty, jajecznica raz i jeszcze
raz, bo było mało, twarożek
i już nie pamiętam szczegółów. Razem - cacko. Może to
poświadczyć każdy z moich
towarzyszy wedrówki. ·
W trakcie obiadu przychodzili jeszcźe inni par.celanci.
Opowiadali o sobie dużo -i

chętnie. I oto przypadkiem zupełnie dowiedzieliśmy się sensacji. 5~nsacja mianowicie takiej treści:

Hawro Jan, Boratyn Ignacy
i Rak Piotr zorganizowali się
w zespół konkursowy. Twierdzą, że oni na swoich dz1"ałkach sprzątną na1w1ęce1, ze
najlepiej je zagospodarują, najlepsze wystawią budynki i wogóle nikogo w gospodarowaniu
się nie boją. Rzucili wszystkim
wyzwanie ...
p·y;,~. co z tego wyszło ? _ Oglądamy się fu na jed·
nych. Bracia. Pazerni na robo·
.. tę _ wyjaśniali z pewnym niepokojem, ale i z uznaniem.
_ A czy wy słyszeliście kie. dyś 0 współzawodnictwie w

przemyśle?
- O współzawodnictwie?

Naturalnie. Przecież gazetv
czytamy.
- Więc i wy ooś podobnego
robicie?
- Nie. My nie współza
wodni<;:two. My chcemy gospodarstwo zrobić takie na ,pirwsa stal". żeby się za nas profesor nie powstydził i żeby pokazać, że Polak jęst nie gorszym,
a lepszym gospodarzem od
Niemca.
Samochód skakał po wybojach, a myśmy gryźli się mvślami na temat rządcy, służą.
cych na Ziemiach Odzyska·
nych, tęsknotą za „rodzinnymi
stronami" i nieświadomego
współzawodnictwa
polskich
chło'PÓW w walce z budową
Polski na kresach zachodnich .
1

~ł~Q~OQQgQ~ ~~g~~gQggg~ggggQgQ~~~~

· D E KL A RA C JA P. S. L.*)
Długotrwała
wnętrzna
P5L,

walka
weprowadzona

w ostafnim roku, doprowadziła
do usunięcia mikołajczykow
skiego kierownictwa Stronnictwa, a następnie do sformułowania i zatwierdzenia przez
Radę Naczelną w dniu 16 listopada 1947 r. głównej linii
ideowo - politycznej i zasad
działania, w pełni harmonizują<;ych z podstawami, na których opiera się Polska Ludowa.
Uznając Wolność i Niepodlef!łość Polski jako najwyższe
dobro mas pracujących, widzimy gwarancję niepodległości,
bezpieczeństwa i całości granic Polski Ludowej oraz i:iwaranciP pokoju w sojuszu Polski
ze Związkiem Radzieckim,
wszystkimi krajami słowiań
skimi i innymi krajami demo* ) Porównaj ·str. 15 -

kracji ludowej. W walce o pokój łączymy się ze wszystkimi
narodami, szczerze pragnący
mi utrwalenia go, przeciwstawiając się zdecydowanie podżegaczom
wojennym, a w
pi-erwszym rzędzie imperializmowi anglosaskiemu, zagraża·
jącemu pokojowi.
W dziedzinie ustroju i polityki wewnętrznej państwa na
czoło wysuwamy - konsekwentne dążenie do budowania ustroju sprawiedliwości społecz
nej, który zapewni wszystkim
udział w dochodzie narodowym w stosunku odpowiednim
do włożonej przez nich pracy.
Wszystkie osiąi:?ni~cia dotychczasowe Polski Ludowej, zmie
rzające do tego celu, w szczególności reformę rolną, nacjonalizację przemysłu i uspołecznienie wvmianv ornz rn-

Przej,!ląu Wvda r7<>"

snący

zabieg planowej gpspodarki w zakresie państwowym,
spółdzielczym
i prywatnym
jesteśmy zdecydowani
urrlccniać i rozwijać.
Uznajemy, że zasada władz
twa politycznego i gospoda'"czego świata pracy znajdu;"'
najlepszy wyraz w demokracii
ludowej, na zasadach którP<
winna oprzeć sfę organizacia
życia publicznego w państwie.
Tak, jak ludowy charakter
państwa, jego zdobycze i realizacja ustroju sprawiedliwości
społ·ecznej nie były możliwP.
bez demokracji ludowej - tak
z kolei demokracja ludowa nie
byłaby możliwa bez sojuszu
chłopska-robotniczego, stanowiącego jej fundament i źród·
ło siły.

Polsldp Stronnictwo Lu<l"""'
fDokończerue

na str. lftl
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dmóch
W rocznice; urodzin: ll
Rok 1746, w którym Kościus-z
ko przychodzi na świat i następ
nie, lata jego młodości - to o- ·
kres zupełnego, najbardziej
ponurego w naszej historii zastoju politycznego i kulturalnego Polski, oraz zupełnej jej
zależności od państw zabo1- czvch. Zastanawiając się nad
o:· łakanym losem Ojczyzny,

łułcg<'

gdy powrócił z Francji do kraju w roku ·1774, postanowił podzielić się swą wiedzą z wojskiem polskim. Niestety I Czekało go rozczaro\\'.anie. Miejsce
· w armii trzeba było okupić
pienic;dzmi, a tych Kościuszko
nie posiadał. Rozgoryczony na
rodaków, opuścił rodzinny kraj
i udał się do Ameryki Północ
Kościuszko rozumiał, iż Polskę
.nej, walczącej wówczas o swoz te~o duchowego marazmu ją wolność i niepodległość. Bę
może ocalić jedynie zdecydo.:
dąc z przekon:-ń
demokratą,
wany czyn narodu polskiego: zaciągnął się do walczących
zb·„ojny ruoh wolnościowy szeregów powstańczych. Jako
przeciwko ciemięzcom, .skupia- pułkown.Uc inżynierii oddaje
jący pod swymi sztandarami
niepospoEte usługi ei·r mii Nowszystkich Polaków. By taki wego Swiata. W uznaniu jego
odruch mógł zaistnieć, musiały zasług Kongres zamianował go
najpierw powstać siły zbrojne, generałem-brygadierem i przyktóre by prowa·dziły naród do znał mu majątek ziemski.
Ale tęsknota za ziemią rowalki.
.
Takimi to myślami był prze- dzinną skłoniła przyszłego bohatera z pod Racławic do pojęty młodzieńczv i pd.e n entuzjazmu umysł Kościuszló, f!dy wrotu do Polski. W roku 17M
w zreformowanej przez ks. Ko- powrócił do kraju, ale w ojnarskiego szkole pijarskiej w czyźnie przyjęto go chłodnie.
Lubieszowie zapoznawał się Król Stanisław August Poniam.i. z biografiami znakomi- towski pozbawił Ro stopnia katych mężów starożvtnego Rzy- pitana, jaki przysługiwał mu w
mu, a w szkole kadeckiej w armii polskiej, a za wstąpienie
kraju i w wyższej szkole wo- do służby w armii obcej, bez
jennej w Paryżu przenikał taj- zezwolenia królewskiego wyda
niki wiedzy wojskowej. To też, lił go zupełnie z wojska.

•

1746 -

półkul

11 lutego 1948.

Przez sześć lat trwał w bezczynności Kościuszko, nim Ojczyzna powołała go ~nowu do
armii polskiej, w randze generał-majora. Pod wpływem demokratycznych haseł rewolucyjnych, przenikających coraz
więcej z Francji do Polski, najświatlejsze
jednostki, skupitljące się w 4-letnim Sejmie, uchwaliły wiekopomną Konsfytucję 3-go Maja, opartą na zasadach demokratycznych. Niedługo trwał jednak okres tego
odrodzenia. Król pod silną presją państw zaborczych, pozwolił armii rosyjskiej wkroczyć do
kraju. Kościuszko zareagował
na to zbrojnym oporem SO-tysięcznej armii J>Olskiej pod Zieleńcami i Dubienką. Wobec
przeważających sił wroga, musiał jednak zrezyQnować z dalszej walki i podał się do dymisji.
ln$urekcja kościuszkowska
Ucisk zaborców po drugim
rozbiorze Polski stał się bez.pośrednią przyczyną
zbrojnego
powstania narodu polskiego z
Kościu , 7.ką na czele w roku
1794. Na Rynku krakowskim
w dniu 24 marca 1794 roku, ja-

~eMeeMeMftft~eee'te~eeeeee""~"ee~eee~eMeeeeftft~eeeeee
(Dokończ.

ze str. 11 ).

stoi twardo na gruncie tego
sojuszu, uznając go za wielk<f
zdobycz warstwy robotniczej i
chłopskiej, demokracji i Polski
Ludowej.
Stwierdzając, że PSL ma do
spełnienia wielkie zadanie w
dziedzinie kształtowania świa
domości mas chłopskich i organizowanie ich twórczego wysiłku w myśl zasad powyżej
sformułowanych - oświadcza
my, że jedność polityczną wsi
uważamy za jeden z zasadniczych celów naszej działalnoś
ci. Zgodnie z tym, już obecnie
dążymy i nadal konsekwentnie
- będziemy dążyć do jedności z
bratnim S. L. we wszystkich
dziedzirnach życia politycznego, gospodarczeRo i kulturalnego w zakresie prac oaństwa,
instytucji publicznych i społecznych, zwłaszcza na odcinku wsi.
Poorzez naszą działalność,
opartą na powyższych zasadach w politvce wewnętrznej
i mie.dzvnarodowej, ora,f!niemy
osiąun11ć jedność
działania i
jednoJitą podsfl\wę
ideowopo1itvc7..ną mas chłopskich, aby
tą . drnQą przvśnieszyć proces
odburłowv pl\ństwa, wzmocnie
demnkrM:ie Jqrłową, wzmocnić
soiusz rhłnmkn - rohotniczy,
W7.11Y)rnić P(.:lske Ludową.
. W prncy tej dużą wagę przy-

ko obwołany przez naród nacz-elnik insurekcji, złożył uroczyste ślubowanie. Pod ;.ego
sztandary garnęła się ludność
miejska, a przede wszystkim
chłopi. Na czele dzielnych kosynierów krakowskich, odniósł
świetne zwycięstwo pod Racła
wicami a przy pomocy mieszczan zdobył Warszawę.
Uniwersał Połaniecki z dnia
7 maja 1794 roku, znoszący
poddaństwo

chłopów,

skupił

wprawdzie przy ukochanym
„naczelniku w sukmanie" część
ludu wiejskiego, ale przez
szlachtę przeważnie był sabotowany. To też kontyngenty
zwolnionych od poddaństwa
chłopów były zbyt znikome,
by mogły szalę zwycięstwa
przechylić na stronę wojsk insurekcyjnych. 70-tysięczna armia polska, w której oddziały
chło1pskie
były
zaopatrzone
przeważnie w kosy, wobec
wielokrotnie
większych
sił
wro!;!a, musiała ustąpić z pola
walki pod Szczekocinami, Macieiowicami i w Warszawie.
Kościuszko ciężko ranny pod
Macieiowicami, dostał się do
niewoli. Więziony w Petersburgu za Katarzyny II, uzyskał
wolność za jej następc:y, cara
Pawh Udał się wtedv do Ameryki. W drodze witali go ow<>cyinie, jąko szermierza wolnośr.i flliP.szkańcy miłlst euro. pP.i~l<irh . NI\ je~o s.potkanie wy
cho<!ził ze sztandarami Jud
miejski Sztokholmu, Londynu i in.

wiązuje:my do konsekwentnej
przeszłości odrzuciliśmy wszyst
i zdecydowanej walki ze wszel ko co wsteczne i szkodliwe,
kim wstec~nictwem, pod jaką- nie zatracając nic z ~rogramu
kolwiek maską występowałyby i wielkiego doro.b ku Ruchu
ono, a walkę tę rozpoczynamy Ludowego w wą.lee o wyzwood oczyszczenia przede wszyst- Jenie człowieka, o demokrakim własnych szeregów, czego tyczne i ludowe oblicze Polski.
wyrazem jest akcja weryHka- Te wartości ł?ędziemy rozwiU schyłku żywota
cyjna, obejmująca całe Stron- jać w oparciu o zasady ideowo
nictwo od władz naczelnych polityczne, które powyżej sforPo krótkim pobycie w Am~
do kół gminnych.
/ m11łowaliśmy. ·
ryce wyjechl\ł KościuszkQ do
Zasady powyższe, ustalone
W ten sp9sób nasza droga, Paryża w roku 1796, by z ówuchwałami ostatniej Ra.d y Nadzisiejsza droga PSL, zmierza czesną repuhliką - francuską uczelnej PSL z dnia 16 listopada ku tym samym celom, które stalić warunki orRanizacji Le1947 roku, kładą kres nie tylko przyświecały całemu obozowi gionów polskich . Osobiste jedpraktyce, ale i teorii polityki demokracji w Polsce, nasz nak uprze<lzenia do żądnego
milfołajczykowskiej.
wkład zaś wzmaga siły tego osławy Napoleona skłoniło boDla zasad tych pozyskaliśmy bozu, a przez to siły Polski hatera do wycofania się z tej
poparcie nie tylko większości Ludowej.
. akcii i osiedlenia na stałe w
a1kływu działaczy PSL, ale takNaturalną konsekwencją .tepobliżu
Paryża, a następnie
że chłopskich szeregów Strongo stanu jeS>t nasz udział w Ko- od roku 1814 w Solurze (w
nictwa. następstwem czeqo by- misji Porozumiewawczej Stron Szwajcarii). Tam dokończył
ło bankructwo St. Mikołajczynictw Demokratycznych.
swe~o żvwota 15 października
ka w Stronnictwie, a w konseChcemy w ten sposób nie 1&15 roku.
kwencji jego ucieczka .
tylko zadokumentować jed- ·
W konsekwencji zwycięstwa nGść obozu demokracji w PolTadeusz Kościuszko t·o jeden
platformy politycznej dawnej sce, lecz stwierdzić podstawo- z bohaterów narodu polskiego,
opo~.ycji, za którą opowiedziawą prnwdę, że w Polsce Ludowakzł)cvch o wolność i nieła się większość, jej idenlogia
wej chłop nie chce i nie może porłlclość Ojczyzny.
i proqram stały się nndstawą być w opozycji, bo to byłoby
Czyny jego, owiane szlachetdziftłalności całego PSL. czesprzeczne z interesem zarówno nym pl\triotyzmem, niezłomny
· go wyrazem były uchwały ide- wsi, jak i Polski Ludowej; chce- duch bojowy i wiara w zwy-'
owo-politycme Rady Naczel- my ponl\dto wzmocnić twórcze cięstwo słusznych ideałów przy
nej, ~atwierdzenie działalności siły Polski Ludowej i włączyć świecałv Polakom, kiedy w roTymczasowe~o NKW i powołasię do pracy we wszys'~ch
ku 1943 na gościnnej ziemi
nie w tvrn samym składzie no- dziedzinach nolskiego życia, radzieckiej zoczęli formowl\Ć
wel?O NKW.
zwłl\szcza tych . które · dotyczą
pierwsze odlłziały zbrojne do
'Wf)roWl\·dziHśmy w ten spowsi i wvrn<H?l\ją świadome(1"- walki 7. Niemcami.
sób PSL na nową drogę. Z
i czynnego jej uczestnictwa.
Franduek L~wandowsłd

,
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śWIETLIK

Spopularyzujemy lliydailiniCh:v·o '„ Wiedza
Pomszechna" Spółdzielni Wgdamn. „Czytelnik'•
Książka
w życiu wsi, a sznie zwróciła ostatnio uwagę
szczególnie w Kole Młodiieży „Młoda Myśl Ludowa" we
Wiejskiej, spełniała i spełnia wstępie poprzedzającym pracę
· niezmiernie ważną funkcję, bo- St. Czarnowskiego „Podłoże
wiem wyprowadza ona chło ruchu chłopskiego."
Należy
więc wyplenić ze
pa, młodzież wiejską, z ciasnego i odizolowanego kręgu Związku, z naszych kół wiciowych, wiejską demagogię i
sąsiedzko-parafialnego w nawdrożyć młodzież do myślenia
ród i kulturę ogólnoludzką.
Tego rodzaju książki, jak: naukowego. Wybitną rolę ode„Historia Chłopów" - Al. grać tu mogą, obok prowadzonych przez Wydział Oświato
Świętochowskiego, „Ojczyzna"
- W. Wasilewskiej, „Mroki wy naszego Związku koresponśredniowiecza" Dr. Putka, dencyjnych kursów „Wycho„Kordian i Cham" - L. Krucz- wania Społecznego", wydawnikowskiego, uprzytamniały chło ctwa Spółdzielni Wyd. „Wiepołn ich wiekowe krzywdy i 'dzy", „Książki"', a przede wszystkim „Wiedza Powszechna"
mobilizowały do walki o spraSpółdzielni Wyd. „Czytelnik".
wiedliwy ukłąd na świec.ie.
Prócz tego inne książki uSpółdzielnia
Wydawnicza
czyły i uczą budować nowy
„Czytelnik" w roku 1946
społeczny ład.
przystąpiła do wydawania zeJej niezmiernie doniosłą rolę szytów popularno-naukowych,
cywilizacyjną uwypuklił w dodotyczących różnych dziedzin
bitny sposób prof. Chałasiński wiedzy a przewidzianych dla
na podstawie życiorysów mło uczniów różnych szkół, zwła
dzieży chłopskiej. Wystąrczy
szcza gimnazjów dla dorosięgnąć do nich, a przede
słych, stuchaczy uniwersytewszystkim prz·eśledzić swe wła tów robotniczych i ludowych,
sne doświadczenia, by stwier- uczestników świetlic i kół sadzić, że książka była
i jest mokszt9łcenia, samouków, jak
najważniejszym
środkiem
w również czytelników posiadacoraz intensywniejszej i po- jących już średnie wykształce
wszechniejszej wymianie dóbr nie, dla przypomnienia im rzekultury, jak również środkiem czv ciekawych, dla nauczycieli
pomagającym w
osiągnięciu
jako niezbednej podrecznei lek
awansu społecznego szerokich tury, wres.zcie studentów, jako
rzesz mas pracujących.
lektury informacyjnej zastępuDzięki taniości i dostępności
jącer notatki.
·
·
książka jest i pozostanie najChodzi bowiem o to. by baważniejszym środkiem upowza zainteresowań naukowych
·szechniania kultury.
nie bvła wyłączną domeną luProblem umasowienia czytel dzi oddających sie im zawodonictwa, a w parze z nim popu- wo, a poszerzyła się o chłopów
laryzacja wiedzy, szczególnej i robotników.
wagi nabiera w czasach nam
Ponieważ · inicjat01 zy
wywspółczesnych, w dobie głębo
dawnictwa przewidzieli tak
kich przemian, których znamie różnorodne kategorie czvtelniniem jest postępująca ciągle de ków. przeto kierując się ich pomokratyzacja życia politycz- trubami i doświC1dczeniami onego, gospodarczego i spo- parło wydawnidwo na dwu
łecznego, kiedy to na barki
układach
zeszytów: a) · zachłopów i robotników spadamknięty i o~raniczony i b) oją coraz to nowe obowiązki.
twflrtv, wolny.
Popularyzacja wiedzy za poUkład zeszvtów A przewiśrednictwem ksiażki ma różno . dzirnv iest dla uczniów szkół
rakie zadania. Wskażę tu na średnich różnvch tvoów, głów
zasadnicze moim zdaniem, ze nie dla dorosłych, _jako pomoc
szczególnym uwzględnieniem . w systematycznym i metodycznaszego ruchu.
nvm przerabianiu programu
· Związek nasz jest jeszcze szkolne~o.
ciągle zaabsorbowany zagadUkład zeszvtów B nrzeznanieniami natury ideologicznej. czony jest dla ·tych, którzy
Toczą się dyskusje, poddaje
chca pos7.erzyć zakres swej
sie. nasz dorobek ciągłej re- wiedzy również na poziomie
wizji, wytycza się nowe drogi. średnim a nawet szerzei i
- Jest to objaw niezwykle po- wszechsfronni~i ale w zależ
zytywny, z tym jednak zastrze- ności od swoich indywidualżeniem, aby wszelkie zmiany
nych zainteresowań, potrzeb
w ideologii naszeg~iązku środowiskowych i czM\l, jaki
miały głębokie, prawdziwie namogą poświecić na prace "Aukowe uzasadnienie, na co słu- ukową.

Zagadnienia naukowe, tak
programowego układu A, jak
również B, wydawane są w zeszytach, które z kolei wg treści
łączą się w cykle a następnie
działy z odpowiednimi numeracjami, umożliwiającymi ich
późniejszą oprawę w tomy.
Zeszyt traktuje w sposób wyczerpujący o jakimś zagadnieniu, co sprawia, że każdy posiada wartość naukową.
Ci jednak z czytelników,
którzy zamierzają przy pomocy publikacji „Wiedzy Powszechnej" posiąść średnie wykształcenie, winni · zaopatrzyć
się we wszystkie zeszyty. Dotyczy to przede wszystkim zespołów samokształceniowych
kół Młodzieży.

Prócz tego, po zrealizowaniu pro!!ramu przez Wydawnictwo „Wiedzy Powszechnej", a
wyczerpanie go zakreślone
jest na trzy lata, skompletowa·
ne odpowiednio zeszyty i oprawione w tomy będą stano·
wiły bardzo cenną pozycję w
skromnych dotychczas bihliotekach kół Młodzieży.
Poszczególne zeszvty opracowane są w sposób bardzo
przystępny (co jednak nie obniża ich wartości naukowej),
zaopatrzone we wskazówki,
słowniczek obcych
wyrazów,
co o.ozwała na kórzystanie z
nich . nawet bez pomocy nauczyciela.
Ponieważ większość koleża
nek i kolegów zainteresuje się
niewątpliwie układem programowym B. orzvfoczę urywek z

prospektu Wydawnictwa z zeszytu 1, z c·,:klu informacje i
wskazówki, Dział XX informacyjno-metodyczny, zarys o~ól
ny układu programowe~o B z
orzvkłarlowvm
rozwinięciem
dzinłu XIV (Historycznego) na

cykle, z podaniem tytułów
poszc7.eDólnvch zeszytów.
Z;,i;ys Ogó!ny Ukł;,du
· Programowego „5••
Dział:

1 1 3 4

Biologiczny,
Geologiczny,
Antropogeograficmy,
Geograficzno - podróżni·
czy,

Fizyczny,
Chemiczny,
Astronomiczny,
Matematyczny,
9
Techniczny,
10
Gospodarczy,
11 - - Zawodowy,
12
Sociologia i życie
5
6
7
8

soołeczne,

13

Prawno-polityczny,

Historyczny,
Historyczno-literacki,
Sztuka przez wieki,
Muzyka przez wieki,

14
15
16
17
18
19

Życiorysy,
Wiadomości

21
22
23

Praktyczno-amatorski,
Zdrowie i medycyna.

z filozofii,
Informacyjno-metodyczny,

:w

Językowy,

przykładu

Dla

rozwińmy

~ział 14 -

historyczny.
W dziale tym przewiduje sit:
10 cyklów, a mianowicie:
Cykl:
1. Wiejskie ośrodki najstar·
szej kultury,
2. Europa przedhistoryczna,
3. Europa feudalna,
4. Wymiana w średniowieczu,
5. Epoka wczesnego kapitalizmu,
6. Epoka gospodarstwa wielkokapitalistycznego,
7. Rozwój gospodarstwa
oświatowego,

8 Na przełomie stuleci.
9. Od wojny europejskiej <Io

wojny

światowej,

10. świat powojenny.

Europa feudalna
Zeszyty:
1. Starożytność w kulturze
1.

wczesne~o średniowiecza,
Własność ziemi źródłem
władzy,

3. Gmina wiejska,
4. Zwierzchnictwo pańskie.

Gospodarstwo drobne, samowystarczalne,
5. Feudolizm, ustrój społeczny
i polityczny,
6. Cesarstwo i papiestwo w
walce o władzę powszechną,

7. Powstanie państw narodo-

wych,
9 . świat słowiański,

10. Poc 7 ołki pań·stwa i narodu

nolskiego.
·
zeszytu waha się
od 20 do 40 stron formatu
Qbj~tnść

ksiAżkowe!ło.

Koleżanki i koledzv, S7.C7P.gólnie przerabiający Koremono"'"cvinP. Gimnazh1n11 nrzv
\1T"d7.ift!e . O~wiafy i Kultury
,.Wici" zainteresowa:rd ukła
dP.m programowym ,.A", znaidą wyczerpujące j.nformncie
we wspomnianym prospekcie
wvrławnictwa.

· .Cena 7.eszvtu wahr1 sif" od
15 . cło 40 złotyc!-i, n'"""V czym
o1<olicznnść . że

z d„uku wyheda na P'"„estrzeni
fr.zech lat sorawia. 7~ nawet
nos7.cze~ólni C7.łony"-· 1 ie Zw.
. hędą w st11niP. fe n""' "'flĆ.
chodzić.

(Dokońc:zeni~

na str. 141.

W

. Przgbgł
\V dniu 14 grudu;a w Dą
browie Zduńskiej pow. lowickiego był ogromny ruch. Był
to dzień zak011czenia roku
szkolnego w Zdui1skiej · Szkole
Rolniczej.
Na ten dzień do Dąbrowy
Z<lui1skiej zjechało bardzo wiele gcści, jak 1\iinister Kultury
i Sztuki S. Dybowski viceministcr Sprawiedliwości T. Rek,
'Yojewoda Łódzk'i B. Szymanek, Dr Gosiecki naucz. z 1\Iinisterstwa Zdrowia, przedsla1wiciele 'Vojewódzkiej Rady
Narodo,vej, Samopomocy Chłop
skiej, ·wiele Kół 'Wiciowych
1 Rodz ice uczącej się młodzie
ży.

V\T dniu zakończenia roku
w \Viejskim Ośrodku Kultury
w Dąbrowie Zduńskiej odbywaly się dodatkowe uroczystości jak: ol warcie Spółdzielcze
go Ośrodka Zdrowia, otwarcie
nQwcj studni Artyzyjsld~j, która musi zasilać cały Ośrodek i
s<1sicdnich parcelantów w wo................... „.-••••••• „ ....„ ..... - .

I C I

dę, położenie pierwszych cegieł ,
pod internat dla młodzieży
wiejskiej, wreszcje otwarcie t.
zw. „Domu parcelanta".
Na zakończenie tyd1 _ ur<>czystości goście zwiedzili wystawę prac uczennic żeńsk! ej
Szkoły Ptolniczej; wystawa była piękna. Czego n.a tej wystaw'ie nic było? To11y, pierniki,
różne ciastka, przeróżne prze'twory qwocowe i warzywne,
piękne hafty wiejskie, b:clizna
szyta przez uczennice i cate
komplety dla dzieci.
Dział ogrodniczy pokazywał
piękne okazy różnych warzyw.
Całość wystawy była wspaniała.
Po zwiedzeniu wystawy
młodzież przeszła do pi~kncj
sali wiejskiego gimnazjum i
taro po rozdaniu świadectw,
Szkolne Koło 'ĄTiciowe zdało
sprawozdanie z prac: a) spół
dzielczych, b) oświatowych, e)
gospodarczych.
Z tych sprawozdań dowiedzieliśmy

się,

że

dziewcz~ta

p.rzez 20 dni w roku jeździły po
Polsce z wycicczka1ni, że krowa
„Cisa" dała w ub.: egłym roku
(Dok. ze str. 13).
8303 litry mleka, a jej najwyż
Zespół redakcyjny stanowi sza wydajność dzienna wynosi~15 au~orów, specjalistów poła 42 litry.
szczególnych zagadnień, w
Sekcja Oświatowa zorganiwiększości profesorów i prazowała inscenizacje z Żerom
cowników naukowych wyż skiego, Orkana,
i Marii Konopszych uczelni, c-0 gwarantuje nickiej.
Sklepił.: Spółdzielczy
ich rzetelność naukową.
robił piękne obroty, a koleżan
Zarząd Główny Spółdzielni
ki ucząc si~ prowadziły go saWydawniczej „Czytelnik", za- modz:elnie
pod
fachowymi
początkowując wydawanie zewskazówkami nauczycielk'i..
szytów „W. P." pisał: „Było
Na podstawie przebiegu caby szczęśliwie, gdyby z odpowiednim odzewem pośpieszyła łej uroczystości i po tym co w
Dąbrowic Zdm1skiej zrobiono
młodzież, zwłaszcza zorganizowana, z myślą o której Wy- od maja 1945 możemy śmiało
dawnictwo przede wszystkim rzec, że takich ośrodków wiciowych potrzeba nam w Polsce
jest podejmowane."
dużo. Bo tylko dla przykładu:
Więc wyjdźmy!
wybrukowano w oparciu .o okoCena wydanych dotxchczas liczne wsie t/2 km drogi, wyzeszytów (82 egz.) wynosi budowano basen pływacki, jako że rzeczka od szkoły jest
łącznie z kosztami przesyłki
piękny
gmach
2.400 zł. Na taki wydatek stać aż 5 km,
na gimnazjum i liceum, dom
każde koło.
Komplety „Wiedzy Powszech- dla nauczycielstwa tego g·mnej" mogą koła i inne ogniwa nazjnm, wzvrowy „Domek parorganizacyjne Związku naby- cckmta", wspaniały spółdziel
czy Oś.rodck Zdrowia, stn<lai~
wać za pośrednictwem
Spół
dzielni 'Wyd. „Prasa Chłopska", artyzyjską i wrcszc'. e wykoilktóra przejęła techniczno-ad- cza się domek .,Międzyszkolnej
ministracyjne działy dotychc·za- Spółdzielni Uczniowsk~ej". Jest
sowego Wydz. Wydawnicz~go piękna orkiestra dęta, która
Zarz. Gł. Z. M. \V. RP. „Wici". wspaniale przygrywała przy
różnych okazjach„ no i rozpoDokładniej warunki nabywaczęto
zakładać „Park" ozdobny
nia „W. P." oodamy w - najbliż
obok tych wszystkich zabndoszvm Nr „ Wici".
w.ań.
Sprawę organizowania kół
Same hudynki, chociaż ilu,.Czvfelnika", Klubów dobrej
ksia'żki,
jak rówmez upo- strują doskonałe wyniki współ
pracy młodzieży ze szkolą, nie
ws.zec1'nien1a llieratury z
są jednak tylll. najważniejszym
hP.S.U .ekonomii, socjologii i
Dąbrowicckicgo
historii sp11łeczno - gospodar- osią go ięciem
czej owawiać będ7.iemv w na- Ośrodka. Najważniejszym jest
stępnych numerc eh „Wici."
wychowanic gromady młodych
~„

za-

zastęp koleżanek

nain norny

ludzi, którzy będą usilnie pracować, aby w szybkim tempie
zmienić w kierunku unowocześnicnia

naszą

wieś polską.

uością, niech
rządzenia na

budują nowe uwsi, niech wrcszcie zrobią wszystko. aby koleżanki będące w wicku przydatnynf do szkoły ~a pisywały się
do Szkoły w Dąbrowic i do innych szkół rołnkz~reh.
Im więcej młodzieży l1kończy
szkcly rolnicze. Lym lżej nnm
b~dzie z roku na rok żyć na
wsi.

~rupa n?wych. D.ąb~·owianek,
ktora ukonczyła sw~J' szkołę,
wraca ~o !?racy ,na. w1es.
Nal~y zyczyc m1, aby . szly
drogą J>al~ą wytyczyły_ ~obie.~
szkole! N1e~h pohudzaJą ~es
do pracy, mech walczą z bier•G~G4MHKMMKłQQQ~~eeM~~~g

Spółd.,;ielcze

Kursy Ko espondencyjne

Szybki rozwój spódziekzośd
w okresie powojennym, a
szczególnie jej specjalizacja
wyrażająca si~ w tendencjach
tw<>rzenia sysfemu branżowego, wymaga wielkiej ilości fachow() wyszkolonego personelu.
Chcąc zainteresować i umożliwić szkolenie i dokształcanie
się jak największej ilości młodzieży pragnącej praceować w
Spółdzielczości Ogrodniczej Związek Rewizyjny Spółdzielni R. P. w porozumieniu z
Centralą Gospodarcz{\ Spółdzielni Ogrodniczych oprae<>wał plan Spółdzielczych Kursów Korespondencyjnych.
Program nauki przewiduje
szkolenie trzech grup pracowników i kandydatów na pracowników spółdzielni ogrodniczych :...
grupa ·I - dla buchalterów,

oraz pracowników buchalteryjnych i biurowych.
grupa II - dla magazynierów, sklepowych i praoowników w magazynach
skłe
pach.
grupa m - dla kierownjków
spółdzit!lni, kierowników działów i referatów.
Szkolenie odbywa się drogą
kGrespondencyjną.
Ukończenie i złożenie egzaminu jednej z grup daje możliwości pierwszeństwa ubiegani.a
się o pracę w spółdzielniach ogrodniczych, lub w innych
spółdzielniach, prowadzących
skup płódów ogrądniczych.

D-0kładnych informacji udziela Związ. Rewizyjny Spółdziel
ni R. P., Łódź, ul. Południowa
20, wigl~dnie Cenirala Gospodarcza ~półdzielni Ogrodn\czych, Warszawa, ul. Piusa 66il.
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Państw. Zakł.

Wyd. Szkolnych wykonały pfan wydawnictw w195°10

Wykonanie planu wydawniczego, zatwierdzonego przez
Radę Administracyjną w roku
1947, przedstawia się następu
jąco:

planowano pozycji nowych
69, wznowień 38, łącznie 107;

wykonano pozycji

nowych

142, wznowień 67, łącznie 209,
co stanowi 195°/o zaplanowanej

produkcji. -Wyniki realizacji wymienionego planu wydawniczego wyrażają się liczbfl 20.307 .569
egzemplarzy
stanowiących
209.6-43.109 arkuszy druku.
Zestawienie obejmuje tylko
produkcję książek.
P. Z. W. 5. wykonały

p-0nad-

to:
362.534 egz. periodyków,
13.&44.950 egz. druków ad-

ministracji szkolnej i świadectw
szkolnych,
76&.950 egz. pomocy szkolnych typq graficznego (łablice,
mapki),
1.431.9&0 egz. zeszytów i arkuszy buchalteryjnych.
Powytsze osiągnięcia i tak
znaczne przekroczenia planu
wydawniczego możliwe było
dzięki wytężonej pracy zespołu

współprac-0wników PZWS
wyjątkowo sprzyjając.ym

oraz
warunkom wytworzonym na slrntek uchwały Prezydium Rady
Minisfrów i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w
sprawie uprzywilejowania P. Z.
W. 5. w przydziałach .papieru
i umożliwienia wykorzystania
drukarń poza Zakładami Graficznymi P." Z. W. 5.
Dotychczasowy
całokształt
rozwoju P. Z. W. 5. ilustrują
m. in. nast~puj.ące liczby produkcji książek w poszczególnych latach:
1945 r. Oeden kwartał) egz.
1.4-05.&09_, ark. druku 11.561.9M,
1946 r. {jeden kwartał) egz.
12.M&.810, ark. dr. 9~.161.6&5,
1947 r. {jeden kwartał) egz.
20.307.569, ark. dr. 109.60.209.
Ogó1em do dn. 31.Xll.1947 r.
P. Z. W. 5. wyprodukowały
34.562.1&&
egzemplarzy w
310.366.&82 arkuszach druku.
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, starały się
spełnić swój zaszczytny oho·
wiązek "' służbie Państwa.,
przyczyniając się w rama.eh
swych możliwości do realizacji
reformy szkolnej.
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PRZEGLĄD
Z KRAJU

Witosa i spowodowanie jego kowa. świadek ' to samo usły ZE SWIATA
aresztowania. Rozprawie prze- szał z ust samego Witosa.
„„„1„...
wodniczy sędzia Sądu Okręgo
świadek Schramm· Jan, emePROCES PRZECIW ZBROD~
wego ob. Wszołek. Oskarża rytowany kapitan lotnictwa NIARZOM WOJENNYM
prokurator Janicki, broni z u- miał sposobność rozmawiania
rzędu adw. Kwaśnik.
z oskarżoną, gdy starał się o
Przed Trybunałem Norymnawiązanie kontaktu z WitoAreszłowainie Witosa nastą
sem w leśniczówce. Z rozm~ berskim rozpoczął się ostatni z
piło w leśniczówce
majątku
Drohojowskiego - Bieszatyn. wy tej wywnioskował, iż wie- wielkich procesów przeciwko
Witos po aresztowaniu oświad działa dobrze kim był Witos niemieckim
zbr-odniarzom
i jaką rolę od~rvwał w spoczył, iż w ręce Gestapo wydawojennym.
Tym
razem na ła
łeczeństwie polskim.
ła go Szembekowa.
wie
oskarżonych
zasiadło 14
Rozprawa rozpoczyna się
wyższych
dowóaców
niemiec·od przesłuchania oskarżonej,
NOWE POżY(:ZKl
która do winy nie przyznaje
kich z czasów II wojny świato
dla drobnych gospodarzy
się i utrzymuje. że nid'dy w ży
wej z generałem von Leeben
ciu „nie słyszała o Witosie", a
Państwowy Bank Rolnv u.tym bardziej nie wydała go w ruchomił 9-miesięczne pożyc;z na czele.
Jeden z oskarżonych, gen.
ręce Gestapo.
ki dla drobnych rolników na
Blaskowitz,
dowódca armii
Następny świadek, Józef ~u
sumę 100 milionów zł. Ponfomieckiej,
która
we wrześniu
wie. Pierwszy świadek Wiktor życzki będą rozdzielone za
Jedliński, kfóry piastował w
1939 r. zdobyła Warszawę, na
pośrednictwem Kornunalnvch
ówczesnym Stronnictwie Ludo- Kas Oszczędności. Jeżeli gdzie kilka godzin przed rozpoczę
wym szereg godności , stwier- nie ma takiej kasy, to po- ciem procesu popełnił samodza, iż Witos oświadczył mu życzke można "trzymać przez
kategorycznie, że w ręr.e ·Niem- najobliższy oddział Państwo bójstwo.
ców wydała go Szembekowa. wego Banku Rolne~o. OproGHANDI ZAMORDOWANY
Następny świadek, Józef Kir:~ntowanie 6 i pół rocznie.
Ukowski - rolnik, również Wrioski o pożyczkę muszą być
Radio indyjskie ogłosilo wiaprzedwojenny działacz Stron- za-ooatrzone w oplnię o celonictwa zeznaje, iż Droho·j ow- · wości pożyczki. Taką ·opinię domość o zamordowaniu ~Ca
ski, u któret:"' ukrywał się Wi- może wydać powiatowv albo halmy Ghandiego. Speaker roztos, stwierdził, · że Wifosa w rę gminny oddziilł Związku Sa- głośni po"\"\r:iedział: „Donosimy
ce Niemców wydała Szembe- mopomocy Chło-pskiej.
z jaknajw:ększym smutkiem o
„.„ ...• „ ...................... „ ....„ . .... „,,,,,,,,,,,, ......... „ ...„ .........„ ........„ .......... śn1icrci l\Lnhatmy Ghan<łie~o,
która nastąpiła - przed chwilą.
Ą
Ghan<li został zastrzelony trze• ma lub czterema strzalam· reOstatni numer „Walki .Mł0wielkie rezerwy cnluzj~1zmu . do ł wolwerowyn1i w chwili, kie<ly
dych" naczelnego organu Zw.
11racy w odbudowie.
Ił udawał s:~ na sw?j~! cc-dz.ic17n•!
W. l\fl. przynosi artykuł wst~p
Młodzież przemystow11 - przez
modlitwę po godzuue 5-tCJ .•Zony przewodniczącego Z. vV. M.
swój masowy udział w młodzieżoł
stał on trafiony w pierś i upad
kol. Zarzyckiego p. t. „Służba
wym wyścigu pracy (uczestników
w JV etapie wyścigu) i przez wyPolsce". Czytamy tam m. inn.
zbroczony krwią".
siłki osiągane w tym wspólzawod\Vedlug relacji jednego z naKraj na11z jesł w stadium realizacji wielkiego planu odbud1lwy,
n1etw1e pokazała do czego jest
ocznych św'iadków zabójslwazdolna młodzież polska, pokazała
kPa.j nasz musi ole tylko odrobić
korespondenta radiia brytyjjak 'rielkie wynikł może dać zmozniszczenia wojenne, ale także odskiego,
zamach nastąp:ł w chwi
bilizowanie jej siły i entuzjazmu.
robić zac•Ianie gospodarcze i kulMożemy
i
.
powinniśmy
wziąć
na
li,
kiedy
Ghandi miał rozpocząć
turalne, w które z-epchnęla nas kaswoje
barki
ezęść
zadai1,
realizapltalistyezna gospodarka
rządów
wieczorną modlitwę. Ghandi
cji 3-letnlego planu. - Możemy I
przedw rzeiinlowych.
wchodz-il po schodach prowapowinulimy wziąć na siebie bu'Vymaga to wielkiego wzmoże
dzących na podwyższenie,
na
dowę
całego szereg'1
poważnych,
nia wysiłków wszystkich Polaków
któ.rym
odpra~viał
modły,
gdy
wielkich, sztandarowych obiektów,
wymaga to włączenia do odbudokapitalnego znaczenia dla przemynagle z tłumu wyskoczył mlowy wszystkich sil.
słu,
dla
odbudowy
wsi
I
miasta.
Przykłady
młodzieży
jugosło
• dy, s]nie zburlowahy mężczyz
Dlatego też powstała potrzeba
wiańskiej I huł~arsklej
pokazały
na, oddajqc trzy strzały.

„ ....

PSL WESZŁO DO POROZU·
MIENIA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH

W dniu 6.Il.1946 roku odbyło się pod przewodnictwem
wicemarszałka
Sejmu
ob.

Szwalbe posiedzenie Central·
nej Komisji Porozumiewawczej
Sironnictw Demokratycznych.
W posiedzeniu wzięli udział:
z 5. L. - ob. wkepremier
Korzycki i ob. min. Baranowsk; Wł.,

z P. P. R. -

WYDARZEN

ob. wicemari ob. po-

szałek R. Zambrowski
seł Kliszko Z.,

z P. P. S. - ob. minister Rapacki,
- z S. D. - ob. poseł Strzał
kowski i ob. poseł Wysocki,
z · S. P. - ob. poseł wiceminister Widy-Wirski i ob. sekr.
Zarz. Gł. H. Zawadzki,
z P. S. L. - c;>b. prezes J.
Niećko, ob. poseł Wycech i ob. ·
poseł K. Banach.
Na posiedzeniu rozpatrywa·
na była sprawa współpracy
P. S. L. z partiami demokratycznymi.
Po dyskusji nad deklaracją ł
ideową P. 5. L., zgłoszoną
przez prezesa J. Niećkę, w której wzięli udział delegaci wszy-1
stkich polskich stronnictw demokratycznych, reprezentowanych w Centralnej Komi•sji, - •
powzięta została poniższa re- i
zolucja:
i
. Komisja Porozumiewawcza ł
Stronnictw Demokratycznych :
stwierdza że uczestnictwo w
niej P. S. L. na stopniu najwyż
szym pociąga za sobą udział
przedstawicieli P. S. L. w tere- ł
nowych K<>-misjach Porozumiewawczych Stronnictw Demo- ·
kra tycznych.
Komisja Porozumiewawcza
S.tronnicfw Demokratycznych
stwierdza, że w konsekwencji
powyższych uchwał P. S. L. uczestniczyć będzie w pracach
mstytutji publicznych i społe
nych na- zasadach, ustalonych
w porozumieniach międzypartyjnych. .
·
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KTO ZDRADZIŁ WITOSA

ł

Przed Sq<łem Okr~owym ł
w, Przemyślu rozpoczęła się ;
rozprawa przeciwko Klo1yl- i
dzie Szembek, karanej już u- i
przednio za odstępstwo od na- i
rodowości polskiej, a obecnie :
oskarżonej o wskazanie Gesta-:
PQ miejsca pobytu Wincentego ł

•lllll

powoi. auł•

młedzłeży

gaonaejl, która

jak. 'Wielki ._;ae llye wkład
'I.I' odbudowę. Ale I bez
t3·eh przykładów młodzieży bratnich narodów na podstawie naszych własnych dośwladue1i z Bry
gada11tl ~udowy Warszawy, a
p"ael!- mlodzie.iy 1zkolnej (Poznania) w odgruzowaniu miasta,
z
prae4 Przysposobienia
BolnlezoW•jsltewego; zdajemy soltłc cło-
skon.ale sprawę z tego„ że mamy
w młotlsleży polsk.fej wlelk.łe, de-·
tyeheus ńh! wyzyskane
rezerwy
siły roboczej I eo
najll·aźnlejsze,

do życia specjału.ej or-

obejmujite całą
na siebie wyko11anle tych zadań.
Główna
Komisja
Wspdłpracy
Organizacji
l\fłodzieżowych, po
przedysklłtowaniu tyeh zagadnień,
wystl!plla z projektem powołania
do tycia drogą nstawy Powszeehlle'j organlsaeji przyspes&hleala zawodoweco, wyelaowanla fłzyez11ego
i pny.,_a.ienła wojskowege mlodałdy, pod Haw 11 „Smba.. Polsce",

LĄCZĄ

rałoda:ie:i polską, wzięłaby

SIĘ

PARTIE

CHŁOPSKIE

l

W Rmmmii istnieją dwie
partie chłopskie. Obecnie do- . . __
szło mi~dzy nint'i
do porozumienia i ma nastąpić połącze
·1 nie ich w jedną partię chłop
ska która będzie pracowała w
·•

•

ścisłym sojuszu z parli1ami ro-

botn ·czyn1i.

W I C I

'.t6

Nr 7

Komunikc ;ity

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

I

Dnia 7 i & marca 194& r. odbędzie się w Warszawie, ul: Bar•
3, Zwyczajny Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego
Komitetu Studiującej Młodzieży Wiejskiej „Wici'~ na którym
·zostanie dokonany wybór nowego Prezydium .
. W . zjeździe uczestniczyć będą c~łonkowie f>rezydium Komi·
k 'ów Wojewódzkich oraz delegaci wybrani w stosunku 1 na
100 członków, zrzeszonych w Kołach akademickich i lic~ał·
nych. Delegaci na zjazd winni być
, zaopatrzeni w odpowied·
nie zaświadczenia · Wojewódzkicłi Komitetów, na podstawie
których wydawane będą karły delegackie.
Otwarcie Zjazdu, w którym wezmą również udział zapro·
szeni goście, nastąpi w dn. 7 marca -o godz. 10.
łoszewicza

Ł

O D Z

TI·~lJO

-

I
-~

~~~---:---

Odpowiedzi Redakcii
A. Marcinek, Bukow.ec· Górny. Kolego Propozycja .Wa!za jest dosyć
ponętna mimo to jednak utykułu, który nam przysłaliście wyłrukować nie
możemy. Gdyby bohater Wasz był iedncstką niezwykłą, W · sensie pozytyw·
nym. to znaczy był wielkim społeczni
kiem. w)• nalazcą, myślicil Iem. gloryfikowanie iego tycia mi~ło by sens. ale
me widzimy absolutnie p .trzeby re\<lamowania tycia starca, klóry zagrzebał się gdzieś w b.agnach. chodził w
podartvm ubraniu. mieszk< I razem z
kurami i nie mył sie Piszecie. że ma•
cie mne ieszcze gotowe prace i opow1adan!a. nowele i t. d. Przyślijcie.
m"że coś bedzie nam odp1 wiadało?
-Pczdraw1amy Was serdecznie.
. Kol. St. Trzcina, Kopernia - Artykuł Wasz Kolego porusza sp1 awę bar·
dzn watną i nie mamy najm 1iejszych
zastrzeżeń co do jego słuszr.ości. ale
forma . w iakiei to zagadnient ~ przedstowil'ście nie pozwala nieste y na umieszczenie go w gazecie Za ciuto iesl
w Waszej pracy sztucrnvch iwrotów
i utartvch frazesów
Być m iże . że
wszvstkie te lekkie „przeholowania"
znalazły sie na skutek enłuziazmu . z

jakim (widać to po treści)
artykuł
Wasz pisaliście, niemniej jednak musicie wystrzegać się na przyszłość po•
dobnych uchybień .
Radzimy Wam
!łpojrzeć teraz krytycznie na to, coście napisali, poprawić i ewentualnie
przysłać r.am. Czekamy na następne
listy.
.

Kol. Bicki Jan . -

.

.

.

.

Wierszy Waszych
Kolego wydrukować nie ~~żerny . . bo
sa bardzo ~łabe.' ~pra~ozdanie nalo·
miast. po malej · pr;,eróbc~. postara~y·
się wydrukować Prosici~ . żeby powie:
dzieć. Wam, w jaki sposób tr~eba · się
zabierać do pisania sprawozdań Uwa·
żarny, że o ile o Was chodzi powinniście najpierw postarać się ' oddzieiić
fakty ważne, od mniej ważnych, żeby
nauczyć się pisać o tym,' co ma wartość, a pomijać to, co błahe I na treści snecialnie nie zaważy Bardzo byś
my się cieszyli. gdybyście przysvłal!
nam co j~kiś czas swoje prace Pozdrawiamy Was serdecznie
Kol. Kol : J.Skrzypecki (Dąbrówka),
J Dlugowski. J. Tolkiewicz (Lublin)Przysłanych wierszy nie wydrukuiernv,
prosimy o inne

-

Od Adminisłracii

•

Z DNIEM 10. II.} 948 R. ADMINISTRACJA „WICI"
LUDJWEJ" ZOS.TALA PRZENIESIONA
DO . LOKALU SPóLDZi ELNI WYDAWNICZEJ „PRASA
CHŁOPSKA", I l\IIEśCI SIĘ OBECNIE W WARSZAWIE,
UL. ZIELNA 45.
ADRES REDAIWJI .,WICI" I „MLODEJ MYśLI LUDOWEJ" B'RZMT JAK OAWNIEJ, W-WA, llr\RTOSZEWICZA 3.

1

„MŁODEJ MYśLI

Dnia Hl b m.

otrzymaliśmy
czek
2.000 - fdwa ły5iącr
rłolv-;hl l'Rrlinl' na por1ci1•
Karlin<..
rlnia l:l.1.411

1~KO

wpłatę zł .

Na ndrinku dnpisc-k· „\\piata rlotvczy za 5 <'~7 1?azPty .. Wic-i " ralel(loś<'
za r J9.p

Rerfalctl)r:
Adr•••

Miec7.:vsław

lłt>dakt'ji:

Prosimy o podanie dokładnego
Ml res u.
OtrzymalHmy wrłotę zł. 100 - l~tol
nadone na poczcie Rzesz6w dnia
3 1.48 r.
Prosimy o podanie celu wpłaty i nazwiska Na orlrinkn czytPlne
tylko:
Oębica - Internat, ul. Wielopolska.

Grad

~-~----~~

półroczni<! zł.

200. kwartalnie

zł .

100

RADZĄ

W dniach 31.I. i 1.II.1948 roku ~dbyło się .zebl"l!rhie
· plenum Ogólnopolskiego Komitetu Koordynacyjnego akademickich orgatr:zacj1.
.
_
\V obradach wzięli udział przedstawiciele oddziałuw .wojewódzldch Kom. Koordynacyjnego deleqaci Komitetu
. Stud. Mł. W. -,,Wici", A.Z.W.l\I. „.życie", Z.N.M.S., Z.M.D,
i przedstawiciele kół samopomoC!owych i naukowych . .W zehraniu wzi~}ł również udział przedstawiciel Min'sterstwa
Oświaty. ·Po omówieniu stlraw wiąż:!cyeh naczelpym tema.
. tern hyla · sprawa · zorganizowania Federacji Polskich 0.rgani. zacj Stn<lcnckich.
•
W związku z tym plenum Kom. Koor.d .. przyjęło proJe'k.t
Statutu dla mającej \vkrótce powstać F_ P. O. S.

.

.

Wiejski Uniwersytet Ludo- . nie i mieszkanie w internacie
wy w Borzę.cicach P- Kroto- kosztuje 700 zł. i 1 kg. tłuszczu
szyn, rozpoczyna dnia 15 mar- na miesiąc. Dla niezamożnych
ca kurs żeński. Na kurs przyj- ulgL Program nauki uwzględ
muje się młodzież żeńską z u- nia samokształcenie i zaga<ł·
kończoną szkołą powszechną,
nienia
kobiece. Zgłoszenia
ukończonyll')i 18 latami życia i
przesyłać do dnia 5 marca na
zezwoleniem rodziców. Nauka adres kierownictwa.
na kursie bezpłatna. UtrzymaKierownictwo Uniwersytetu
Ludowego w Górkach ogłasza
zapisy na pierwszy, czteromiesięczny koedukacyjny kurs dla
młodzieży dorosłej. Podania
należy przesyłać do kierownictwa Uniwersytetu Lu'dowego
w Górkach, poczta Klimontów

k15andomierza, w terminie do
dnia 25 lutego br. Przy podaniu załączyć zyciorys i odpisy
świadectw. Kurs rozpocznie się
1 marca 1948 r. Szczegółowych
informacji udziela kierowni·
ctwo na miejscu.

HUMOR'

„Po co żyć, jeśli można
pogrzeb za 5 dola.rów?
Wykorzystajcie okazję jak
najszybdej". ·

•••••••••••••••••••••••••••••••••••„.
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m1eć

DWIE MIARY
Ta tu ni u pyta Kazio - czy
1000 zł. to jest dużo' pieniędzy?
- To zależy. Jeżeli je wyda
mama, to jest drohi?7g, a jeże
li wydam j.a. wówczas będzie
to zawrotna suma.

REKLAMA
W jednym z amervlrnńskich
pis·i n ukazało się nnstępujące
ogłoszenie:

ODPOWIED:t
Obywatelu! - zwraca ~ię Mi„
w restauracji do kelnc.rajak się pisze „gulasz"?
~ To się wcale nie pisze -.
odpowiada mu kelner - to się

chał

płaci.

Wydawca: Zw.

\\' ars7nwa, ni. BartOS7.<"Wic7a 3. Adrf'!I Admlnli.tracjl:

Prenunwrata r<)('711iP 400,

AKADEMICY

Warszawa. ul Zielna 45.
Numer pojedyl1czy

zł.

10.

Młodzieży

Wiejskiej R. P. „Wici"

Konto czekowe PKO Warszawa Nr. 1199.
Rękopisów nadesłanych

Redakcja nie zwraca.

"l'na o~ł1>sztl1: za tekstem cała stro11a zł. 30.000. l t2 strony zł. 15.000 1/4 st.rony zł. 8.000, lf~ strony zł. 4 OOO, 1/16 ·s trony zł.'2.000.
\\' tekście 100 % drożej . Drobne zł. 10 za
wyraz. poszukiwania pracy zł. 3 za wyraz.
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Jruk Spółdz. Wy<I. „Chłopski Swiat·•, W-wa, Mazowiecka 9. tel. 85 - fJOł. Odbilo w druk. „Czytelnik", · W-wa, Marszałkawska 3j5.
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