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JóZEF OZGA-MICHALSKI

y >>Służbą ~olsce<<
Tworzym_
Kto z nas nie dąży różny.mi
drogami w lepszych lub gor·szych warunkach za pomocą
dó~tępnych środków do zaspo'kojeniia swoich pragnień, do
·urze~zywistn"ien.ia osobistych
·społecznych zamierzeń?

nas nie śnią się
wyprawy krzyżo
·.we dowodzone przez inżynie
rów i techn;.}{ÓW, budowniczych
'i konstruktorów porywających
-jak do bitwy, do walnej rozp.~awy, tys'iącznych potyczek i
batalii - nasze szeregi.
.Regulac;fa \Visły, odbudowa
przyczółków, portów, mostów
,i fabryk; ustokrotnienie t!nerg:i
elektrycznej - oto niezdobyte
przez nas jeszcze okopy.
W'iele rozmów, dyskusji, ro·mantycznych wprost śnionych
·na . jawie wynurzeń, to znowu
nabierających realnego kształ
·;tu konferencji, komisji i komi·:tetów zaprząta już dzisiaj umysły naszych działaczy i ożywia
- Komu z

współczesne

naszą organi~cję.
Ładunek dynamitu

u kolebki
·rewolucji od wan wyjściowe
drogi do postępµ i rozwo,it"t,
· przemógł stare dzieje i w dyprodrn
rewolucyjnego
mie

które wynikają z ustrojowych
i społecznych przeobrażeń.
Te założenia i te perspektywy rozwoju " 'idzi każdy z nas,
gdy stud:uje uważnie nabrzmiaterenołą przemianami mapę
wej organiziacji, gdy wsłuchu
je się w dyskusje powiatów,
gdy czyta listy z gminnej pocz.
ty. Tu i ówdz'ie są wprawdzie
·rozstawione po kątach naszej
organ :zacji pajęcze, wsteczne
muchołapki, ale nie wystarczają one już na upolowanie i na
ujarzmienie radykalnego przemian wielkoluda.
Najbardz'iej ideowy i dobrze
wychowany p.rzeciwn "k może
·tylko ucałować z uszanowaniem zawartą biblię agraryzmu i opuścić zajmowane dotąd
stanowisko. Jest to wiek zdazwycięstw, który
rzeń, w:ek
przez ludzi
wyznaczyła żywa
stworzona i · tworząca ludzi historia.
Jak te nowe czasy hrzmią w
terenie, ·jakie wywołują echa,
i czy my je dobrze ujmujemy
i wł-aściwie rozum:emy? ·
Czy pos'iadarny dostateczną

rewolucyjną czujnosc i mło
dzieńczą drapieżność, żeby wew
drzeć się w świadomość i
opinię mas młodż:eży.
Koleżanka Maniakówna

na
konferencji w Kielcach posfuwyżyła si~ tym kapitalnym
próbowanym sposobem na ocenę postawionego kroku.
„Jeżeli kler atakuje ;,Służbę
Polsce" to znaczy, że robimy
dobrze powołując ją do życ'ia".
Oczywiśc:e, że ta argumentacja w niczym nie wyczerpuje
całego śpichlerza potrzeb spo„Służbie Polłecznych, które
sce" - naszą nową organizację
pracy dla ludu urodziły po to,
żeby nasze życie społeczne mogło nabrać właściwych fol'm i
kształtu.
Ten arsenał

broni najrozmaitszego gatunku, wywodzą
cy swoje pochodzen:e z deklaracji praw młodego pokolenia
z okresu frontu ludowego mło
dzieży polskiej, _został wypeł
niony po brzegi w dalszym biegu historii couaz to nowymi,
lepszymi lub gorszymi formami pracy· i walki o lepsze i god.niej sze życie młodzieży, by
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:naszą organizację.

Widzi te nowe szerokie drogi otwarte na rozcież śwl1ad0ma dokonanych przeobrażeń
młodzież wiciowa i widzi je
·również cała młodzież chłopska

·n'i ezorganizow1ana i odczuwają
ca gwałt<;>wnie na tym etapie
rozwoju p.rak kierownictwa,
ibrak szerokiego i powszechnego powiązania się z nurtem
iprzem~an.

'Vprowadz'ć całe milionowe
masy młodzieży w naród, oto
zadanie, które nasze demokraityczne organizacje muszą wykonać poprzez wychowanic. poprzez kształcooie, przez pracę
w nowych formach, w nowych
organizacyjnych, .
warunkach·

Zdrowia w Dąbrowie. Zduńskiej
(patrz art. str. 5)

Spółdzielczy Ośrodek

I

wreszcie doczekać si~ gener:i 1nego odrodzenia i przerodze11 a
go w normalny i powszechny
warsztat pracy całej młodzicżv'
·
polskiej.
dojrzała
Stanęła wręszcie i
sprawa powołania Naczelne.i
Rady Młodzieży i Komendy
Służby Polsce. żywą treśe i ą
wypełnią s ę nasze p.rogramy i
deklaracje. Co się dzieje w tym
czasie w terenie? Oto dyskusje
i listy: Kol. Tejchma z Łm1c11ta „widzi najlepszy wyraz rady.k alizmu w wielkości konkretnej pracy podejmowanej przel':
młodz ·eż".
Istotnie okres demokrac.ii
mityngowej minął. Dobrze jest
niej
że młodzież zauważ.a dla
przede wszystkim otwieraj~1cy
się historyczny okres tworzywa. Ale kol. Tejchma domaf.!a
się „pogłęhien ·a ideologicznego,
nabywania wyższej techniki i
.
· wiedzy".
A kol. Podo\ski z rzeszowskiego widzi ważną potrzebę
tym, że
powołania S. P. w
„w.reszc=e będzie można przeciw
stawić się klerykalizmowi wsi •
że nie jeno 18 % młodzieży jak
<lotąd znajdzie sic;'. w orgian'izacji, ale całe 1OO proc, że obejmiemy działalnością koleżanki,
które nigdy nie miały mo*liwości całkowitej emancypacji".
· A j.ak odważnie postawił
Małecki, . prezes
spra~'<;'. kol.
Pow. Zw. „Wici", który widzi
w Służbie Polsce drogę przez
wspólne prace do jednej orgaJ;lizacj i i który regulacj~ '~'isły, .
· budowę mostów i odbudowę
zniszczonych wsi - stawia jako najbliższe cele p.racy.
A jakież świ1a tło na organizację Służby' Pols-ce rzuca nam
list Bogusza Bc-lesława z pow.
,,Mam podeszły
łow!ckiego:
wiek bo 31 lat. Ukończyłem
drogą samokształcenia 6 klas
gimnazjum. Od lat 18 pracuję
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Obsadzan ·e drzewkami dróg, skierowywać młodzież do wła
Tworzyiny więc „Służbę Poliestem naprawa . dróg, mostów, kopa- ściwych zawodów, bez straty sce" w wyniku doświadczeń
kpt. B. Ch. Zdrowie moje nie rowów
melioracyjnych, cz.asu w bezpośrednim zetknię przepro·wadz.onych przez nasze
szwankuje na skutek udziału wysadzanie nieużytków lasami, ciu się z pracą.
organ-izacje, które wspólnie dow partyzantce. Aby być poży organizacja spółdzielczych oi1ikw:dujemy ukryte bezro- prowadziły nas · do jednego
tecznym na wsi stlldiuję admi- środków, świetlic, chórów i bocie na wsi, sprawimy, że mło wniosku, a objektywne warunn - slrację rolną w zakresie śred
czyteln i. Odbudowę zniszczo- dzież odzyska całkowicie po- ki rozwojowe umożliwiły nam
nim i spółdzielczość. W chwi- nych wsi i objektów najpierw· czucie użyteczności, co z kolei ten
organizacyjny wniosek
lach wolnych · stud uję literatu- szej i najżywotniejszej potrze- wpłyn :e na rozwój i wzmocnie-- przez parlament ludowy wprorę i piśmienictwo. Kolego przywadzjć w życie.
n'ie jej moralności.
·
by.
mam
ślijcie mi jaką radę co
Dowodzenie tymi pracami,
dalej robić i jakim sposobem?" ich planowanie i kontrola hę„Służba Polsce" jest dziecWzmożenie produkcji i stoOto c.a ła wiązka zagadnień, dą spo·czywiały ~ ręku zależ- pnia zagospodarowania pod- kiem naszej praktyki o:r ganiktóre n e znajdują ujścia i pra- nych od siebie hierarhicznie niesie stopę życiową człowieka, zacyjnej - jest wynikiem douzbroi w sity naród\. w siły broczynnych przemian, które
rad młodzieży.
są
wi<lłowego rozw:ązania wydobyte z ojczysteJ z:ierni pozwalają nam dzfo1łać w świe
odkrymożliwość
Uzyskamy
na
sobie
same
one zostawione
przez pracę, przez zorganizo- tle prawa ludowego na całym
zainteresowań
talentów,
wania
polskiej wsi.
froncie pracy dla narodu.
mogli wane świadome dzi.ałanie.
będzi emy
młodzieży,
J eżeli -brak drogi wyjścia zaeeeeeeeeeeeeeeeeeeee()eeee~&ee~ee&~eeeeeeeeeee~eeeee~
słan iia horyzont wic·arzowi, któ
.
ry już zdobył samo·ro<ln:e min imum wykształceni a , to co
Młodzieży ·
Swiałowei
dz-ieje się z całkiem surowymi,
nieruszonymi ręką losu, masa-

w „,Vici" i w S. L. Jestem aktywistą

społecznym.

Wezwanie

m: młodzieży'?

Akcja P,. R. W. o<lsłonila te
nietkn ę le jeszcze w olbrzymiej
więk szości morze młodego pokoleni~, nieprzeo.rane żadnymi
kierunkmni prądów i dróg.
Okres, w którym żyj emy stawia przed nami możliwość celowego i właściwego użycia i
skierowania sil młodzieży na
drogę twórczej pracy we wszy.stk:ch dziedzinach życia.
I tylko właściwie pomyślana
i
umiejętn i e
organizacja,
wszechstronnje obejmująca ce-le i zadania- młodzieży i jej
udział w życiu narodu sprosta nagromadzony nadmiar .zaległości odrobić - w porę.

Kol. Paszkowski Stefan z
domaga się „zabezpieczenia przyszłości 350
tys. młodzieży w:ejsk.iej, której rok roczn'ie wypada emigrować do innych wwodów". Kolega Paszkowski wysuwa projekt, jak zorganizować ten
przepływ młodzieży do innych
zawodów i zdaje · sobie w pełni
sprawę z wielu trudności, które zalegają drogę do celu.
W tym celu nasze cztery demokratyczne organizacje mło
dedzieżowe złożyły projekt
kretu o powszechnym obowiąz
ku „Służby Polsce".
na
Będzie się on rozciągał
młodzież od lat 16 do 21 oboj-

białostockiego

-~ a płci.
Jakież zarysy prac i zadań
widzimy w tej organizacji?
·w idzimy przed sobą plan
osuszenia żuław, regulacji Wisły pod Zak.r oczymem„odbudowy portu w Szczecin:e, rozbudowy przemysłu. To centralne
prace, do których staje około
75 tysięcy młodzieży. O wiele
więcej sił, bo cał::i prawie ich
liczbę skierujemy poprzez inicjatywę naszych przodown ików
do prac wykonywanych trzechdn·iówkam'i gminnymi, odpracowywanymi raz w miesiącu.

Federacii

Demokrałycznei do młodzieży -pracuiqcei

roku minęło od
wojny św tatowej,
prowadzonej przeciwko faszyzmowi, w której młodzi ludz:e
całego świata oddawali swoją
krew i swoje życie w c·bronie
wolności i praw demokratycznych - wierząc, że pokój który nastąpi po tej wojnie przyniesie z sobą wolność dlia wszystkich uciskanych i zawisłych
krajów, że będzie to po-kój,
który zapewni wszystkim lep-

Dwa i pół
zakończenia

szą przyszłość.

Ale obecn:e sytuacja pokazuje nam również inriy obraz.
Kraje imper:alistyczne prowa. dzą politykę wykorzystywailla
i~ politycznego ucisku w stosunku do krajów małych. Dają s'ę
również zauważyć oznaki zbliżającego się kryzysu gospodarczego, który mnże być o wiele
poważniejszy niż kryzys w roku 1929. Pierwszymi oznakami
są m]i-ony bezrobotnych w Ameryce i wzrastające bezrobocie we Francji, Belg\ Anglii
i innych krajach.
Nie należy zapominać, że
młodzież najbardziej odczuwa
skutki kryzysu. Widzimy, że w
obeonyrn czasie trudna powojenna sytuacja gospodarcza naj
bardziej niekorzystnie oclbija
się na młodzieży. Zwiększające
s·ę obniżenie standartu życio
wego, zwiększające się różnice
pomiędzy płacami a cenami,
ograniczenie uprawnień Zwią
zków Zawodowych, zwiększa
jące się bezrobocie. to są głów
ne rysy obecnej sytm1cji gospodarczej w wielu krajach.
Konsekwencją tej sytuacji
przestępczości
wzrost
jest
wśród młodzieży szczególnie w
Stanach Zjednoczonych i we
gdz'ie zagadnienie
Włosz(\Ch,
przestępczości u młodoc:anych
stało się zagadnieniem o znaczeniu państwowym. O wiele
jednak gorsze są warimki w jakich zmuszona jest żyć mło-

stwo dotyczące młodzieży, prodz:ież k.raf ó.w kolonialnych i
za w:słych. Młodzież kolonialrui blem lerm>nowania w rzemiojest wykorzystywana w naj- ś le i demokratyczne prawa mło
dzieży. Na Konferencji omawyższym stopniu, pracując bez
wiane będą również .potrzeby;
jakichkąlwiek pr.zerw w ciągu
krajów
młodzieży pracującej
całego roku, bez opieki lekarskiej i możliwości zawodowego kolonialnych. - :Myślą przewodnią dyskusji będzie twierksz tałceniia·.
W wielu wypadkach młodzie dzenie, że niemożliwe jest zaży kolonialnej nie wolno jest . pewruenie odpowiednich warunków materialnych młodzie
tworzyć organizacji albo r~chu
ży całego świata dopóki nie ma
mającego· na celu ochronę ich
praw. W przewa:liającej więk trwałego pokoju. Międzynaro
dowa Konferencja, która zgroszości w krajach kolon'ialnych
panuje sytem rządzenia oparty madz.i przedstawicieli wielu kra
na różnicach rasowych, reli- jów, będzie miała następujące
gijnych i nar,odowościowych. cele:
Wzmocnienie p(JZycji mło
W wypadku kryzysu gospodarczego sytuacja w kra- dzieŻfr pracującej w k_rajach, w
jach kolonialnych stan'e się o któ.rych młodzież musi walczyć
wiele gorszą, niż w krajach eu- o wyeliminowan'ie · jakichkolropejskich, ponieważ jmperia- wiek form wyzysku, o prawo
do P!acy, o prawo do wykształ
Jiści będą się starać pi:zerzucić
w możrwie największym stop- ccn'a zawodowego i wypon'iu skutki kryzysu na te kraje. czynku.
wzmocnienie ruchów mło
W niektórych krajach jak
Hiszpania i Grecja pozostały dzieżowych w krajach kolorządy faszystowski~, które . u- nialnych i za wisłych i ginących
pod imperialistycznymi rząda
stosując
młodzież,
ciskają
i tworzenie organizacji
mi
są
wszelkie środki ucisku i
młodych chłopów i robotników
niebezpieczeństwem
wielkim
w krajach, w których dotychdla światowego pokoju.
Te okoliczności zmusiły Ra- czas organizacje takie nie
'istn.eją.
dę światowej Federacji Mło
Wzmożenie prac i entuzjazdzieży Demokratycznej obradująca w Pradze w sierpn~u mu wśród młodzieżv tych kra1947 roku do postanow1ema jów, w których młodzież posiada już wszelkie prawa gospo·Międzynarodowej
·zwoł.ania
Konferencji Młodzieży Pracu- darcze i polityczne.
Opracowanie „Karty Praw
jącej na sierpień 1948 w jednej
która stan.:e się
Młodzieży",
ze stol'c państw europejskich.
Uprzednio powinny się odbyć podstawą wszelkich ekonomicz
narodowe konferencje młodzie nych, społecznych i polityczprzy udziale nych praw młodzieży na całym
ży pracującej
świecie.
Związków Zawodowych, mając
„Karta Praw :Młodzieży" zona celu przygotowanie się do
Miedzyoo-rodowej Konferencji. stanie przedstawi.ona Rad~e
Spolecznej przy O.N.Z. i będzie
Głównymi zagadnieniami dyskutowanymi na Międz. Konfe- przewodnikiem dla ruchów
rencji będzie położenie mło młodzieżowych we wszystkich
krajach walczących o pokój,
d:zieży robotniczej i chłopskiej,
szczęście i zapewnieme odpopłaca, ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, sprawa . urlopów w'iednich warunt.ów młodzieży
i wypoczynków, pna-wodaw- całego świata.
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PRZEZ ZIEMIE ZACHODNIE

FRANCISZEKLEWANDOWSKI

W dawnej stolicy
Opole, to jedno z najpięk
niejszych miast śląskich, dawna stolica książąt opolskich.
Styl jego budowy nie przypomina nam owej specyficznie
pruskiej maniery urbanistycznej innych miast śląskich, jak
· Gliwice i Bytom, •która upodobniała je raczej do koszarowych przedmieść Berlina.
Odkrycie na wiele lat przed
wojną wczesnej osady słowiań
skiej na terenie miasta obaliło
raz na zawsze głoszoną przez
niemieckich uczonych legendę o germańskim c>bliczu ziem
śląskich przed zajęciem ich
przez Słowian.

Nieco historii
Pierwsze wzmianki historycz
ne o Opolu pochodzą z wieku
X. W roku 995 lub 998 biskup
praski św. Wojciech wzniósł tu
pierwszą kaplicę, którą opiekował się szczególnie biskup
wrocławski Klemens I, umieszod
czając w niej otrzymaną
ojca św. cząstkę relikwii św.
Krzyża.

Miasto, podobnie jak cały
Sląsk, przez prawie dwa wieki należało do Polski. Dopiero
po śmierci Władysława Il otrzymał je w roku 1179 najstarszy jego syn Bolesław Wysoki, który obwołał się oddzieleym księciem opolskim.
- Księstwo opolskie pozostawało we władaniu Piastów do
roku 1532, fo jest do śmierci
ostatniego księcia opolskiego,
Jana II. Po nim ·przeszło pod
panowanie korony czeskiej, a
z nią .do cesarstwa niemieckiego. W roku 1740 zostało włą
czone do Prus jako regencja o·
polska.
Terytorium Księstwa Opolskiego obejmowało początko
wo cały Sląsk Opolski i Cieszyński. Później od roku 1281
na skutek podziału rozpadło
się aż na & dzielnic.

Piastowscy ksiąź"ta na Opolu
O kilkuwiekowym panowaniu piastowskich książąt opolskich mówią nam zaledwie kilkuzdaniowe wzmianki w naszej historii. Nikt dotychczas z
historyków polskich nie pokusił się o odtworzenie czasów
ich panowania, mimo, iż czuli
się zawsze dobrymi Polakami,
słowem i czynem podtrzymującymi staropolskie tradycje
rodowe Piastów.
Wszyscy prawie książęta a było ich 16 - nosili imiona
czysto polskie, zawierali związ
ki małżeńskie z Polkami.
Wpływy niektórych książąt
opolskich sięgały poza Pol~kę,

ksiqżqt

opolskich·

jak np. Władysława III, występującego w historii jako
Władysław Opolczyk. Na Wę
grzech podlegał mu jeden z

sztuki, wykopaliska archeologiczne i t.d.
Z dawnej epoki książąt piastowskich pozostała wieża zam
palatynatów, a na Rusi Czer- kowa z XIII wieku (patrz rywonej zajmował stanowisko cina) i liczne kościoły z wiegubernatora z ramienia Ludwi- ku XIII-XV. Najstarszym z nich
ka Węgierskiego. Był poza tym jest kościół św. Krzyża, zbudozałożycielem klasztoru O. O.
wany w roku 1223. Znaleziono
Paulinów na Jasnej Górze w w nim grobowce książąt p·iasiowskich.
Częstochowie w roku 13&2, budowniczym Opola i dobrym
Na zachowanych fasadach
gospodarzem księstwa.
domów i kościołów znajdujemy orły i herby, świadczące o
Poczesne miejsce w historii niezaprzeczalnej polskości mia
zajął
Opolskie-go
Księstwa
sta.
książę Mikołaj li (1460-14&6),
Niedawno odkryto w Archiktóry dążył do połączenia księ wum Miejskim liczny zbiór
stwa z Polską. Zginął, zamor- protokółów cechów rzemieślni
dowany w · okrutny sposób w czych, pisanych w języku polNysie w roku 14&6 przez Niem- skim aż do roku 1&52.
ców, którzy byli przeciwni
- Najwymowniejszym jedzjednoczeniu ziem opolskich z nak dowodem polskości miaRzeczpospolitą.
sta i ziemi opolskiej - było
Opole pod panowaniem ksią odkrycie przez samych Niemców w roku 1930 w miejscu
źąf piastowskich osiągnęło najwyższy rozwój i dohrobyi. Gdy zburzonego zamku piastowskiego staropolskiej osady z w.
przeszło w ręce niemieckie zaczęlo stopniowo chylić się ku XI- XII. W osadzie tej znaleupadkowi, tak, że w wieku ziono drewniane konstrukcje
XVIII liczyło zaledwie około domów słowiańskich, drewtysiąca mieszkańców i stało się - niane sprzęty domowe, naczynia, tkaniny i liczne przedmiomałą, nędzną osadą.
ty codziennego użytku, wyrak · XIX
po- biane z drzew 1· k'
opiero w wie u.
·
a s ory.
wróciło do dawnego znaczenia, dzięki zasileniu licznie tu
Walka z germanizmem

·

D·

przybyłą ludnością niemiecką.
Polskość

O
nam

stare

miasta

miasta mówią
kroniki, zabytki

polskości

przejęciu

miasta przez
pruskie i ustanowieniu
go stolicą regencji opolskiej,
Prusacy z całą bezwzględno$
cią przystąpili do walki z ~yPo

władze

<]Pole: Starostwo i

wieża

wiołem polskim. Mimo ucisku
i prześladowań Opolanie nie
z zamieszkałych od
ustąpili

wieków ziem piastowskich i
wytrwali do końca. ·
W walce z prusactwem skupiali się w najrozmaitszych legalnych organizacjach, jak
towarzystwa śpiewacze, czytelnie. W roku 1&90 powsta„Gazeta Opolska", któła
ra niejednokrotnie ujawniała
przed światem właściwe metody postępowania Niemców \vo
bee ludności polskiej.

Dzisiejsze oblicze miasta
Mimo, iż ostatnia wojna zniszczyła prawie dwie trzecie zabudowań, Opole stopniowo leczy swe rany i odbudowuje się.
Obecnie jest to miasto tętniące
pełnią życia i -ruchu, miasto
licznych fabryk, szkół, urzę
dów, sklepów, miasto ·liczące
ponad 40 tys. mieszkańców.
' Opole zasilają dziś przeważ
nie repatrianci, przybyli z róż
nych stron Polski, osadnicy
wojskowi, którzy . w zgodnym
rytmie pracy z autochtoniczną
ludnością, po większej części
już zweryfikowaną - podnoszą piastowską Ziemię Ooolsh.
z ruin do fffiwego życia .
Przed wojną miasto wraz z

okolicą stanowiło ważny ośro

dek przemysłowy, który działa
nia wojenne prawie zupełnie
zniszczyły. Dzięki wspólnej ofiarnej pracy polskiego robot-

zamku piastowskiego ....

( Dokoń c 7.Pn ie na s tr. 4-rjl

DYZMA

Z CHLOPSKICH DOŚWIADCZEŃ

GAŁAJ

Współdzielniach parcelacyjno-osadniczych na Dolnym. Sląsku < >
5

Slęp.eii jest siedzibą Zarządu
Spółdzielni, która jest ciekawa
z tego względu, że należy do
1Jiej blisko .30 wsi. Obejmują

STĘPIEŃ

najlepiej zobaczycie to sami.
one 326 rodzin pc·choda!cych Popytajcie innych ludzi.
ldz1emy na pola szukać argurówn eż z łailcuckiego, lub prze
worskiego. Prezes Goleil, spo- mentów przeciwko Stę pienio
kojny i śmiały chv<lzi z wicio- w .. Niestety. Ozimina rośnie.
prawie
sprzątnięte,
wym znaczkiem. informuje nas Bu.raki
o historii powstawania gospo- ziemn iaki również. Odłogów
darstw chłopskich w ramach ani śladu. Ludzie uśmiechają
się do nas. Robi nam s ę przybyłej w elkiej
własności niejemnie, chc-ć zdajemy sobie
m ieckiej.
Nie
powtarzając
sprawę, że uśmiechy i pozdroszczegółów, nie sposób jesl nie
wienia są dla Golenia, lub dzię
stwierdzić jednego: na pocz~!t
ku byla nędza, niesłychanie ki Goleniowi. Ciepłe, słoneczne
podtrzymuje
ciężka robola, odłogi, ruiny
i przedpołu<Jnie
za. krótkie dnie. Koni, bydła, serdeczny nastrój. Chciałoby się
żywnc·ści, nar';'.ędzi,
mieszk,a{1 tu zostać. W związku z tym
interesujemy się czy członkami
zboża i nasion do obsiewu b.rak.
O jakąkolw ek pomoc bardzo Spółdzielni są tylko rodzinni i
truduo. Ludzie wspólnie mie- z rzeszowskiego, czy też i inni.
- Mogą być i inni. K;:iwaleszkali, wspólnie gotowali i jedli, wspólnie prace-wali w pod- rowie też. Jest ich wprawdzie
wórzach i w polu. Pazunami na kilkuset członków tylko kilzdobywali sobie prawo do ży ku, ale są. Trafiła się nawet
jedna panna. Mądra panna. Zacia.
jęła sobie w Smardzow'icach
-...- A teraz? - pytamy.
- Teraz? Mieszkania na ogół działkę i gospodaruje nie gowy.r emontowane, niektóre bu- rzej od innych. Syp'ią s'ę teraz
dują się od now1
a, wszyscy ma- do niej chłopaki z prośbą o wemy krowy, prawie wszyscy i sele, a ona przebiera jak w
śliwkach. Ostatecznie wyb1,ała
każdy samc·dzielną działkę. W
rama<:h naszych wsi urucho- już sobie kandydata, ale zapomiamy w najbliższym czasie wiedziała, że jeśli nie wprowadwie gorzelnie (otrzymaliśmy dzi jej w posagu konia, to niech
na to 2,5 miliona zł. kredytu), w:mca do taty na pomocnika w
posiadamy sklep spółdzielczy, !'OIJocie.
- I jak myślicie - jeśli koorzemy traktorami, do spół
dzielni pchają nam się ludzie z 1Jia znajdzie. to kto tam będzie
gospodarzył?
·zewnątrz, mimo, że kiedyś wy- Wiadomo. że n'ie c=amajmyślali nam od „kołchoźni .
ków". Posiadamy własne we- da. Kto zuch, te!lo słuchają.
wnętrźne sądownictwo rozstrzy
- A was słuch::ifo? - spyg1ające
polubownie rozma.ite tał ktoś podchwytliwie.
zatargi i spory i mimo, że każ
Goleń uśmiechnął się zażeno
dy przejdzie niedługo na dział wany. Potem sprecyzował pyki indyv.iidualne (niektórzy już tanie - <'hodzi. Wam o słncha
przeszli) o zlikwidowaniu spół nie w rodzinie, czy w spółdziel
dzielni nie ma mowy. Zresztą- ni?
- W spółdz'ięlni. w spół
~gggggg~gggg~
dzielni, pośpieszyliśmy z wyja(Dokończenie

ze str. 3-ej)

nika i inteligenta uruchomiono
szereg fabryk, jak olbrzymie
zakłady hutnicze Małapanew,
jedną z największych w Europie cementownię, liczne tarta•
ki. Czynne są: fabryka narzę
dzi rolniczych, dwie fabryki
sztucznego włosia z igliwia sosnowego i inne. Ponadto przemysł we własnym zakresie od·
budowuje okoliczne osady
mieszkalne. •
Prawdziwą ozdobą miasta
jest wielki nowoczesny szpital
zakaźny, który powstał w miejsce dawnego szpitala charyta•
tvwnego, ufundowanego przez
Władysława Opolczyka w ro'ku 1400.

śnieniem.
- W spółdzielni się nie sh1cha przec:eż - tłumaczvł jak
„szczawiakom". w snółclzielni
się ra<lzi gromadnie. Jednostka

tam nie znaczy.
- Hm ... mr.nknał którvś, ale
tymczasem nie oponował.
Goleń w dn lszvm ci:.J.Pll o nowi a dał o snółdzielni. Ohroty,
l'r7.by. narzciłzin. n::izw'lc;l{a_, ziemfa. szkoły. kościc0lv, listy, po<l~nfa n.rzewiiałv się w rozmowie .• vVvnikało jasno. żr iako
nre7es rohi ogromni) rnhotę.
WidAć._ że iest dnmny z clnrohkn. n le i mf'czv go to, fl clvż zan1Pclhnie swoie · rioc;noclarstwo.
Wnrawd~ie ma hA1·rh:o orzerL
sieh 1orcza żonę i ~łnżnceao. ale
to nie wystarcza. On musi mieć

mn1CJ się mówi o w0Jn1e. Tu„
taj się procuje i cieszy z wynikuw pracy, a tam w Centralnej
gospo<larstwo wzorowe. Ponad Polsce, nasi różni wujowie, ku„
wszystkich.
motrowie, znajomi - często le- Nie możecfo się zrzeknąć? nie pa ten tcwane, zazc.Jroszczą
- Próbc·wałem ju;i; nieraz. nam i strasz~ wojm!. Niech
Nie zga<lzaj~! s ę.
st naszą! Oni ~ędą słuchać podszeptów o wojrne i bQdą mielii
- Kt~?
g .... , a my gospodarki jak cacka
- Członkowie.
i pełne gęby chleba.
- Tak? To widocznie ta
Przed odjazdem zapytaliśmy
j ednostka, która nazywa się
jeszcze Goleni1a o wspomniane
Golcil, coś w spółdzielni znawcześniej
przez niego weczy - zemściliśmy się za nawnętrzne sądownictwo.
Co to
uczkę, jalu! nam prezes dał w
takiego?
sprawie obyczajów panujących
- Jest wybrany na walnym
w spółdz : eJniach. Ale poza tymzgromadzeniu członkó-w sąd rozl..aliło nas to wspomnienie
o służącym, więc zaczepfamy. informuje nas - rozpatruje on
Ale ten wasz służący, to musi sprawy i zatargi jakie zdarzają się między
poszczególnymi
być „ciamajda".
członkami.
Zatarg zgłasza się
- - Dlaczego?
do takiego sądu, sąd przepro- No bo pracuje u ·w as, zawadza
śledztwo,
powołuje
miast być gospodaTzem na saświadków, znawców i wyznamodzielnej działce.
cza sprawę.
- Ciamajdą nie jest. św:ad
- A czy orzeczenia sądu są
czy o tym fakt, że za 2 tygeod- przez strony respektowane?
1Jie żeni się z córką sekretarza
- Zawsze. Nie ma wypad„
uaszej ·spółdzielni. Działkę już ków, żeby ktoś zlekceważył somają gotową. J1a mu rzecz jabie wy.rok sądu. Nie zdarzyło
sna, nie przeszkadzam. Raczej się również, żeby oskarżony bez
pomogłem w tym, bo głupio w
usprawiedliwienia przyczyn nie
naszych „ wanm kach wyręczać stawił się na rozprawę. Ludzie
się służącym.
Będę miał wię
jeż<lżą po 20 i więcej kilomecej roboty u sieb'ie, ale chyba trów, 'byle podpaść spółdzieJ ...
mniej w spółdzielni, bo chcemy cz~j „władzy".
ją zreorgianizc.wać. Mianowicie
- A jakie to sprawy by„
zmniejszymy ją. Terytor:aJnie
wają?
pokrywać. się będzie z gminami.
- Naogół drobne, ale i barZbyt, czy nabywanie towarów
dzo .różne.
prowadzić będziemy przez Spół
- Nap.rzykład?
dzielnię
Zw.
Samopomocy
- Naprzykład jedna gospoChłopskiej. Rozmowy w tej
dyni poddajała drugiej krowę,
sprawie już przeprowadziliśmy któlia w tej samej
obc·rze stała
i rozpoczynamy reorganiz.ac.ię obok. Ta druga gospodyni zozm'ierzając do usprawnienia, do
;rientowała się, że coś z mle ...
ulepszenia organizacyjnego, tej Idem jej krowy jest nie w po...
naszej wielkiej rodziny.
rząd~u. Kazała pilnować i zła„
Zajrzeliśmy do obór, szop,
pali Ją na gorącym uczynku.
stajen, chlewów. Wszędzie wy- Wydoiła (ta podsądna) naj„
bielone ściany, pornaprawiane_ pierw- swoją krowę, popatrzyła:
dziury, choć wipać, że budyn- w wiadro, obejrzała się dokoła,
k'i w wojnę ~ierpiały mocno. przys : adła pod krową sąsiadki!
Potem Goleniowa poczęstowa i zaczęła doić. Po pewnym czta-...
ła naś obiadem.
Dużo mleka,
sie wstała, popatrzyła na mle.piękny chleb i twaróg ze szczyko, znowu przysiadła, podoiła
piorkiem.
Bardzo
smaczny trochę, a późoiej poszła.
obi1a<l. Bardzo przyjemne miesz~
- I jiaki wyrok zapadł? kanie i bardzo ujmujący ludzie. spytaliśmy z zainteresowaniem.
Wszyscy. Goleniowa, Goleń i
- Zapłaciła za mleko, które
kh conajmniej dz:esięcioletnia p.rzyptiszczalnie zabrała z kilku
dorodna córa. Na komodzie fakich „udojów". A poZta tym
znaleźliśmy gazety (Wici, Przesąd potraktował ją zupełnie ła ...
krój, Dziennik Zacho-Oni i Chło godnie, chociaż za takie wy...
pi) i k'lka książek - przeważ padki można być nawet usun1ę„
nie Prusa.
tym ze spółdzielni.
- A wojny Judzie się nie bo- A dlaczego łagodnie?
ją?
Bo to rozumiecie . propa- Sąd wyszedł z włożenia;
że rob;ła to z musu. I dopa...
ganda może swoje robić ...
- W oj ny? - Goleń wyraź trzył się w całej sprawie ta .....
n'ie się uniósł - ja w~m po(Dalszy ciąg na str. 5-ej)
w '. em. Im dalej na .zachód, tym
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SZKOŁA
Zawsze mówiliśmy, że „Wici " dzięki temu, że prowadził} pracę opartą na własnych
siłach, na walce o zmianę u stroju i sprawiedliwość społeczną potrafią wychować ludzi, którzy w codziennym ży
ciu chcą wprowadzać ideały,
w które wierzą.

WICIOWA ZDAJE EGZAMIN
Dzięki pracom Powiatowej
Spółdzielni Zdrowia w Łowi
czu, (którą nawiasem mówiąc

organizowali wiciarze, ludowcy) zostały szeroko rozbudzone zainteresowania wsi pow.
łowickiego sprawą
zdrowia.
Chociaż różni
działacze mówią: „teraz nie da się przeprowadzić na wsi poważnych ulep. szeń, chłop w negacji czeka na
zmiany" 1o jednak tam, gdzie
(Dok. ze str. 4) .
wiciarze i żywi ludowcy, a rakich okoli czn ości ła god zący c h. czej ludowcy-wiciarze rozpoPos ądzona miała męfa, któreczynają swój program realizogo bardzo kochata, a który bar-,..... wać - nie ma negacji,ba,malo
dzo lubił mle ko. Dopóki jej tego, jest entuzjazm.
krowa d a wała wystarczającą
W gminie Bąków w Dąbro
ilośc tego napoju, dopóty mle- wie Zduńskiej pow. łowickiego
ko cudzej kn,wy było zbędn e,
ale gdy własna dawała co.raz
mniej, to trzeba było do-godzić
kochanej isloc 'e - normalną
rniark~ udoić nawet z
cudzej
krowy. że tak było, to świad
czy fakt, że gdy wstaha od udoju własnej kro-wy, to popatrzyła. na ilośc mlck11, zastanawiając się, zapewne, czy wyst.arczy
potem podoiła trochę krowę
s ąsiadki,
popatrzyła i zno,:vn
podoiła i wrcszc;e mając
już
odpc·wiednią ilość, o<leszht.
Oto ol'ia.r a miłości i za r azem Salomonowego sądn patos mój znikł w warkocie
półciężarówki , która po
czt er ech dn 'ach ''·łóczi;-gi rozpoczyn a ła ostatni c iap drogi. Za tem
pola, wsi e, miasta. \Vsie p'<;:kn e lub zupełnie zniszczone. Pola leżące c-cHogiem i uprawioprzez
Vhocław,
Ol eśnie<;>,
Os trów 'Viclkopolski, Sier a<l i,
Łódź, Łowicz do 'Va-rszawy.
Mijaliśmy
w miesteczkach
wyraźn e
polskie napisy, i
zhlakłe, za tarte kształty gotyc-

kiego alfabetu. A w jednej z
wsi akurat wysypał się ze szkoły rój dzi eci.
krzykiem, z hałasem, z
uc ' echą, z plecakami i torbami
przez ramię, z zadużymi cz.apk ami i butami ze starszych braci. Niektórzy boso.
Z

- Takie samo życie jak w
Centraln ej Polsce - pomyśl a 
łem i nagle pojawił mi s · ę '"
pami ęci obra z, że wszys tk o co
przez te czter y dni na śl ąsku
widzi eli śmy, a więc wszys tk ie
Snółdzi eln 'e parcelia cyjno-osn<l111icze, Lipka. Gargała, Hawro,
B0ra ten, Rn k Goleń, Fleszar,
rosnące ozimin y, nrnchnm in ne
en krownie. gorzelnie, l•rochm nlnie, dzieci szkolne. w nika z
chwastem. z hi e dą, z walącvmi
s'c hudynlrn mi. walka z orooag:rn<lą wojn~'. jest wy tęl; mwm
i mo·w lnvm hu<lowaniem Now ci Polski.

niep.otrzebne. Gdy nad tym zaznani działa
cze ludowi i wiciowi - postanowili zmienić ten stan.
Na wniosek kol. Kozy Jana,
Kazika Dałki, Józi Dzierżko
wej, Fr. Wójcika i innych starych i młodych wiciarzy - pos!anowiono zwołać z całej gminy delegatów gromadzkich i
postawić im przed oczy sprawę zdrowia.
f Od słów do czynów - do
g,m iny Bąków niedaleka droga .
15 grudnia ub. r. kol. Koza referował: „Mamy już budvnf'I· '
wszystkie 'urządzenia, nawet
lekąrza - a nie możemy z tego korzystać, tak jakby to nie
częli obradować

'

Ośr.

wiciarze postanowili uruchomić Spółdzielczy Ośrodek Zdro
wia.
Postanowili - to znaczy i
dokonali.· Sam budynek wybudowali przy pomocy Ministerstwa Zdrowia, Woj. Rady Narodowej, częściowo Gminnej
Rady Narodowej. Wybudowano łatwo. Przy pomocy lekarza
powiatowego Spółdzielni Zdro
wia zaangażowano lekarkę higienistkę, z urządzeń
lekarskich sprowadzono lampy róż
neg? rodzaju, aparat roentgena 1 fp. Chorych było jednak
mało na początku w ośrodku
życie takie jest senne. Wyglądało, że lekarz zbyteczny,
a że i te wszystkie urządzenia
koło tej tak ważnej sprawy, że

i organizacyjn~o
pracownika."
Spraw a została postanowiona I Ustalono termin 22 grudnia
1947 r„ ~o te~o termin.u gr,~
mady miały się wypowiedzieć
w tej sprawie.
Termin został dotrzymany.
Wyłoniono . ł<. a dę Spółdzi e lcze
go Ośrodka Zdrowia i przy po-

mocy wiciarzy, młodzieży uczącej się w gimnazjum naszym i szko le rolni czej, przystąpiono do mobilizacji człon
ków, do walki' o lepsze zdrowie wsi. Od 1 stycznia 194~ r.
w gminie Bąków Spółdzielczy
Ośrodek Zdrowia w Dąbrowie
Zduńskiej zaangażował: lekarkę, felczera, akuszerkę, higienistkę i stałego pracow.n ika
organizatora.
Do dnia dzisiejszego (gdy
to piszę jest 5 luty) w Spół
dzielczym Ośrodku Zdrowia
udzielono porad 504, wyjazdów do domów 27, zabiegów- 63, odebrano porodów
6. Suche liczby a jak wymowne w porównaniu z miesiącem
grudniem".

/

Badania lekarskie w Spóldz.

higienistkę

Zdrowia w

Dąbrowie

Zduńskiej

było nasze. Chociaż wielu z
nas dało pracę przy budowie,
konia do zwózki materiałów,
udziały, to jednak za mały był
widać wysiłek i za mało nas o ·
teraz nie potrafimy tym żyć na
c~dzień. Dlatego proponujemy
na s tępujące wyjście:

1) każdy samodzielny dom
w naszej gminie zapisze się na
członka Spółdzielni Zdrowia;
ll każdy z rolników, mały
czy duży, będzie opłacał l kg
pszenicy z hektara na Spół
dzielczy Fundusz Zdrowia;
3) w zamian, wszystkie porady lekarskie w domu, czy
gabinecie będą bezpłatne;
4) Spółdzielczy
Ośrodek
Zdrowia w zamian bedzie utrzymywał ~ lekarkę, felczera,

Od Adminisłracii
Z DNIEM 10. II. H48 R. ADMINISTRACJA „Wl('I"
I „MŁODEJ MYśLI LUDJWEJ" ZOSTAŁA PRZE NIESIONA
DO LOKALU SPóŁDZ1ELNI WYDAWNICZEJ .,PRASA
CHŁOPSKA", I ·MIEśCI SIĘ OBECNIE W WARSZAWIE,
UL. ZIELNA 45.
-.
ADRE~

REDAKCJI .,WICI" I „MŁODEJ MYśLI LUDOWEJ" BRZMI JAK DAWNIEJ. W-W A;.-BARTOSZEWICZA 3.
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w grudniu udzielono porad
111, l wyjazdy i 6 zabiegów..•
Są gromady, w których 100%
obywateli jest członkami Spół
dzielni Zdrowia i takiż procent
wpłaca ziarno, czy też równoważnik za ziarno. Ogólnie na
dzień dzisiejszy jest w całej
gminie 90 % obywateli człon
kami Spółdzielni Zdrowia.
Dzięki współdziałaniu

mocy

państwa

i

i po-

samorządu,

Spółdzielczy Ośrodek Zdrowia
obsługuje
wszystkich .
Wytwor_0'ł się entuzjazm . Lekarze spółdzielczy przestali pa 4
trzeć

na

Nie

są

ręce,

ile chory zapłaci .
zainteresowani tym,
gdyż mają doskonałe warun„
ki płacy. Chory jest leczony
b e zpłatnie.

Podaję ten przykład, po to
by dodać otuchy Wam młodzi
wiciarze, do pracy, do walki
o zmianę stosunków na wsi.
Najlepszy rząd za wieś wszy-·
stkiego nie zrobi. Uświadomio 
n P ś r odo w isko, które wie, na
czvm polega postęp - może
dr.konać cudów.
To, że w gminie Bąków jesł
dziś porządnie zorganizowana
Służba Zdrowia na wsi, jest zasługą wiciarzy i dzisiejszej rzeczywistości politycznej, która
f;' postępowe, a tak wai.;)e i
niezbędne sprawy dla wsi gorąco popiera.
Stajemy ~ięc do walki o
zdrowie' tak moralne jak i fizyczne.

-

K. T.

-
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Koło
Gimnazjum w Wolborzu podopiero w 1946 r. Jiil<O
oddział W S. G. W. w Lodzi.
Mieści się ono w pięknym i
dość dużyu1, choć zdewastowanym pałacu pobiskupim, kształ
ci się w nim przeważnie mło
dzież chłopska, doc;hodząca tu
z pobliskich wiosek. Oprocz Z.
H. P. i naszego Koła innych organizacji młodzieżowych nie
ma.
Mimo takiego charakteru
szkoły trudno powiedzieć, że
Koło pracuje w idealnie sprzyjajticych warunkach. Brak jest
nam przede wszystkim odpo~ 1edniego lokalu na świetlicę,
chociaż w gmachu są jeszcze
puste pokoje.„ Większa część
młodzieży ze wsi ustos·un.kowana jest obojętnie i raczej z
pewnym uprzedzeniem do na·
szej organizacji. Prócz tego zaś
personel profesorski zapatruje
się na Związek dość, że tak
powiem, obcesowo i z małymi
wyjątkami ma.·.1y tu tyle do
zawdziecz.enia, że toleruje on
istnienie l~oła. Z tym wszystkim zdążyliśmy się jednak już

wstało

Nasze Koło zostało utworzone 4 miesiące temu zupełnie
samorzutnie, z inicjatywy kilku czynniejszych kolegów.
W chwili obecnej Koło skupia 2& członków. Rekrutują się
oni prawie wyłącznie z t. zw.
klas -semestralnych, przy czym
na wyróżnienie zasługuje tutaj
kasa 4 semestralna (obecnie
piąta), stanowiąca trzon Koła Od czasu założenia odbyło
się
10 zebrań ogólnych, na
których zostały wygłoszone
pcgadanki
informacyjne o
strukturze Związku wiciowego,
jego historii i ideologii, artykuły dyskusyjne Q pracy Koła
i
sposobach
realizowania
swych celów, oraz referaty
sprawozdawcze z Centralnego
Kursu wiciowego w Dębowej
Górze, na który był delegowany jeden z kolegów. Czując
się blisko związani z terenem i ·
poczuwając się w pewnym stopniu do opieki nad tamtejszymi Kołami - dwukrotnie dotąd dokonaliśmy zespołowych

odwiedzin sąsiedzkich ogniw
organizacyjnych, gdzie, po referatach i wymianie obopólnych informacji o sobie, następowało „wyładowanie" mał~go programu artystycznego.
Tł\kie odwiedzanie się daje
dwustronnie b. dobre wyniki,
b pobudza do żywszych wysiłków i nawiązania
bliższej
współpracy międzykółowej oraz pewnego rodzaju współ
zawodnictwa, a więc, iednvm
słowem, kształci, wychowuje
i silniej zesplłla naszą gromadę wiciową. Sprawę czytelnie-

/

z Wolborza ma

twa rozwiązujemy przez prenumerowanie „Wid' i „Młodej
Myśli Ludowej" oraz stały kon
takt z biblioteką powiatową.
Zupoczątkowaliśmy
równiez
własną bibliotekę kupieniem
kompletu „Wiedzy Powszech·
nej" i innych książek (razem
M). Prócz tego w dziedzinie

oswoić.
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Sprawa samopomocy ko1e- baw a i inne), któremu przejest jeszcze tymcza- wodniczy kol. Magacz.
sem w zastoju, gdyż nie znaNa okres najbliższy, koniylazła należytego zrozumienia
nuując dotychczasowe dzieu członków i nie odgrywa po- dziny pracy, planujemy dalsze
ważniejszej roli w życiu Koła.
odwiedziny kół terenowych.
Do uzupełnienia całokształtu Ponadto, urządzając jakąś impracy w naszym Kole brak prezę dochodową, pragniemy
jest ·tylko rozwinh:cia właści zdobyć środ~i na skompletosamokształcenia zespół złożo
wych zajęć świetlicowych, któ- wnie własnej biblioteki w ten
n. z 12 osób przerabia 6-mie- rych nie można prawie. prowa- sposób, aby mogła ona rozszesięczne Korespondencyjne Kur
dzić ze wzglęau na: a) brak
rzyć światopogląd
społeczny
sy Spółdzielcze.
lokalu, b) małit ilość koleża członków oraz przygotować
Zainteresowaliśmy się spornek, c) brak czasu; bo po za- teoretycznie projektowaną sektem. Pierwszym nabytym przez jęciach szkolnych każdy cią cję prelegentów.
na. sprzętem sportowym jest. gnie do domu, gdzie wzywaNabierając
w nieustannej
piłka z siatką {do gry w
ją przeważnie obowiązki zapracy i w walce z przeciwnoś
siatkówkę). Fundusze na te
wodowe, Z"U<iązane z prowa- ciami coraz pewniejszej powszystkie wydatki uzyskaliśmy dzeniem warsztatu pracy i u- stawy ideologicznej - Koło
dzięki dwukrotnemu wystawie~
trzymaniem rodziny.
Wolbórz pozbywa się jednoniu sztuczki teatralnej („Znajcześnie pierwotnej cechy niedziesz w polu mój grób"), któNależy również podkreślić
pewności, hartuje się i upewtutaj ożywioną działalność na~ nia o słuszności i celowości narą przygotowaliśmy na okres
zimowy. Jwoje „występy arty- szeqo Związku Sąsiedzkiego szej drogi wiciowej.
styczne" zakończyliśmy kole- Kół Licealnych (liczne zebrania, konferencje, opłatek, zażeńskim opłatkiem.
J. Gurdziałek
żeilskiej

.
i
:
i

...........................................„ .... ...... „ ..................................._.... .......................................................

KONFERENCJA MŁODZIEŻY POŁUDNIOWO - WSCHODNIA AZJI
WALCZĄCEJ OWOLNOSG I SUWERENNOSĆ SWOICH KRAJÓW
Od 15-20 lutego 19-18 r. odbyła
się
w Kalkucie w Indiach Konferencja Młodzieży
Połudn.-wschodniej Azji, walczącej o wolność i suwerenność
swo:ch krajów. Konferencja ta
była prowadzona
pod auspicjami SFMD i MZS. W konferencji wzięli udz ' ał delegaci
9-ciu krajów: Burmy, Cejlonu,
Indii, l1?donezji, Malaii, Filipin, Pak'stanu i \iVitnamu.
Przedstaw·c=ele młodzieżowych
organizacji E~iplu, Iranu, Traku i Australii. Nowej Zelandii,
Poh1dniowej Afryki, Chin. Korei, i\longol'i ! Sowiec!Uch Republ k centralnej Azji wzieły
udział
w konferencji jako
obserwatorzy.
Ohecni
byli
również zaproszeni goście
reprezen~ujący młodzież
Anglii,
Francf, Holandii, Stanów Zjecł
noczonvch. Skiandynawii, Krajów Bałkańskich i krajów Ła
cińskie.i Ameryki.
Celem konferencji która hvła pierwszą. tego rodzaju, było
danie młodzie'.i'v PohHl.-wsrhodn 'ei Azji możliwości wymiany
swoich Cloświa<lcze1i zdobytych w walce przeciwko imperializmowi oraz przedyskuto\Wmia i powzięcie dyskusji w
stosnn kn do zagadn 'eń dotyczacvch wszvstkich krajów koJo~ialnych i wzmornienie wię
zów łącr.!}cvch młodzież kolonialną z młodzieżą całego świa
ta.
Konfe.rencia mia~::t mieisce
w tym czas e, gdy rnło-

dzież

ludność

hajów połud
niowo - wschoduiej Azji toczy
decydującą
walkę
przeciwko
agresji holenderskich i francuskich wojsk w lndc-nezji i w
\Vitnamie, przeciwko próbom
brytyjskiego sprawowania pośrednich rządów nad takimi
krajami jak Indie, Pakistan
i Burma, pod osłoną fikcyjnej
wolności
przeciwko p.róbom
kapitalistów
amerykailskich
chcących
zakupić
kolonialne
imperium połndniowo-wschod
niej Azji pod pozorem go.gpodarczej pomocy. Chcąc udaremnić
le wszystkie próby
wprowadzenia nowego niewolnictwa - młodz.eż i narody
pc-łudniowo - wschodniej Azji
jednoczą swoje szeregi w bezkompromisowym oporze i w
walce o stworzenie nowych demokratycznych republik, wolnych od wyzysku i dających
odpowiednie warunki dla rozwoju tych krajów.
i

ii

Zawarcie
Pelsko-Czeskiej umowy

·
.:o: wymianie
brygad pracy

łi

młod.zieiowych

\Y

celu

pogłębienia,

i zaci-

i• śnienia więzów przyjaźni mięł dzy młodzieżą Polski i Czecho•

ł słowacji-podpisana została dn.

J 3 lutego
i umowa,

br. w Pradze Czeskiej
przez przedstawicieli
Zjednoczonej Mło<lizeży Czei• chosłowacji
przedstawicieli
Głównej Komisji Współpracy
i Polskich Organizacji ~Ilodzie
\ żowych, o wymianie młodzie
: żowych brygad pracy w 1948 r.
:
. do Czechosłoi Polska wysle
ł wacji dwie brygady po 50 osób
i w miesiącach lipcu - s'erpniu
ł hr. Będą one pracowały na
Froncie Młodzieżowej Budowy
:
i - jedna w Czechach, a druga
SFMD wzvwa całą młodzież ł w Słowacji.
całego śwtat"a, aby dawała wy-1
raz solidaryzowimia się z tymi
Czechosłowacja przyśle w
narodami i aby uznała dzień tym samym czasie 100-osobo...
15 lutego, jako dzief1. Młodz·e- wą brygadę do Polski, która
ży Kolonialnej na parnią tkę
otwarcia konfe.r encji w Kalku- i będzie pracowa.ła przy odbudocie, i_ ab~ w ten spo~ób. przy- ł wie Szczecina.
czymła s~ę. do wzm?zen1.a walPodobne umowy zostaną za-ki młodz1ezy kolon alneJ przeciwko naszym wspólnym wro- • warte w najbliższym czasie z
gom, któr!-y. zagrażają obe~nie ·1 młodz ·eźą Jucrosławii Bułgarii
całemu
swiatu wywołamem
t>
'
nowej wojny.
i Albanii.

i
i

i

I
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Społeczno

- gospodarcza historia Polski.
(OKRES

śREDNIOWIECZA)

Po omow1eniu ustrojowych lica Polski. liczył w tym okrespołeczeństw, przesie 10.000 ludzi.
chodzimy do rozważań nad
Liczby te należy naturalnie
jako or:entacyjne.
traktow1ać
społeczno - gospodarczymi dzie
Charakter gospodarczy Poljami Polski. Potrzeba takich
rozważań nasuwa się tym barski był zdecydowanie .rolniczy.
dziej, że tell dział historii był Pasterstwo i myśliwstwo od
szcz:!gólnie zaniedbany w na- grywało mniejszą rolę. Lasy
uce ~:,koln ej. L:anieJuauie l~ służyły początkowo za tereny
łowieck:e i bartnicze. Drzewa
nastąpiło na korz; ść his toni
polity ~ znej . Tymcz&1iem znajojedynie dla celów
używano
wość dziejów społeczno - gowłasnych. Konie i bydło hodospodarczych jest iówn .e wiażna wano na n~zinnych łąkach
jak znajomość histo·r ii poli- przybrzeżnych, w wyżej poło
tycznej.
żonych suchszych okolicach owce, w lasach dębowych i buSłowian · e osiedlali się w nowych okolicach rodami. Osia- kowych - świnie, żywiące się
żołędziami. _Niektóre gospodardały .r ody składające się z kilku
a nawet kilkunastu rodzin. R0- ki prowadz.ły hodowlę.
<.LZ„ny te zamieszkiwały, jak poktóre z wieŁowiectwem,
wiedzielibyśmy dz:siaj, pod jekem każdym traciło na znadnym dachem. Tworzyły je<lcn czeniu, trudniła s; ę szlachta.
dwór.
Stąd też zajęcie to zaczęto uOsiedla jednorodzinne nale- ważać za szlachetne, takie, które nie hańbi szlachcica. Polożały do wyjątków. W później
szym okresie, kiedy rody roz- wanie na ptactw<>, drobną zwie
rzynę (zające, wydry, kuny)
tworząc odrębn e
padały się,
gospodarstwa, zwane. małymi łowami, dostęp
jedno.rodzinne
ne było d1a włościan nawet na
wieś budowała się wzdłuż, po
obu stronach drogi. Była to gruntach obcych. \Vielkie łowy
(na grubszą zwierzynę) urzą
wieś zwana · ulicówką, z szadzała szlachta. Tur, żubr i bo..
chownicą pól. Słowianie Zachodni dla celów obronnych bry zastrzeżone były dla panu(przed Niemcami) budowali jącego, który zazwyczaj odstę
pował to prawo na rzecz v.'elws e w formie koła.
W okresie do wieku XII osa- kiej własności. '\' okresie kolonizacji prawo panującego do
dy nie były zbyt trwałe. Wojny zwycięskie sprzyjały ich roz łowów powoli wygasalo. Na
wojowi, przegrane zaś niszczy- .rzecz dworu zobowiązani byli
do polowania włościanie. Najły · osiedla, a resztki ludności
większe polow.ania zarządzano
zmieniały miejsca zamięszkia
wyprawami wojennymi,
przed
nia, aby uchronić się od całko
celem zdobywania żywności na
witej zagłady. 'Vojny ówczes- okres wojny.
ne nosily już charakter gospoObok wosku i miodu do wadarczy. Jeńcy i niew'olnicy stażniejszych i cenniejszych tonowili tu _najcenniejszy łup.
warów wywozowych należały
Częste epidemie, głody, wyniW późniejszym okresie
futra.
szczyły ludność w wielkim protakże drzewo. Ze
eksportowano
cencie. Powoli jednak osadniwzględu na ba:nlzo trudne wactwo wybierało formy trwaldrzesze. W dzielnicach zachodn :ch runki przewozowe wyrąb
ograniczał się jednak do lawa
już w XV wieku znajdujemy
\V
osady trwałe ( śląsk, Wielko- sów leżących nad rzekami.
szlaków
od
oddalonych
lasachpolska), w dzielnicach krakowskich w w :eku XIII, w Lc;-- wodnych z.akla:dano smolarnie
czyckim i Sandomierskim w i węglarn · e. Jeśli chodzi o rolnictwo, to w ostatnich wiekach
wieku XV. 'Vidz :my, że stabijuż
lizacja osad posuwa się z za- średniowiecza stosowano
trójpolówkę. o wysokim stopchodu na wschód. Osady te, tak
omawiejskie jak i miejskie, nie są niu .rozwoju rolnictwa w
Rolświadczy
czasach
'anych
w
·
wielkie.
skie pochodzenie nazw narzę'dzi
Typowe wsie liczą po 10, 15 i rośl in. Przyjęci~ chrześcijań
osadników, wyjątek stanowią stwa i powstan'e klasztor9w
takie, które mają ich 20. Mia- wpłynęło na rozwinięcie się usto Poznań w końcu XV wieku prawy niektórych \varzyw.
liczyło 4.000 mieszkańców t. j.
W okresie przed powstaniem
około 400 rodz in, Kraków, st0pailstwa polsk:~go ustrój rolny
zagadnień

oparty był na organizacji rodowej. Gospodarstwo należało do.
Budynki, inwencałego ro<lu.
tarz były wspólne. Rzeczami
osobistymi były: uroń, ubiory,
~troje kob 'et. Pogląd na wła
sność ziemi był nieco inny niż
nasz obecny. Ziemi wolnej, nic
należącej do n .kogo, było bardzo dużo, dużą wartość p.rze<lsta wiała rola uprawna.
Ustrój rolny rozwijał się w
kierunku własności indywidualnej. Rody rozpadały się, budynki i zwierzęta przechodziły
na własn ość poszczególnych
.rodzin.
J_cśli chodzi o ziemię, to początkowo rok rocznie przydzielano poszczególnej rodzinie inny kawałek ziemi. Późn .ej zaniechano tak częstej zmiany,
ziem.a przechodziła na włas
ność rntlziny. Do uprawnej roli
dodawano rodzinom i łaki.
Past wiska .ziaś. i lasy pozo;tawały przez w .ele jeszcze wi.eków wspóh1e. 'V okresie rodowym sytuacja gospodarcza każdego członka rodu była jednakowa , nie było różnic mająt
kowych. Nierówności gospo<lar
cze zaczęły występować dopiero wtedy, gdy powstały indyw:.dualne gospodarstwa.
Różnice te pogłębily się wraz
z pc·wstaniem pa11stwa. Organizacja państwowa wymagała
dużej grupy ludzi, którzy nie
mogli trudnić się zajęciami gospodarczymi. Ludziom tym panujący obowiązany był zapew1 Jada wał im
nić utrzymanie.
więc z· emię wraz z zamieszkującymi tam już osadnikami. W
ten sposób społeczeństwo zaOhok
częło się różniczkować.
ziemskich, któri;y
właścic"eli
zachowali ziemię z czasów
przed państwowych, pojawili
się i ci, którzy otrzymali nadania od ks"ęcia . Panujący konfiskował często ziemię jednym,
n-adając ją drug·m. Już w XIII
wieku zaczęło zanikać drobne
rycerstwo powstałe z osadnictwa wojskowego. Główne cięża
ry na rzecz państwa ponosili
drobni właściciele, nie należący
do rycerstwa.
Obok własności świeckiej po
wstała i własność kościelna.
Kościół otrzymywał ziemię od
księc·a a także z darowizn prywatnych. Majątki kościelne i
klasztorne powiększa ły się szyb
ko tym bardziej, że nie wolno

;eh było ani sp.rzedawać, ani
były to majątki
darowywać,
tak zwanej „martwej ręki".

01·ganizacja g.ospodarstw
· wielkiej własności.

\V

porównaniu

z

czasami

produkcja
przedpaństwowym i
w majątkach wielkiej własno
ści nic uległa zmianie, oparta
była w dalszym ciągu na drobnych gc·spodarstwach. \Vłaś'c . 
c.el małego gospoda.rs twa, rozda\\-niej samoporządzafocy
dzielnie całym S\voim plonem,
ponosi teraz główne ciężary na
rzecz orgia-i1izacji państwowej.
Składa część tych plonów dO'

śpichrzów książęcych, kościel
nych, lub wicłkich właścici eli
' świ eckich.

Uwarstwienie
ludndki wiejskh~j
Ludność wiejska różniczk\1jc

coraz hardzi ej. Zan : kają
drobni, wolni rolnicy, pojawiają się natomiast rolnicy użyt
kujący tylko z " emię i podlegli
wielkiej własności, a także wolni dzierżawcy, osadzani przez
wielką własność bezterminowo.
Gospodarstwa włośc iHóskie dochodzące dawniej do 50 ha
(tzw. „ wielki plug"), zacz~·ly
się znm · ejswć do 213 wielkiego
pługa a później nawe t do 113 i
·stanowily obszar zwanv mnlvm
pługiem, albo radiem. Rozdrobnienie gospo<larsl w
na\)tępowało pod ''.'pływem cię
żarów narzuconych na włośc " an
przez wielką własąość, a tak że
wpływał na to wzrost liczebny
ludności. Dalsze rozdrabnianie
się

stworzyło małorolnych, późn iej

zagrodników. którzy
szych
musie'l.i najmować sp.rzę.żaj do
obróhki swego pola. powstał.a
także grupa bezrolnych chakomorników, a
łupników i
wreszcie grupa parobków zatrudnionych u wielkich właści
cieli i u bogatszyeh włośc'.m1.
Ciężary

dworskie ludności
wiejskiej.

świadczen ' a wsi na rzecz
dworu obejmowały wszystko
co wieś produkowała i łowiła
a ponadto robocjznę i usługi.
Składano zboże, słód, len, siano, kury, jaja, ryby, miód. W
ciągu roku musieli włościanie

(Dalszy

ciąg

na str. 8-ej)

./

(Dokończenie ze str. 7-ej)
pracować parę dni we <lworze
lub też wykonywać pewne
czynności przy dworskim sia-

n e, przy ohróhce kloców di·zewnych i t. d. Ci, którzy trudnili się .rzemiosłem zobowiązani
byli dost,arczać swoje wyroby.

lat. Te ulgi miały być zach~tą
dla masowego osadnictwa, w
rzeczywistości jednak nie osią
gnęło ono nigdy takich r.ozmiarów, jak się tego spodziewano.
Bywało, że zasadźca zobowiązy
wał s·ę do sprowadzenia nawet
stu rodzin. Największe jednak
wsie w rzeczywistości docho-

dzily tylko do 20 osadników.
Ustrój rolny
wpływem osadnictwa wsie
Pod
od XIII do XV wieku.
polskie zaczęły przechodzić na
Pocz<!lki kolonizacji na pra- prawo niemieckie lub też powic niemieckim przypadaj<! na zostały na prawie polskim, lecz
w ck Xlll, w wieku XV zaczę pow:uności ich określone zo\V wicku s-t-ały ~c<llug prawa niemiecła c·na już zanikać.
Xlll ziemie polskie rn1 skutek kiego.
~zynszo~e
Gospoclars l wo
wojen i chorób wyludniJy się
tak, że klaszto.ry, kościół, pa- chcąc wypełnić SWOJe powmmusiało być .rentowne.
ności
nujący i panowie świeccy zmutakie, zwane
Gospodarstwa
szeni byli osadzać na swoich
ziemiach przybyszów - kolo- km'ecymi, były w tym okresie
nistów. Byli to Niemcy lub za- głównym składnikiem ustroju
chodni Sł ow· anie. Pierwsi osa- rolnego, a kmiecie stanowili
dnicy ż.ajmowali gospodarstwa najliczniejszą warstwę na \v&i.
opuszczone, następni budowali
Gospodarstwo folwa1·czne
nowe wsie powiększając obszar
XIV i XV wiek.
upraw1wj .ziemi.
Kolonizacja na prawie niePrze<l sprowadzcD ·ern osadników właściciel ziemski za- mieck'm nie zdołaJa jeszcze
przeiworzyć ustroju rolnego, a
wierał umowę ?-: zasadźcą, który był pośrednikiem między już rozpoczęła się o·d,,Totna
panem i osad1i'l<lem. Pośrednil! tendencja rozwojowa, zdąża
ten zostawał później zazwyczaj jąca do ograniczenia samodzicl
zawartej ności gospodarstw włościań
sołtysem. vV umow·
z panem ziemi, zw ej prawem skich. Istniejące już przed kolokacyjnym, ustalono dokład lonizacją folwarki rozrastają
nie warunki na jakich mieli się się w szybkim tempie. Właści
Osadnicy ciel folwarku n· e pracuje sam,
koloniści.
osiedlać
mieli zagwarantowane własne ogrankza się tylko do kierowania pracą innych. Pokój toruń- .
sądownictwo, wolność osobistą,
dziedziczne władanie ziemią. ski zawarty w 1466 roku i lvraz
$wiadczenia na rzecz pana o- z tym odzyskanie dostępu do
graniczono do czynszu pienięż mo.r za jest silnym bodźcem w
nego i nielicznych danin w na- przechodzen ·u na gospodarkę
turze. Ilc·ŚĆ roboci.zny określo folwarczną. Przeci~tna wielno na kilka lub kilkanaście dni kość folwarku w omawianym
w ciągu całego roku. Celem okresie wynosiła około 4 ·ła
zwerbowania jak największej nów.
iJo.ści osadników zasadźcy, a
Zmiany w sytuacji
późniejszemu sołtysowi, p.rzyludności wiejskiej
pan wiele cennych
znawał
praw. Zwalniał go od wszelkich
Gospodarstwa km'ece zaczyczynszów na rzecz dworu i od- nają rozpadać się, wzrast:a
stępował mu część czynszów szybko liczba gospodarstw zaosadników. grodowych, na których opiera
pobienanvch od
Sołtys O'trzymywał · gospodar- się gospodarstwo folwarczne.
stwo większe niż jnni, nawet Obok zagrodników powstiają
do 10 łanów (osadnik dosta- chałupy, na l\Iazowszu wystę
wał 1 łan), ziemia sołtysa był:a
puje dzierżawa gospodarstw
z reguły lepsza, bowiem on sam rolnych.
wyznaczał działki poszuegóJ ...
Wzrost folwarków powiduje
nym osadnikom. Sołtys miał zapotrzebowanie na robociznę.
także prawo pnlow;an=a. zakła
Paiiszczzna z kilku czy kilk11dania stawów, młynów, osa- unstu dni w .r oku wzrasta do
dzania na własna rękę rzemie- kilku dni w tygodniu.
ślników. Poiłlcgał jednak służ
Vv połowie ·xv stulecia pai'ibie wbjskowej.
szczyzna w Małopolsce dochozwalniana dzi do 3 - 4 dni w tygodu=u.
Wieś osiadnicz.a
Zjawiają się „po-dwody", trzeba
hyła w okresie zagospodarowywan=a całkowicie od wszel- je było odrohić oprócz uormalkich cięż:wów. Okres ten trwał nej paiiszczyzny, 2 dni w roku
od 3 - 20 lat w zależności od w czasie najpilniejszych robót.
rodzaju zajmowanej ziemi. .Je- W'ększe ilości zboża wy~aga
śli osiedlano się na gosnodarją więcei środków transportostwach opuszczonych okres tej wvch. Podwody początkowo
wotn=zny hvł krótki i trwał wliczano do paiiszczyzny, pójeżeli o~adnjcy 1«::il"- źniej stanowią one dodatknwy
trzy la
czowali lias - trwaf nawet 20 ciężar„ Przewóz zbóż'a należał

ta,

do ciężkich świadczeń. Zabierał bowiem parę dni czasu i powodował męczenie się zwierząt
sprzężajnych. Zanie<lbywano w
ten sposób włiasm1 gospodarkę.
Daniny pozostały jednak te
same. Komornicy i chałupnicy
odrab'ają pań~czyznę pieszo,
przy

czym

za

jeden dzie1'i
2 dni pra-

sprzężaju liczyło się

cy ludzkiej.
Wsie oparte na prawie lokacyjnym bronią s ę przed zwię
kszaniem ciężaru: Istnieją jeszcze wsie zdające tylko czynsz.
Uwag·i ogólne.

zn.ano obróbki żelaza, tkactw.i,
cies:clstwa i innych d~iałów
produkcji niezbędnych w gospodarstwie rolnym. Zakony
przyniosły z sobą sposoby budownictwa z cegły i kamienia.
Do najważniejszych surowców
górniczych należała sól, którą
wy<lobywano w \V.eliczce p.raw
w czasach
dopodobnie już
( warzonprzedhistorycznych
ka), od XII wicku zaś sól kanastcamych wiemienną. \N
kach były już czynne ko.palnie
ru<l ołowiano - srebrnych w
Chęcicach i Kielcach. Rudę że
lazm1 przetap'ano w dymarkach; w p ecach układano warstwy w~gla drzcwntgo i rudy,
pomoż.ir rozdmuchiw.ano za
siłą
cą miechów poruszanych
wc·dną. Huty żelazne były wła
sności~! panów świeckich i kowydzierżawiano je
ścielnych;
na dług:e lata majstrom hutn :czym. Huty ołowiane były wła
snością spółek. Członków spółek zwano „gwarkami".
żupy solne pozostawały wła.

\Vidzimy, że w okres ·e od
powstania pai1stwa polskiego
do ko11ca wieku XV sytuacja
wsi polskiej uległa silnemu
przeobrażen\1. Rozpada się gospodarstwo rodowe oparte na
równości gospodarczej wszystkich członków rodu.
Powstaje wielka własność ko
ścielna i świecka. Panujący odst~puje część swych praw na
jej rzecz. '\' olni kmicc· e zani- snością pannjąego.
kają. Tworzy się gc·spodars(wo
Handel
folwarczne oparte na pracy
/
paiiszczyźni1ancj. Następuje po'V czasach przedhistoryczdział ludności na wielkich pos 'adaczy, żyjących z pracy pod nych kupcy greccy, etruscy,
danych i na ludność pracującą, rzymscy wywozili z terenów
której ogranicza się praw,a go- Polski cenny towar, jiantar
(bursztyn). Wiek IX to okres
.
b k' h
,
· 11 , . 1
spo-darcze i osoIl1sle.
a n.osc1 , '~1pc~\~ ~~a s .c ,
Dalszy rozwój pójdzie w tym .<1zi,a,"
samym kierunku, .różnice m=ę- k. t~1zy znac.zrne .o~) w1h .~an.d~l.
dzy szlachtą a chłopami będą \ \Vit;'ksze rrnzmi~;i:y przyb~eia
han~el z ~III. w~e~u, ze. ~w1ęk
wzrastały.
swmcm się 1losc1 kraJOW, z
którymi utrzymuje się stosunMiasta
ki handlowe. Polska zaczyna
wywozić towary masowe, jak:
Powstają z grodów książę
cych i biskupich w XIII w'eku. drzewo, zboże, chok dawniej
W grodach tych skupiona by- wywożonych futey, wosku i t.p.
Przywozi się towary wschodnie
ła grupa ludzi, stwarzając stale zapotrzebowanie na wyrohy ( ko.rzenie ), a z zachodu doskonale sukna flamandzkie. Miasta
przemysłowe.
W grodzie, luh wokół gro<lu, polskie takie jak: Gdańsk, Toosiedlali się rzemieślnicy. Po- ruń i Kraków należą do Nieczątkowo miasto niewiele róż mieckiego- Związku Miast (Han
ni się od wsi. Każdy mieszka·- za), który ma na celu sprawy
niec miasta posiada swój dom handlowe. Przez Polskę proi pole leż~ce w m=eście lub po- wadzą drogi ze wscho·rlu na za_- •
za nim. Ludność miejska dzie- chód i z północy na południe.
. się na patrycjat (kupcy i mi- Do najważniejszych ośrodków
strzowie znaczniejszych ce- handlowych w łym okres:e nachó.w ) i pospólstwo. M'asta leżały n1iasta: Kraków. Lwow,
polskie do XV stulecia µosia1. Poznań, Gclaiisk. Luhl'n. R0zelementu obcego, WOJ handlu hamowany hvł
dały wiele
przez chao-s picn'eżny. Czesie
przybvłevo w okresie kolonizanieniądza
wartości
cji. Miały szeroki samorząd zmiany
oparty na przywilejach ks;::i.ża t utru,lnialv handel. W okre<>ie
Bud- tvm zres.zta p<><lohna svtnacia
świeck ' ch i kościelnych.
bvł.a i w całej Zac-hodn'ej Eurożet swój opierały na wpływ~:tch
z własnych maiatków, rnonono- pie:
PYTANIA
lów, onlat i podatków. Rzemiosło, jak już podawaJi~my zor1. Co możecie nowicdzieć o
ganizowane było w cechy.
....historii naszej wsi?
2. Jakie wspomnie,nia zachoPrzemysł i górnictwo
wały się u starszych lndz.i z .
\V porównaniu z rolnictwem czasów pai1szczyźnianych?
3. W jakim okresie i dlaczeprzemysł na ziemiach polskich
go wystąpiły różnice społeczno
p.rzedstawiał się bardzo ubogo.
Jedynie garncarstwo osiągnęło gQSpodarcze wśród dawnych
wyższy poziom rozwoju, nie Słowi!ln zamieszkałych na ,teznaczy to jednalt wcale, aby nie renie państwa polskiego?
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Jak się okazało, już pierwsze
pytanie: Dlaczego pierwotni
ludzie w okres:e dzikości i barbarzyństwa nie stworzyli organizacji pa1istwowej? - nastrę
czyło koleżeństwu szereg trudiedzi brzmia
ił1ości. Część odpow_
ła bowiem: „bo byli bardzo nie„ho
uśw .adomicni", a nawet,
brak było człowieka, któryby
założył org,anizację państwo
odpowi~dzi
Niektóre
wą".
istotwskazują na przyczyny
ne, a wiQc np. to, że ludzie

pierwotni byli zbytnio rozproszen ·.
Z pojQciem „pailstwo" wiąże
się w dzisiejszym. rozumieniu
stałe terytorium. Rozproszenie
nielicznych ludzi na wielkich
obszarach, w trudnych warunkach terenowych (np. Lasy, wody) przy braku środków komunikacyjnych nie po-zwalało
wtedy na wytworzenie ustroju
państwowego. Hordy, lub rozproszone rody, były zbyt od
sieb'e odlegle, lub zbyt często
zntieniały miejsce swego pobytu by wytworzyć mogły taki
· rodzaj organizacji społecznej,
jaką jest państwo. Mogły twoprzelotne,
rzyć się już wtedy
luźne związki społeczne między
tymi grupami, ale długo jeszcze z~szło n·im powstał ustrój
państwow~ i w nim wytworzyła się śwmdomość wspólnoty
państwowej.

Na pytan'e drugie odpowiedzi są na ogół trafne: mówią o
bmku w ustroju rodowo - plemiennym władzy pub!" cz n ej
opartej o silę zbrojną, wskazutcryloją na ściśle określone
1·iu1n, tworzenie się kltis kaplanów, wojowników, usfanowielllie dan:n i podatków w ustroju państwowym .
Także w pytaniu lrzec·m wykazali koleżei'1stwo właściwe
monarchią
między
rozrnce
iabsolutną, a republiką. B-rawie
wszyscy uznali za główną róż
nicę m"ędzy tymi dwoma ustrojami fakt. że w . republice
wszyscy ohywalele mają moż
na losy
oddziaływania
ność
swojeg0 pailstwa, podczrrs gdy
w monarchii absolutnej decy- duje, rządzi i odpowiiada za rzą
dy (tylko przed Bogiem) monarcha. Przekonanie, że wła
dza pochodzi od Boga ( st~d
monarchy
c·dpowiedzialność
przed Boi( em za rządy) hyło
powszechne przez bardzo <lłu
J!ie wieki średniowiecza i dzieDopiero
jów nowożytnych.
Wielka Rewolncjia Francuska
uznała, że władza pochodzi od
ludu i ustanowiła odpow'e•) Odpowiedz: na lekcję nr. 10 za·
w najbliższym numerze.

mieścjmy

'.

dzialność za rządy przed narodem.
· Na pytanie czwarte wszyscy
zgodnie uznali, że lepszym
ustrojem jest republika (tu już
przechodzimy do pytania pią-

•

11~~

wych, gdzie za cały naród . decydowaJ monarcha o władzy
niemal bosk!ej. Obecnie takie
własnym
rządzenia
możność
pa1istwem, tak jak zechcemy, . formy państwa są już przeżyl
kiem i zostają tylko jako forabyśmy chcieli wracać do absolutystycznych form ustrojo- my historyczne.
tego). Zbyt już sob :e obecnie
cenimy wolność jednbstki i
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Jak

założgć Rłośnik w

izbie?

ników Ol"az osób zatrudnio- klada tylko urządzenia zbionych na podstawie umów o rowe na prąd stały, lub
pracy, wynosi zł. 50.
zmienny.
Do odbiornika na prąd
Abonament miesięczny za
głośnik świetlicowy o większej
zmienny możpa dołączyć do
mocy, niż głośnik mieszkanio- 4·0 głośników. W razie, gdyby
wy, od 75 zł do 450 zł., w za- się okazało, że amatorów jest
leżności od przeznaczenia lowięcej i trzeba dołączyć wię
mieszkaniokału, w którym został zainstagłośników
cej
wych, należy zbiorowe ulowany.
Najbiiższy radiowęzeł, wzglę rządzenie radiowe wyposażyć
wzmacniak,
dodatkowy
dnie warsztaty Polskiego Ra- w
dia w Dyreikcji Okręgowej, na- który kosztuje 20.000 złotych.
zbioro- Wówczas można jeszcze dołą
prawiają odbiorniki
wych urz(dzeń, licząc tylko czyć 70 głośników.
koszty własne.
W zbiorowym urządzeniu,
Oprócz tego głośnikowcy posiadającym odbiornik na
płacą za prąd zużyty przez aprąd stały, ilość obsługujących
mieszkaniowych
głośników
parał. Koszt prądu dzieli się na
przyłącz.o
ilość abonentów,
nie przekracza 20. Ponieważ
nych do danego urządzenia. Polskie Radio na prąd stały
. Dzieje się to dlatego, że wzmacniaków nie posiada,
-zbiorowe urządzenie jest jak · ilość obsługiwanych abonen· gdyby małą spółdzielnią ra- . tów nie może się zwiększyć.
· diową, W- której mają swój u- W takich wypadkach zakłada
dział wszyscy jej członkowie.
ne. są dalsze urządzenia zbioCzłonkami są posiadacze gło
posifldająrowe.
miejscowościach.
Dlatego też ci wszyscy, któcych gęste zaludnienie. W ten śników mieszkaniowych, przysposób wiele wsi i odległych łączonych do aparatu, będące rzy chcą u siebie założyć głoś·
.osiedli pozbawione zostało mo- go wspólną własnością ich nik mieszkaniowy, winni jakwszystkich.
.najprędzej porozumieć się w
żliwości założP.nia głośników
Jeżeli po pewnym czasie oJedynym
tej sprawie z najbliższym ramieszkaniowvch.
·
diowęzłem P. R.
kazało się, że obsługujący, w
wyjściem, które w praktyce októrego izbie ustawiony jest
W miejscowościach, gdzie
kazało się bardzo do~odne,
jP.st zbiorowe urządzenie ra- aparat lampowy, nie odpowia- · są już czynne radiowęzły, zada wymaganiom, · stawianym łożenie głośnika wymaga jediowe.
W jednym mieszkań wsi, w przez radiosłuchaczy, to Komi- dynie zgołszenia zamówienia,
której ma być założone zbio- fet Zbiorowego Urządzenia, w miare możności - zbiororowe urządzenie, instaluje się · lub większość' abonentów gło wego, które ułatwia 'pracę raodbiornik radiowy wysokiej śnikowych, zwraca się pisem- diotechnikom. Wsie zbyt odleklasy. Do niego dołącza się- nie do najbl.iższego radiowę głe od linii radiofonicznej, a
zła z prośbą o zmianę miejsca
posiadajace prąd elektryczny,
sieć orzewodów. biegnących
do domów radioabonentów, ~ centrali urządzenia, z poda- mogą zgłaszać zapotrzebowazaopatrzonych w głośniki mie- · niem położenia budynku no- nie na zbiorowe urządzenia
szkaniowe. Silny aparat lampo- weqo obsługującego. . O ile radiowe. Koszt jest nieproporwy, na prąd zmienny, bez a- wvbrane miejsce ze wzglę cjonalnie mały w stosunku do
parntury wzmacniakowej. po- dów technicznych będzie się korzyści, jakie daje posiadarad'ia.
mieszkaniu
trafi doskonale ohsłużvć do nadawało do tego celu, radio- nie w
40-tu głośników mieszkania- technicy P. R. spełnią żąda~ Zwłaszcza, że należność za uniP Komitetu.
rządzenia i sprzęt spłacać możwvr.h.
·
Obecnie Polskie Radio za- na ratami.
Kosztv założenia ur7.adu~nił\
·
·
zbiorowe$.!n wynnsza 30.000 zł..
· za radioodbiornik, który staie
sie wspólna własnością .wsr.vst-Przvpominamv KONKURS NA OPRACOWANIE P. T.:
kich radi.011 bonent(n:v zbiorowego urządzenia. Prócz tei:?o
N -Ą
cena głośnika miP.$Zkaniowe~o
wvnosi od 1000 do 1400 zł . (w
Szczegóły w nr. nr.: 52 (1947 r.), 1 - 2, 4. (1948 r.). TERMIN
zależności od te1w, czv głośnik
NADSYŁANIA OPRACOWAN MIJA Z -DN. 1 MARCA BR.
posiada re~ulator siły stłosu)
oraz jegc;> instalacia, kabel i
REDAKCJA „WICI0
izolatory - 1,.500 zł.
, .
Abonament miesieczny ra~„++++++++++++++„ff+•
diofonii pr.zewodowef dla rol- •
Polskie Radio postawiło sobie za zadanie roz.powszechnienie radia wśród szerokich
mas pracujących wsi i miast.
Ponieważ na przeszkodzie stała cena odbiorników radiowych, niewspółmiernie wysoka do możliwości finansowych
rolników, rozpoczęta została
przewodowa.
radiofonizacja
Polega ono na tym, że audycje
radiowe odebrane przez aparat lampowy, _ep wzmocnieniu,,
przekazywane są kablem do
mieszkań, w których zainstalowane są głośniki. Urządzenia
odbiorcze rjednocześnie wzma
w
pośredniczące
cniające,
przekazywaniu audycji przewoda mi radiofonicznymi, nazywają się radiowęzłami. Potrafią one obsługiwać tysiące
głośników mieszkaniowych, w
zależności od mocy aparatury
wzmacniakowej.
. Radiowęzły zakładane są w

z
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Spółdzielczość w~półdziała
W dn:u 28 stycznia br. odposiedzenie Rady Nadzorczej Powiatowej Spółdzielni
Rolniczo - Handlowej „Rolnik"
w Łowiczu, na którym :>Ostanowiono między ,i nnymi co na-

było się

stępuje:
1) „Zważywszy,

że

człon-

kowie nasi nie zawsze jeszcze
dobrze uprawiają ziemniaki,
a w związku z tym osiągają
małe
wyniki w produkcji,
Rada Nadzorcza, chcąc zachęcić r·olników do umiejętnej
uprawy i lepszej wydajności z
ha ziemniaków ogłasza Konkurs dla tych rolników, którzy
najlepiej uprawią, posadzą i otrzymają naj"!iększy plon!
Dla wyróżnionych.
Rada
Nadzorcza upoważnia Zarząd
Spółdzielni do zakupienia:
1 siewnika, 1 kopaczki, 2 sortowników, rower i za 25.000,złotych książek fachowych. Powyższe narzędzia i książki zostaną oddane do dyspozycji kom :sji konkursowej, która za
najlepsze wyniki przyzna powyższe nagrody.

N.r S

wwyścigu wprodukcji rolnej -

P.R.W. i członków organizacji
młodzieżowych
wiejskich na
następujące tematy:
Dla dziewczat: Która w roku
bieżącym urządzi najładniejszy
ogródek kwiatowy przed domem oraz utrzyma największą
czystooć w otoczeniu domo-

wym.

Dla chłopców: Który najwięcej zbierze i ułoży kompostu
w swo'.m gospodarstwie oraz
utrzyma największą czystość
w podwórzu.
Na nagrody dla młodzieży,
upoważn'iony został Zą.rząd do
zakupienia 4-ch rowerów (2
męskie i 2 damskie) oraz za
30.000 złotych książek.
· Gdyby wszystkie spółdzielnie
powi·atowe 'i gminne poszły śladem LQwickicj Spółdv.ielni osiągnęlibyśmy w'elki skok naprzód w dziale produkcji, rozbudzilibyśmy
większy entuzjazm do pracy nad sobą i swoiiµ gospodarstwem u młodzieży uczącej się w P.R.W.
Państwo . m"ałoby z tego
wielkie korzyści. Akcję po~1*Instrukcję fachową dotycząszą należałoby w skali ogólnocą uprawy ziemniaków Zarząd polskiej uzgodnić, ogłos'ić reopracuje z Powiatowym Zwią- jonowe, wojewódzkie i centralzkiem Samopomocy Chłopskiej. ne konkursy. Zwycięzcom po2) Rada Nadzorcza biorąc wiatowym dawać rower, zwypod uwagę ważność akcji P.R. c·~zcom wojewódzkim moto"\V. dla Polski 'i wsi postanowi- cykl, a zwycięzcom centralnym
ła ogłosić konkurs dla uczi;i.iów mały samochód.

Takie nagrody, chociaż ko- celu zwrócenie uwagi na tą tak
sztowne, byłyby dużo taiisze, ważną sprawę. Młodzieżą zająć
n'iż to stałe nagabywanie, orga- się trzeba, akcję P .R.W. należr.
nizowanie.
upraktycznić. Pieniądze na na„
Przy takich nag.rodach znaj- grody powinny się znaleźć we
dą się chętni, nastąpi sztachstwszystk:ch urzędach i 'insty:„
na rywalizacja, młodzież będzie tucjacb, które wyżej wymie.
się uczyć i będz'ie do skarbca
nilem.
ogólnego doldadać ·cegiełki na
Chcę wierzyć, że · Spółdzielcy
lepszy chleb dla człowieka Łowiccy będą mieli dohrą rę
wiejskiego. „
kę, i niedługo konkursów hę„
Nagrody powinny być fun- dz'ie więcej.
dowane przez Spółdzielczość,
K. Wys~omirski
Rady Narodowe, Związek Samo ~eeggeg~eggggeeee
pomocy Chłopskiej, no i Mini- NOW ,.tK TADEUSZ
sterstwo Rolnictwa.
\Vyobrażmy sobie dla przyWIEŚ
kładu, że do konkursu w zbieKrzywe, słomiane Jachy,
raniu kompostu stanie 200.000
net nich runią łyska meclr.
· młodzieży P.R.\V. (będzie to
dla nich zadanie praktycznej W stodołach dziury strnchem
lekcj'i latem); N'.ech każdy z z1eżone, pustym śmiechem
młodych przeciętnie zbierze 10
dla starszych. ·
m 3 kompostu, a obliczamy, że Olma błękitem ciche,
.
jeden m 3 kompostu wart jest
belki
bielone
żarem,
2 tysiące - otrzymamy więc
2.000.000 m 3 kompostu licząc w ogródkach górski wicher
po 2 tysiące za m 3 otrzymamy szatańską wskrzesza girnrę.
więc 4 miliardy złotych.
Grusze rzucone w miedzę
To są p'ieniądze o dużej warobrosły stertą wiekó1<>.
tośc'i, a przecież młodzież raz
nauczy się zbierać wszystkie W podwórzach głogi siedzą.
odpadkl, będzie to robić stale, rumianki, kwiaty mleczów.
a dzięki zbieraniu tych różnych Droga kręta, pijana
nieczystości i wiele chorób o- ./
minie nasze zagrody, a to war- m~tem kałuży, błotem.
te jest n~e mniej niż ta suma. Krzywe rowy rozśmiane,
Powyższe obliczenia mają na wierzby zrosle z płotem.
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skanych, sprowadza coraz więcej ma•
szyn wszelkich, a do pracy z maszynami potrzebni :;ą ludzie obeznani z tą
pracą.

Asfaltową szosą, ocienioną

równym rzekła matka i nasypała ziemniaków
Opór Macieja topniał pod wpływem
szpalerem olbrzymich kasztanów to·
z pomidorami do miski. Antek powi· słów doświadczonego wójta.
czył się WDlno jednokonny wóz. Roz·
fCJwszy ' wójta siadł do kolacji. Gdy
- A, no to niechta idzie się uczyć.
legalo się miarowe człapanie podków
już zjadł, oiciec rzekł do niego.
Pieniędzy mamy tr~chę, cla111y sobie
i cichy szm" kół. Wśród szarych
- Antek, jutro po;edziesz brono•
radę rzekł w końcu.
wać a ja przyszyk'ujl{ żyto do posie•
ściernisk .zieleniły się kwadratowe po•
Rozpromieniony radością Antek
la buraków i ciemniejsze barwą, pola
wu.
przypadł ojcu do kolan, dziękując za
tiemniaków. Nad ziemią zapadał szyb-Ojcze, ale ;a chciałem - mówił
otrzymane pozwolenie.
ko chłodny, wrxeśniowy wieczór. Pol 1 jąkając się Antek,· a potem :doby·
nymi drogami i miedzami ciągnęły płu·
wając się na odwagę wyrzucił z sieBył ciepły, jesienny dzień.
gi i siewniki, zaprzężone w dwa lub
bie: - Czytałem w mieście, ie przyj•
I znowu tą samą szosą szedł śpiesz
frzy konie. Miody eh/opak siedzący na
mują do szkoły na
traktorzystów i nie Antek z walizką w ręku. Z luboś ·
wozie nie zwracał uwagi na to co
monterów. Nauka tam ponoć niedroga,
cią rozglądał się po polach i wchła
się wokół działo. Był zajęty widocz•
to ja takie chciałbym lam wstąpić.
niał zapach zwiędłych kwiatów i ziół.
nie czymś innym, gdyż siedział za·
Ojciec byl tym osżołomiony.
Spostrzegł
również
zmiany zaszle
myślony, patrząc gdzieś bez celu po
- Cfłieś ty zwariował, Antek, czy podczas jego nieobecności. Oto tam,
polach. Dopiero ryk pędzącego samo•
co? Po co to potrzebne.
stoją równym rzędem slupy, a na nich
chodu wyrwał go z zadumy. Skiero•
Widzita wójcie, co ja mam za błyszczą druty, biegnące prawdo
wal konia na prawą stronę szosy, zgryzotę z tym Antkiem. Skończył
podobnie do wsi, tam znikły jui ugo·
iwisnąl kilka razy batem i znowu zanµ•
siedem klas, czytać i pisać umie, sta
ry, a jeszcze dalej orze pole jakiś no•
• rzył się w marzeniach. Tymczasem z le clice mu się nie wiadomo czego. Z . wy gospodarz. Ciekawe, co to za je.Jo/iny wyłoniły się czerwone dachy / Franka to mam pociechę-rzekł wska·
den. '
wsi, komin gorzelni i iglica wieży
zując na młodszego syna, siedzącego
Na obserwac;ach i spostrzeżeniach
kościółka. Koń, nie kierowany przez
w kącie izby.-To będzie gospodarz, a
izybko zbiegł mu czas podróży.
woźnicę, sam skręcił
w podwórze
temu tylko maszyny i głupstwa we Wkrótce pchnął łurtkę i znalazł się
pierwsze; zagrody, Chłopak wyprzągł łbie.
w ojcowskiej zagrodzie. Widok, który
konia i wszedł do chaty.
- El nijakiej ja tam zgryzoty nie ujrzał zdziwił go mocno. Ojciec wyW izbie o§wieconei nallową lampą widzę - odezwał się wójt. - Czego przęgał z pługa nie Gniadosza, lecz„.
siedziało tro;e ludzi. Byli to rodzice
się chłopak nauczy, to w las nie pói·
trzy krowy.
chłopca i wójt tutejszy.
Witajcie - krzyknął radośnie An
Jzie. TeYaz rząd, aby ulżyć rolnikom,
Ol natfłzcie Antek przyiechal tek podbiegając do ojca.
uczellólriie nam na Ziemiach Odzy·

Czemuż

to tak krowami pracujeta
po powitaniach.
- A no padł mi koń, jescze w lecie
i tera tak się męczymy. Ciężko tro•
chę 25 rąorgów obrobić tyr„! '-rów·
skami, ale jakoś to idzie. - Potem we ~
szli do chaty.
U progu, matka ze Izami w oczach
ściskała syna, powtarzając radośnie:
- Aleś urósł.„ jak dąb. Nawet więk·
szyś od ojca - a jaki opalOny.
- O widzę, ie macie już światło
elektryczne - rzekł Antoś.
- A dyć mamy już od wiosny objaśniał Maciej.
- A gdzie się to Franek podziewa
- spyta/ Antoś. kiedy już siedli na
kanapie, pogwarzyć sobie trochę.
- Franek, to ma się żenić z Janką
Bartysiówną. to kaj tylko ma chwilkę
wolnego czasu, to przesiaduje u nich.
Tobie to #ei zdaje się czas pomyśleć
jui o żeniaczce. !.farynia Adamczyków ciągle czeka na ciebie. Gospo·
darstwo mamy duże. dostaniecie kaidy
po swoiei części i będzieta iyli.
- Do żeniaczki to ja mam jeszcze
czas, muszę wpierw skończyć szkołę
rzek/ Antoś •
- Et! ty to byś się wciąt uczył,
ja to I takiej szkoły nie skończyłem,
- Teraz ojcze są inne czasy ....
przekładał Antoś - teraz c/la chlop.skich synów stoją otworem wszystkf,
szkoły, nawet najwyższe. Dlaczeio

-

spytał
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Wykorzysłaimy należycie fabryki mleka
Podobnie jak w gospodarstwie narodowym fabryka służy do przetwarzania mało p.rzy
datnych surowców na potrzebne i poszukiwane gotowe przetwory, tak w gospodarstwie rolnym rofę fabryki spełnia inwentarz, który spożywając n·eprzydatne do spożycia ludzkiego płody rolne wytwarza pr0dukt, bez którego społeczetl.stwo aigdy się nie obywało, a
tymbardziej obecnie oby.ć się
nie może.
Mam tu na myśli nabiał i
krowę, która ten nabiął produkuje. Krowa w gospodarstwie ·
rolnym spełnia istotnie rolę fabryki, to też nie od rzeczy hędzie na nią popatrzeć z takiego
punktu w:dzenia, z jakiego
pizemysłow:ec patrzy na fabrykę prowdziwą !
Fabryka do swego istnienia
potrzebuje odpowiedniego i w
odpowiedniej ilości surowca!
Bez tego fabryka n'e pójdz'.e,
a gdy surc•wiec hędzie niewłaśdwy, fahryka się nie opłaci.
Gdy fabryka zbudowana .1est
na dużą produkcję, a produlmje mało, towar z niej będzie
drogi, a produkcja będzie tym
gorzei s'.ę opłacała, im mniej
działów czy warsztiatów będzie
użyte do przetwarzania surowca na produkt gotowy.

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do krowy. Krowa jest
fabryką żywą i jako tak.a p0siada również swój koc.oł parowy, który ją ogrzewa i porusza, posiada też urządzenia,
którymi produkuje mleko, a
które są na chodiie ciągle, bez
względu na ilość i jakość podawanego surowca. Jeśli surowca
jest mało, - zużywa się on w
samym kotle n 'e dochodząc do
urządzeń mlek.otwórczych. Jeśli sura.wiec jest zły, przechodzi i jest wydalany przez
organizm bez wykonania jakiegokolwiek w nim zadania. I
w pierwszym i w 0rug:m wypadku urządzenia mlekotwótcze pracują bezprodukcyjnie,
bądź nie są w pełni wykorzysłane i fabryka nie daje pożądanych zysków.
Na swoje usprawiedliwienie ·
roln ~k jako kierownik tej fabryki może zawsze powiedzieć,
ze on przecież otrzymuje obornik, bez którego nie może się
w gospodarstwie obywać. Pewno - i to jest wartość! Ale
proszę sobie wyobrazić takiego
fab.rykanta, któryby utrzymywał fabrykę - i palił w kotle;
aby otrzymać zużle. z których
obecna technika potrafi budować całkiem niezgorsze budowie.
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(Dalszy ciąg ze str. 10-ej)
więc -nie mamy się uczyć, kiedy mo-

iemy?
- Co zaś do podziału ziemi, to ja
swej części nie chcę bo ją wydaliście
na moją naukę. Teraz to już waszej
pomocy nie potrzebuję, bo pracuję jako traktorzysta, a wieczorami uczę
się na kursach. Ja uważam, że gospo·
darkę powinien objąć Micha{ gdy powróci z wojska, bo jest na/starszy.
Gospodarstwo powinno zostać nie podzielone„. tak jak jest, w calości. Jeśli
teraz podzielicie na dwie części to
;eszcze będzie można żyć, ale potem
zejdziemy znowu na dziady i będzirmy
biedę klepać, tak jak pod Sanokiem.
Franek musi się postarać sobie o
n<·We gospodarstwo, nim jeszcze nie
póżno i jest ziemia leżąca odłogiem.
No ale potem pogadamy-rzekł wstając z miejsca i wychodząc z domu.
Ogarnął go rzeźki, przej~ujący chłód,
fwiaździstej, pogodn•/
nocy. Szedł
pustą uliczką wiosk1, zalaną blaskiem
łsiirżyca. Po obu stronach ulicy stafy
czarne- kontury zabudowań gospodar ·
skich, rzucając długie cienie. W niektórych oknach świeciły lampki :1ektryczne a w jedne; chacie rozlegaly
aię dźwięki fortepianu.
Wtem daly się słyszeć kroki. Antek stanął i obeirzal się. Brzegiem ulicy szla iak4ś dziewczyna. - Maryna
- krzyknął Antoś podbiegając do
nie;.
- Antoś! o nareszcie 'fKZyiechaleś,

czy zostaniesz już tu na zawsze.
- Niestety, muszę jeszcze szkolę
skończyć, ale nie smuć się Maryna,
czas szybko leci, kiedyś będziemy zawsze razem - chciał ją objąć lecz ona
wyrwała się lekko, szepcąc: Nie
trza Antoś. Przyjdź w niedzielę na
zabawę. Potem śpiesznie uciekła.
Nazajutrz, skoro świt, Antoś wyszedł
z domu.
I jakież bylo ·zdziwienie Macieja,
kiedy wyjechawszy na pole spostrzegł
czerwony traktor pełznący niby smok
środkiem pola. A na siodefku siedział
jego.„ Antoś.
Skąd żeś go wziął - spytał pr:zestraszony Maciej.
- Z Samopomocy Chlopskiej mi pożyczylJ i zloiyłem podanie o przydzielenie nam konia - rzeki Antoś.
- A to dali ci ten traktor - dziwował się Macie;.
- Co nie mieli dać, przecież to
jest Związek, który pomaga chłopom,
nasz związek. - Motor zacharczal
mocniej i traktor pojechał dalej. Ma·
ciej stal wciąi patrząc za traktorem.
- Czy to ja myślałem, ie mój syn na
takich maszynach będzie jeździł? Niedawno krowy pasał, a Jera taki mą
drala już z niego. Antek tymczasem
jechal wciąż dalej, a za nim kladly
się równe skiby zamieniając ugory w
urodzaine pola.

Wiatr od morza niósł wilgotne, ciemne chmury.
i. Pawłowicz

Ponieważ jednak w wypadku
tak prawdziwej jak i ·żywej fa_
bryki ma się możliwość otrzymania odpadków p::-zy wykorzystaniu pełnej i właściwej
produkcji, nie można uspnawiedliwić takiego stanowiska,
które każe zadowolić się li tylko odpadkami. Stanowisko takie było by zresztą sprzeczne z
interesami krajt\, który pos!adając do dyspozycji trzy miliony Jakich .krowich fabryk, czeka na nabiał, a tymczasem tego nabiału nie otrzymuje, bo
fabryki pracują tylko w polowie, czy też w 60 proc. swoich
produkcyjnych możliwości. A
przecież fabryki te kosztują z
racji swego utrz}'mania 450
milionów złotych dziennie, czyli 164 miliardy rocznie, licząc
koszt dzienny µtrzymania krowy tylko na 150 zł. Sto sześĆdziesiąt cztery illiliardy to
tyle, co połowa całorocznego
budżetu Państwa na 1948 rok.
Nie może więc być tak wielka
suma lekceważona w ogólne.i .
gospodarce narodowej!
• Ponadto
przy
niepełnym
wykorzystywan'i u krowy, mleko nie tylko nie stanowi dochodu dla gospodarza, ale nie
opłaca ono bardzo często wkła
dów związanych z utrzyma- ,
niem i paszą.
Tiak przed wojną, jak i dziś,
krowa, która nie da dwa tysią
ce litrów mleka rocznie, nie
płaci za swoje utrzymanie, lecz
obciąża inne działy
obniżając
(}f.:{Ólny dochód gospodarstw1a. ·
Dopiero mleczność dwa i pół-,
trzy tysiące litrów i więcej da-je podstawy do opłacalności
chowu.
Przytaczane wydainości roczne mogl}. nic nie mów=ć, ponieważ rz::i<lko są one przez rolnika po<lliczmw na przestrzeni
całei:to roku. Wv<la.iność ie<lnak
można w przybliżeniu obliczvć
na po.dstawie wvdaino\c'i dziennej mnożąc najwyższą wydainość dzienna krowy przez dwie
ście. Nn. 1eś1i najwyższa
wv·dainość dzienna wvnosi 9
i;
trów. to mnofac 9 przez 200
ot.rzymnmv 1800. a zatem pnvhliżcna rnlP„z110~~ rocrn.a
bę
dz'e wync·siła 180Q l'itrów.
Po takim rachunku, który
każdy rolnik może bez
trudu
przeprowadz'ć.

możemy

JUZ

mniej więcej zdać sobie sprawę, co wiarte są chowane w gospodarstwie krowy.
Muszę tu jeszcze je<lno w
ohronie lu·ów powiedzieć. że
wydainość tak ohliczona może
być tylko wtecłv 11ważana
za
na i wyższą, ieśli krowa była
należv.cie
żvw!o-n.a
przynajmniej pół roku przed oc'ele-

niem, a następnie przez cały
czas okresu dojności.
Ponieważ w większości wypadków tak nie jest, należy
uważać obliczoną wydajność za
dającą się w wysokim stopniu
podn :eść i zaawansować krowę
z nieopłacalnej producentki nawozu na opłiacalną producentkę mleka.
A teraz druga strona zagadnienia - pasza.
Wiadomo, że „z pustego i
Salomon nie n.aleje". Krowa
przeto musi otrzymać karmę,
która prócz wypełnienia żołąd
ka wniesie w swej treści taką
ilość różnych składników, któ.r e pozwolą jej odżywić i ogrzać
cały organizm, a potem wyprodukowia:ć mleko.
. Mleko nie jest przecież mieszaniną roztartej zębami paszy.
z wodą, dzięki jakimś cudownym własnościom organizmu
krowiego, lecz jest to zawiesina istotna w wodzie różnych
sktadników, które są z paszy
wytrawione, pobrane, a które
w ·paszy muszą istnieć, by je
organi.zm mógł na ten cel pobrać. ·
Jeśli w mleku odnajdujemy
trzy i więcej proc . . tłuszczu, to
trzeba wiedzieć, że tłuszcz · ten
albo też produkt, z którego
organizm krowy mógł je· przetworzyć; musiał istnieć w paszy. Jeśli w serze ma się do
czynienia z białkiem, to trzeba
wiedzieć że białka tego musia.:.
ło być ; paszy daleko więcej,
bo część jego musiała pójść na
podtrzymanie organizmu przy
życ'iu i na straty związane
z
traw:eniem i przemianami, jakim uległo . ono w o.rganiźrnie.
Jeśli w mleku jest więcej jak
4 proc. cukru, to cukier ten
musiał być również w
paszy
i t. d. i t. d.
Jednym słowem. rolnik dzis'ejszy chcąc doić ~leko, musi
rozpatrywać zadawaną paszę z
punktu widzenia slWadników po
karmowych w tej paszy zawartych, a nie jej wyglądu ze..
wnętrznego
i domniemanego
smaku. M"że być bowiem pięk
na i o doskonałym smaku pasza, a posiadająca małą wartość odżywczą, np. rzepa ścier
niskowa i odwrotnie mało
smaczru{ i nieef cktowna. a o
doskonałych wartościach odżywczych, np. kwaszonka z łu
binu.
Poszukiwanie o<loowiednich
snrowców dla żywej fabryki,
którą w clzisie.i szym
artykule
reprezentuie krowa, Jest daleko trudn :ejsze niż w jiakimkolwłek przemyśle, ponieważ ocena zewnętrzna - na oko - nic
(Doko11.czenie na str. 12-ej)
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KSIĄZEK
„Mgła"

-

J N. KLOSOWSKl

Ukazała się

niedawno nakładem ZaWydawniczych B. Matuszewski powieść Józefa Nikodema Kłosow
skiego p. t. „Mgła".
Książka roztacza przed naszymi O·
czami życie wsi podczas okupacji oraz
działalność
dywersyjną
Batalionów

kładów

Chłopskich.

Ciągłe

prześladowania

chłopów

przez Niemców, nieustająca
;walka z okupantem, codzienne, nędz
ne życie pod brzemieniem lęku, stały
bierny i czynny opór wsi polskiej przedstawione bez niepotrzebnego pa.
Losu słów - dają nieodbiegają1:y od
prawdy obraz.
Umiejętnie wpleciony wątek
erotyczny ::- miłość .dzielnego partyzanta Mikołaja do bratanicy proboszcza
Rozalii, konflikt między . dwojgiem
młodych spowodowany przelotną . miłością dziewczyny do muzyka Marka
- wymaga zainteresowanie czytelni·
ka akcją.
Dużą zaletą autora jest umiejętne
i plastyczne kreślenie typów, które
żyją w nas długo po przeczytaniu
·książki. Na plan pierwszy wysuwa się
lu Mikołaj Kopeć żelazny chłop, wa!·
~~gee4iłQ~gegeee~et
{Dokończenie

ze str. U -ej)

nie mówi i niczego nie dowodzi.· Rolnik pragnący mieć z
krów istotny pożytek, ·m usi się
gnąć głębiej i wiedzieć, w ja. kiej ilości i jakie składniki wno
si zadawana kiarma, inaczej bowiem nigdy nie będzie wiedział,
czy krowę żywi dobrze, czy też
źle.
·
żywiąc krowę źle, nie wykorzystuje się jej pełnej wydajności, a przecież zrozumiałym jest,
że .starania wokół krowy dają
cej 5 i 15 litrów są pna-wie jednakowe i że starania te i pasze
są kosztami obciążającymi każ
dy litr mleka. Przy małej wydajności obciążenia mogą

być

tak duże, że nikt nam za ten
litr mleka nie zapłaci tyle, ile
ono kosztuje.
Jeśli niedożywianie pochodzi
.-. braku paszy w ogóle, jak mamy tego przykłady w ostatnich
dwóch latach, to oczywiście nie
można tu szukać czyjejkolwiek
winy, ale jeśli pochodzi ono z
n'ewłaściwego dawkowania lub
złego doboru paszy dla krów,
to jest to niewątpliwie · grzech
gospodarza, który przecież gdyhy chciał, to mógłby skorzystać
bądź to z książki, bądź to z porady ludzi fachowych. Ludzi
tych przez mleczarnie spółdziel
c'ze lub organizacje roln'cze
można zawsze znaleść, - a clobra ra<la w tak w.ażnej kwestii
nigdy nie 7~szlrndzi.
Inż. Józef Prończuk

czący

przez całe życic z n~dzą i gło
nia prof. Pollak: B. Chrzanowskiego, 1.Jlicystycznym i popularno •. naukodem, apos toł idei ludowej. Jasiek .JeSt. Żeromskiego, Fie<llt>ra i coraz Ji.
wym, z zakresu prohtematyki ZiC'm
mioła bohaterski partyzant i dzielny
czniejszą plejadę młodych
lite ratów Zachodnieh i germanoznastwo rozsołtys organizujący wieś po spaleniu
i poetów próbująrych opisać piękno
szerza ol.Jecnie swój zasi~g. włą<'za
zabudowań przez Niemców do zbioi urok morza. Autor w zako1iczeniu
jąc doli rc'1wnicż beletrystykę.
Łączy
rowej pracy na roli, siedemnastoletni
wyraża
przekonanie, że wkrótce lisio: to z wypełnieniem punktu prograpartyzant Jędrek, mówią<'y w prosty
teratura poświęcona morzu „le zbio111uwl•go: „dobra książka dla Zi1•m
i przekonywujący sposób o Polsce:
rowe i jednostkowe przeżycia, klęski
Zachodnich ''. M. in. inicjuje \\' yda„Polska, mamo zawsze jest najwielkie i wielkie zwycięstwa, osiągnię
wnictwo serię powieści morskich.
ważniejsza. I to wszystko j edno czy
cia i prace" otoczy czarem polskiego
Jako pierwsza z tl'go działu ukazuje
jesteśmy, czy nos ni mo". Na podkresłowa i utrwali na zawsze.
się
kapitalna powieść A. Kawczyr1·
\Vydawnictwo Zachodnie książkę wy
ślenie zasługuje również postać Franskiego p. t. „Dc nnrmora". Z dużym
ciszka Mroza ~jca Jędrka. Jest to pidało w ozdobnej szacie. Okładkę zdotalentem narracyjnym prowadzi auloI
jak i donosiciel, łotr nie przedstawiabi oryginalnym drzeworytem Cz. Bo- kilka, splatających się z sobą intere·
jący żadnej moralnej wartości.
sująco wątków, · których
Na- rowczyka, a w t ekście znajdujemy
ośrodkiem
kreślony niewieloma słowami, polraliczne arlyslyczne fotografie.
w ten CJY inny sposób staje się siaktow\ny jako postać uboczna jest
Książka
ze względu na piękną tek szwedzki „Dcnnemora", w czasie
plastyczny i rzeczywisty. Z kobiet
treść i artystyczną sza tę,
doskonale pobytu swego w porcie gdyńskim.
ciekawa jest Jewka, matka Jędrka,
Pogłębiona
psychologicznie powirść
nadaje się na prezenty.
w!ejska . dobra, aż zbyt dobra i zbyt
ma w zasadzie fabułę o charak terze
· Antoni Kawczyński: „Dannemora", n ie mal sensacyjnym, a przy tym barcicha • kobieta.
· Specjalna ' uwag~ · należy się osobie Powieść. Wyd. li. W)•dawnlctwo Zadzo ciekawe wprowadza w życie i
ks. Derenia, psychologicznie najgłę chodnie, Poznań 1947 r. Stron 192.
statku i portu, w różnych jego dziabiej - i bardzo po ludzku ~ potra- Cena 360.- zł.
łach. ai·ówno zalety artystyczne, jak
ktowane.i. Mały duchem człowiek, mowartości czytelnicze
pozwalają zale'Vydawnictwo Zachodnie w Poznaże płytki, ani zły ' ani dobry, który ., niu, które dotąd zajmowało się wy- cić tę doskonałą powieść szerokim
-wyznawanej przez siebie idei Chry- dawaniem książek o cha rakterze pu- kołom czytelników.
stusa nie umie wcielić w czyri, pod
wpływem bohaterstwa
chłopów idą·
cych na śmierć za jego tchórzostwo
i ucieczkę, zdobywa się na odwagę i
Podhalański
dobrowolnie przyłącza się ...do gromady skaza1iców.
Niewątpliwą
zal<'tą
powieści
jest
Podhalański Uniwersytet Lu- 1500 zł. miesięcznie. Nauka bez
wartkość akcji przeplatana realistyczdowy w Szaflarkach ogłasza płatnie. Są możliwości uzyskanymi, nienużącymi opisami.
wpisy na letni kurs żeński, któ- nia zn.:żki.
Zarzucić natomiast można pisarzoPobyt w Szaflarkach umożli
ry rozpocznie się w kwietniu
wi małą znajomość gwary, która rób . .r. Na kurs mogą s·ę zgłaszać wi koleżąnkom przynajmniej
żni się według autora od jQzyka liteczęściowe zwiedzenie Tatr i
koleżanki, które ukończyły lat.
rackiego tylko zamianą samogłoski a
18. 'Vymagana jest pełna szko- Podhala.
na o. Ten niesamowity język bardzo
Każda
kandydatka winna
ła powszechna, w wyjątkowych
chwilami razi w ustach tak żywych
wypadkach przyjmiemy kole- złożyć podanie w terminie do
chłopów jak Mikołaj lub Jasiek. ·
dńia 15 marca b. r., a o puyżanki z nieulrn-ńczoną szkołą
Książka stanowi dobrą , ciekawą lejęciu Źostanie specjalnym pipo,vszechną.
którę i jest niewątpliwie dobrą po~y
Do podania należy dołączyć smem nowiadomiona.
cją w dorobku literackim autorn .. .JaPodh. Uniwersytet L'udowy
życiorys własny, zaś,viadczenie
rzma''.
l\f. B.
Adres:
ukof1czenia szkoły powszechPollak Roman. „Uroda morza w
Szaflary
nej oraz op'nię organ :zacji
polskim słowie" - Poznań ''\'ydawnipow. Nowy Targ
sp·olccznej, lub gospodarczej.
ełwo Zach0tlnie 1947 r. Stron 32. Ce·
woj. krakowskie
Opłata za in tcrnat wynosi
na 120.- zł.
Prof. U.P. dr Roman Pollak zehrał
Adminisłrac ·i
w swej książeczce p. t. „Urorla morza w polskim słowie" wypowi r dzi na·
Dnia I I.XI otrzymaliśmy czek Pl\0
Dnia 17.XI. b. r. otrz~· malil,my czek
szych pisarzy o morzu . Porzyna_iac
zł . 200 nadane prz1·z Kolo Ml. „\\'ici"
P. K. O. zł. 100.- nadane na poczcie
od laciń . kiej upowieśri Anonima GniBukowiec k/Opalenicy przez Koło
Pszczela Wola na poczcie Lublin l.
ła w 12 w., w której poda .i<' piosenProsimy o podanie bliższego adresu i
Ml. \V. „\Vici" z zaznaczeniem: „na
kę rycerzy K rzywoustrgo
na widok
celu wpłaty.
, prcnutneratę ""'ici" od l.XII do
morza pod Kolohrz.egir m, - przez u28 IT.48 r." brak miejscowości. Prosi•
Dnia 16 b. m. o trzymaliśmy na czek
twory Klonowicza,
Otwinowskirgo,
m)•
o podanie dokładnego adresu.
P.
K.
O.
wpłatę
zł.
300.(trzysta)
naZbylitowskirgo i Borzymowskiego
dani' na poczcie Lipin:-.;. przez Kolo
Dnia 1.XT b. r. wpłynęła na nasze
aż do poezji Mickiewicza, Sło
l\Ił. \V. „ \Vici" Konary. Prosimy o pokonto wpłata • zł. 100.- (sto) nadane
wackiego - sporo jest wypowirdzi
danie
dokładnego adresu.
na poczcie Tarnów I dnia ~I X b. r.
na tematy morskie w newrj literatuDnia 31. 12.47 r. otrzymaliśmy czek
rze. Również Norwid poświęcił wirle
Na odcinku nie zaznarzono, na co pie•
P. K. O. wpłatę zł. 200.- (dwieście) . niądze są przeznaczone. 1\Tazwis!<o
uwagi morzu a to po nowej słynnej
wpłacone na poczcie Niechłonin przez
dwa miesiące trwającej przl'prawie
ni<'czytrlne. Prosimy o dokładny adrl"S
Kol.
\.l'girlki;- .Józefa. Prosimy o podana żaglowcu z Europy do Amer~· ki.
i wyjaśnienie.
nie celu wpłaty.
Snośrócl wsnókzrsnvch nam. wvmie·

U11iwersytet Ludowg
w Szaflarkach pow. Nowy Targ
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OSKA.Rż.\JĄ
on natomiast, że byłoby t'l _ ambas~dorem w Berlinie, Hendersonem, która odbyła się 3
ANGLII I fRANCil
dużo trudniejsze, gdyby Niemmarca
193~ r. w obecności Ribcy
traktowane
były
wciąż
jako
Radziecka agencja prasowa
hentroppa.
Henderson powiepaństwo
ze
stygmatem
traktatu
TASS ogłosiła komunikat pod wersalskiego. Lord Halifax o- dział wówczas na temat szykunazwą „Fałszerze historii", któr y zawiera dokumenty, doty- świadczył na to: „W. Brytania jącego się porozumienia: „Nie
jest, może bardziej niż inne jest to żadna nowa kombinaczące stosunków rządów An.glii i Francji z rządem hitlerow- państwa, głęboko przekonana, cja, handlowa ale próba stwoskim w ·o kresie przedmonachij- że błędy traktatu wersalskiego rzenia podstawy dla szczerej i
serdecznej przyjaźni z Niemcaskim. Dokumenty te są dowo- muszą być naprawione".
mi, która rozpocznie się popradem, że rządy Wielkiej BrytaGdańsk, Austria i Czechosł0t·
wą sytuacji, a zakończy dunii i Francji wydały Czechosło
wa eja
chem
przyjaznego porozumiewację na łup Hitlera, otworzyRząd brytyjski patrzył przynia".
ły mu faktycznie drogę do atachylnie na hitlerowskie plany
Nie zgłaszając żadnych za·
ku na państwa Europy Wscho- „przyłączenia"
Gdańska, Au- strzeżeń w sprawie „zjednoczodniej.
Komunikat stwierdza, że po- strii i Czechosłowacji do Nie- nej Europy" bez udziału ZSRR.
lityka Anglii i Francji nie by- miec. P.o przedyskutowoniu Henderson oświadczył .nastę
sprawy rozbrojenia i sprawy pnie, że Chamberlain wykazał
ła skierowana na wzmocnienie
Ligi Narodów, Halifax oświad wielką odwagę, gdy nie ukry·
sił krajów miłujących pokój
·d la wspólnej walki przeciw na- czył, iż inne kwestie wymagają wając niczego, zdarł maskę z
jeszcze
rozmów. takich frazesów międzynaro
pastnikom, lecz na izolację dalszych
„Wszystkie
one
podkr.eślił
dowych, jak „kolektywne bezZSRR i skierowanie_ agresji hibrytyjski
minister
dotyczą
pieczeństwo". Henderson do·
tlerowskiej w kierunku wschodnim, oraz na użycie Hitlera spraw, mających związek ze dał: Wielka Brytania usuwa
jako narzędzia dla osiągnięcia zmianami na lądzie europej- wszelkie trudności i pyta Ni-em· .
skim, które prędzej czy późni-ej cy czy są gotowe do tego sawłasnych celów Anglii i Franbędą
musiały być dokonane. mego. Gdy Ribbentropp wtrą
cji.
Do kwestii tych należy sprawa cił się do rozmowy oświadcza
Rozmow,a Hitler - Halifa~
Gdańska, Austrii i Cz!!chosło-. jąc, że poseł bryfrjski w WiedTASS przynosi dokument wacji. W. Brytania zaintereso- niu, złożył „dramatyczne oniemiecki w sprawie rozmowy wana jest jedynie w tym, aby świadczenie" na temat Austrii
przeprowadzonej między Hi- zmiany na lądzie europejskim do von Papena, Henderson odtlerem i brytyjskim ministrem odbywały się na drodze poko- żei;?nał się od deklaracji swego
spraw zagr. Halifaxem. Odby- jowej, gdyż użycie innych me- kolegi stwierdzając, że „on
ła się ona 19 listopada 1937 r. tod mogłoby doprowadzić do
sam, Neville Henderson, wypow obecności niemieckiego mi- dalszych komolikacyj niepożą· wiadał się często za Anschlusnistra spraw zagr. von Neu- danych ani dla fuehrera, ani sem ".
ratha w Obersalburg. Lord Ha- też dla innych państw".
Natychmiast prawie po tej
lifax oświadczył, że „zarówno
rozmowie,
Niemcy zajęły AusKolektywne bezpieczeństwo
on sam, jak i członkowie rządu
trię. '
frazesem?
,
brytyjskiego, zdają sobie w peł
Skutki układu w Monachium
Następny dokument dotyczy
ni sprawę, iż fuehrer dokonał rozmowy
przeprowadzonej
Radzieckie Biuro Informa·
wielkich rzeczy nie tylko w między Hitlerem
a brytyjskim cyjne przypomina następnie
Niemczech, ale że zniszczywszy komunizm we własnym • „„ ... „„ .. „.„„„ •• „.„.„ ........ „„.„.„ .. „„.„ ..• „ .. „„ ......... „„ .•••• „ ..... „ ... ,
·k raju, zamknął drogę komunizmowi do Europy Zachodniej.
Niemcy mają prawo -oświad
czył Halifax - uważać się za
walki,
pokonywania przeszkód,
przedmurze przeciwko komuznajdą najszlachetniejsze ujście we
nizmowi".
1 -1 f o.rgan centralny Ol\!. TUR omaPrzemawiając w imieniu rzą i w:a w ostatnim ni.1rnerze we wzajemnym współzawodnictwie przy:
du Chamberlina, Halifax o- ; wstępnym artykule aktualne wielkich pracach Inwestycyjnych. ł
świadczył, że istnieje możli i zagadnienie dotyczące „Służby Przykł~dy Jugosławii i Innych krajów f
słowlanskich uczą nas, że ten zapał f
wość stworzenia
czwórprzy- j Polsce".
:
Organizacje
młodzieżowe
wezmą
młodzieńczy
może zdziałać cuda,
f
mierza między
Niemcami,
Nicki·
• •
.
orzy. nasi· t owa~zysze s t a:iaJą
.Wielką Brytanią i Włochami. i: czynny udział w wychowaniu oby„Jeżeli któryś z tych krajów po- : watelskim młodzieży w SI. P. prżez _sobie pytamc, czy „Słuzba Polsce ma
zastąpić Organizacje Młodzieżowe?
zostałby poza współpracą - i swych działaczy I instruktorów.
podkreślił Halifax nie moJaki jest stosunek OMTUR do „Sfuż
Stanowczo nic. Działanie SI. Polsce ł
żnaby położyć kresu obecnej i by Polsce"?
ogranicza się na okres odbywania o- •
chwiejnej sytuacji politycznej". i Oczywiście, całkowicie pozytywny. bowiązku przysposobienia zawodo-
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PRASY

chęć

wypadki, które zaszły bezpośrednio po podpisaniu układu
monachijskiego. 19 września
1938 r., w 4 dni po spotkaniu
Hitlera z Chamberlainem w
Berchtesgaden, przedstawiciele
francuskiego i brytyjskiego rzą
du zażądali od Czechosłowacji
oddania Niemcom terenów Sudeckich. Utrzymywali oni, że
jeżeli żądanie to nie zostanie
spełnione, będzie niemożliwo
ścią zachować

koić życiowe

pokój i zaspo„
interesy Czecho-

słowacji.
20 września rząd

wacki

czechosło

udzielił

odpowiedzi na
propozycję anglo-francuskie i
oświadczył, że „przyjęcie ich
byłoby równoznaczne z całko
witym rozbiciem państwa".
Podkreślił on, że w wyniku tego równowaga sił w Europie
zostałaby zburzona, co przy·
niosłoby daleko idąee konsekwencje dla wszystkich naro•
dów, · a w szczególności dla
Frnncji. Pomimo tego „ostatniego apelu" Czechosłowacji,
rządy Anglii i Francji trwały
nadal na swy mstanowisku, na~
legając powtórnie na Czecho"'
słowację, aby „jak najszybdej
i najpoważniej rozważyła sytuację, zanim rząd brytyjski
odpowiedzialności". Rząd bry•
fyjski ostrzegł dalej Czechosło•
wację, że jeżeli nie udzieli ona
nie zrzuci z siebie całkowicie
swej zgody na zmiany grani„
czne, to pozostawiona zosta•
nie swemu losowi.
Na konferencji Hitlera, Mus•
soliniego, Chamberlaina i Da•
ladiera w Monachium w dniacłi
29 i 30 września 1938 r. dobił~
ostatecznie haniebnego targu,
Los Czechosłowacji został zde•
cydowany za jej plesami.
Komunikat cytuje dalej ustęp
ze znanej książki Sauyersa i
Kahna pod tyt. „Wielki spisek:
przeciwko ZSRR". Rządy nazi„
stowskich Niemiec, faszystow.skich Włoch, W. Brytanii I
Francji podpisały w Mona"
chium pakt, o którym _reakcja
całego świata marzyła od 1918
r . Pozostawił on Zw. Radziecki bez sojuszników. Sojusz
francusko-radziecki , który był
kamieniem wę,gielnym zbiorowego bezpieczeństwa Europy,
przestał istnieć. Sudety Czeskie
stały się częścią Niemiec. Bramy na wschód zostały szeroko
otwrate dla Wehrmachtu".

I
·

I

i

Oś 4

! Projekt

mocarstw
i
W ten sposób W. Brytania
organiwwała faktycznie rozszerzenie „osi" 4 mocarstw.
. Hitler oświadczył wówczas,
.że takie porozumienie między
4 rządami wydaje się b. łatwe
jeżeli tylko panować będzie
duch dobrej woli i ch~ć przyja- ;
znego porozumienia. Uważał i

ustawy .iest opracowany z du-

żym naszym wkładem i z nami uzgo-

dniony. \Vldzlmy w S. P. wielki czynnik wychowawczy, zwłaszcza dla młodzieży niezorganizowanej, której jest
w Polsce znaczna większość. Widzimy
dalej w S. P. możność wykorzystania
wielkiego potencjału sił do pracy dla
odbudowy ~raju, które dotychnas
nie są zupelnil' wykorzystani'. Wierzymy, że młodzieńczy zapał i chęć

wego i na tych, którzy ten obowiązek
Organizacje młodzieżowe
wychowują swych
członków przez
lJługi okres do pełnej ich dojrzałości,
wypracowują m e t o d y kształcenia l program szkolenia, rozłożony
na dłuższy okres czasu. Nasze organizacje winny dać maksymalny. wkład,
aby swe doświadczenie wykorzystać
wobec młodzleżv. hi:dącej w szeregach
·st. Polsce.
odbywają.

/

ll'Otępia agresję
hitlerowską

ZSRR

i

Zw. Radziecki niejednokrotnie dawał wyraz chęci niesienia pomocy Czechosłowacji i
(Dokollczenie na str. 14-ej)

Konkurs na
Społeczny obowiązek oszczę

dzania obejmuje obywateli,
których roczny dochód przewyższa 240.000 złotych. Szero_kie rzesze świata pracy; których zarobki nie dochodzą tej
granicy n :e pozostaną, poza nawiasem tej akcji, lecz włączą
się do niej dobrow,olnie, w głę
hokim zrozumieniu osobistych
i społecznych korzyści gospo- ·
darczego i planowego zarzą
<lzan ·a własnym budżetem.
Bank Gospodarstwa Spół
:!.:iclczego zainicjował akcję,
której celem jest uruchomienie
i wprowadzenie w pieniężny
obrót gospodarczy rezerw odkładanych z zarobków pracowniczych n<a: wię_ksze wydatki
inwestycyjne (zakup odz:eży,
zapasów zimowych, opału, mebli, mieszkania 'itp.) lub na nieprzewidziane wydatki ogólne
i losowe.
Te drobne oszczędności, leżące nieraz przez dług i e miesiące bezużytecznie w szufladach, czy portfelach stanowią
w sumie poważną kwotę, wycofaną z obiegu, a więc ze stanowiska gospodarczego martwą i szkodliwą. Uruchomienie
jej w formie wkładów na ks : ą
żeczki

•

oszczędn0ściowe,

zwię-

(C. d. ze str. 13)

znalezienia sposobu zachowania pokoju. Kiedy zajęcie Cze•
chosłowacji stało się już f aktem dokonanym, rządy państw
wyrażały
imperialisiycznych
jeden po drugim uznanie tego
faktu, rząd radziecki w swej
nocie z 18 marca potępił agresję hitlerowską. W nocie swej
ZSRR podkreśla, iż przez swoje czyny rząd niemiecki wytworzył sytuację niebezpiecznii
dla pokoju światowego, „naruszył politvczną.

równowagę

w

Europie środkowej i zburzył
poczucie bezpieczeństwa narodów".
Oddanie Czechosłowacji Hitlerowi było tylko początkiem
prohitlerowskiej polityki Anglii
i Francji. Anglo-niemiecka de·
klaracja, podpisana 30 wrze·
śnia 1938 r. przez Chamberlaina i Hitlera głosi, iż przeprowadzone w Monachium rozmowy .mają olbrzymie znaczenie dla obu państw i Europy".
„Jesteśmy · zdecydowani
czytamy w deklaracji - rozważyć inne kwestie obchodzą,
ce nasze kraje na drodze narad i dążyć w przyszłości do
munięcia wszelkich czynników
mogących wywołać nieporozumienie tak, aby ułatwić utrzymanie pokoju .'?I Europie".

hasła

kszając fundusze obrotowe ban
ku, może poważnie zasilić

WARUNKI KONKURSU
1. Hasło (slog·an) może za_
wierać najwyżej 5 (pięć) słów.

akcję odbudowy gospodarczej
kraju i pomóc w wygraniu wyścigu o tempo odbudowy z
Niemcami, popieranymi finansowo przez kapitaly amerykan-

brl;mieć
musi
sugestywnie podobnie jak rozkaz lub wezwanie.
3. Uczestnik konkursu mojeden lub
że zaprojektować
wjęcej sloganów.
4. Każdy slogan pisany na
osobnej kartce muSi być za.opatrzony w znak (symbol)
autora. Tak samo należy oznaczyć zamkniętą kopertę, zawie-

2. Ha~o
dźwięcznie i

skie.
Bank Gospodarstwa Spół
dzielczego chce przy pomocy
żywego i drukowanego słowa
oraz przez wykorzysbanie innych środków uświadamiają
(radio,
oddziaływania
cego
f ;lm, barwny plakat) upowszechn~ać

i

popu1aryzować

•

zasady myślenia gospodarczego
i przezornego postępowania
wśród milionowych rzesz, zorspółdziel
w
ganizowanych
niach, zwit!zkach zawodowych,
organizacjach społecznych, mło
di:~żowych i kobiecych.
Bank
Gospodarstwa Spółdzielczego
KONKURS NA HASLA
(slogany)
wyrażając jasno i zwięźle myśl
i zasady, argumentujące pań
stwowe, społeczne i osobiste
korzyści, płynące z gromadzenia rezerw na książeczkach

Deklaracja
Ribbentrop - Bonnet

·

Analogiczna deklaracja pod·
pisana została między Ribbentroppem i Bonnetem 6 grud- .
nia 1938 roku. Deklaracja ta
głosiła, że rządy niemiecki i
francuski są jednomyślnie prze
konane, iż przyjazne i dobre
stosunki między
sąsiedzkie
Niemcami i Francją stanowią
zasadniczy warunek konsolidacji ogólno-europejskiej i że
oba rządy uczynią wszystko
dla zachowania tych stosunków. Deklaracja kończy się zapewnieniem zasięgania wzajemnej opinii w sprawach sto. sunków z jakimkolwiek trzecim państwem.
Tak więc zarówno W. Brytania jak i Francja zawarły z
Niemcami pakty o nieagresji.
„Układy Francji i Anglii z Hitlerem - stwierdza w końcu
TASS - ujawniły z całkowitą
jasnością chęć odsunięcia agresji hitlerowskiej od obu tych
krajów. Rząd francuski i brytyjski wierzyły, iż układ monachijski' i inne podobne mu układy otworza szeroko wrota
dla agresji hitlerowskiej na
wschód. Dzięki tym układom
stworzono warunki polityczne
dla zjednoczenia Europy bez
udziału Zw. Radzieckiego co
mialo zgubne skutki dla całej
Europy".

kartkę z nazwiskiem
i adresem autora.
5. Autor najlepszego sloga...
nu otrzyma nagrodę w postaci
książeczki wkładkowej B.G.S.
z wkładem 10.000 złotych. Pośród wszystkich uczestników
konkursu rozlosowane zostaną
nagrody w postacii 20 książe
czek oszczędnościowych B.G.S.
z wkładem po 1000 złotych.
6. Prace konkursowe należy
nadsyłać w terminie do dnia 26
lutego b. r. do Biura Prasy i
Propagandy B.G.S. Warsrawa.,
ul. Karowa 20.

rającą

ODPOWIEDZI REDAKCJI

Kolo M(odzieiy Wiejskiej
Witoszów woj. Dolno-śląskie.

ogłasza

wkładkowych.

(slogany)

„ Wict'

organizacją radykalną.

Wspominacie stare czasy pisząc o
ro'>u 1945, kiedy to aresztowano w
~ias"""'' Kole prezesa, sekretarza i .
dwóch członków za antypaństwowe
ulotki, skąd padł strach na całe Koło
i nie możecie dotąd, jak powiadacie,
odzyskać całkowitej równowagi, żeby
w pełni wzmóc prace.
Zdajecie pewnie sobie dzisiaj sprawę _
z faktu, że nurt mikołajczykowski w
0Wiciach" był tym nieszczęsnym spra·
wcą angażowania się niektórych -w-iciarzy w antyludową, reakcyjną robotę

Należy wytłumaczyć

te ten wsteczny nurt

komu

stąpiło na skutek faklu, że „Wici" są

należy,

został

z „Wici"
usunięty. Walkę o usunięcie tego nurtu
przeprowadzili wszyscy radykalni wiciarza.
Należy również tak działać, żeby to,
co głosimy, było w praktyce codzien·
nego dnia robiou, żeby była jedność
słowa i działania.
Bezpieczeństwo, Milicja i Administracja to są ramiona nasl!ej Ludowej
Władzy i my, Związek Wiciowy, po·
przez te organa w oewnej części również tę władzę w Polsce sprawujemy.
A ~y w swojej robocie społecznej
~ak działajcie, by z tymi organami
współpracować i im pomagać. Takie
jest nasze stanowisko.
Piszecie dalej, że macie kłopot z
niedostatecznym poziomem wy;ob:enia
społecznego członków, że nie posiadacie śro9ków oddziałania na wszystką
młodzież całej wsi. Ten stan rzeczy
is~nieje nielylko w Waszej okolicy.
Młodzież wiejska w całym kraju jest
zorganizowana w 18 proc. Pozostały
proc. to właśnie ci, których n:e obję
Dlatego k ieroHśmy organizacyjnie.
wnictwa centralne Organizacji Mło
dzieżowych powołują powszechną or·
ganizację społeczno-państwową „Służ·

b<t Polsce". Obejmie ono swoim wszech
slronnym działaniem całą młodzież.
~-redy : Wasze Koło liczące 30 człon
ków uzyska możność wpływania na
tych 250 - jak piszecie niezorganizowanych.
Kol. Chrzanowski Stanisław.
Z te_go, co piszecie, wynikałoby, że
zahamowanie się prac wiciowych na·

Na skutek teg.o jest źle, że „Komitet
Demokratyzacji „Wici" na długo przed
ucieczką Mikołajczyka pozbawił ' go
wpływów w organizacji. Jest dlatego
źle, że artykuły w Wiciach rażą zbyt
jak po'wiadacie „czerwonym kolorem".
Wydaje nam się, że są to argumenty
tej, jak piszecie sami, „szeptanej pro·
pagandy". Czy wobec tego nie należy
wziąć się · do roboty i samemu rozpocząć demokratyzacj~ otoczenia? Macie
wszak w rękach argumenty, których
widocznie nie dostrzegacie pisząc o takim fakcie: „są jeszcze inne przyczyny, te Uniwersytety Ludowe świecą
pustkami. Przed wojną do U. L. wy·
jeżdżała młodzież zamożna, którą za•
1
stępowała służba lłajemna, która obecnie pracuje na swoim zagonie, prze.
ważnie Ziem Odz)•~anych , a tej pier·
wszej nie ma kto zastąpić w go·spo.darstwie". Przeprowadziłfśmy reformy tak,
jak o to walczyliśmy, w „Widach",
żeby nie było najemników, żeby najeroni stali się gospodarzami!
Nie bójcie się czerwonego koloru,
sztandu czerwony jest bratem z:elonego i odwrotnie. Nie trzeba szukać na
t:> dowodów. Spotykamy je wszędzie.
Zgromadźcie wokół siebie kolegów i
koleżanki i pracuicie.

Kol. Trutkowski, Kielce.
Słuszny

jest Kolego Wasz list, analfabetyzm to rzeczywiściE ijawisko
bardzo szkodliwe i nal~:t.f usilnie
walczyć z nim. Piszecie, że „ jeśli ktoś
w szkole znaleźć się nie mo:!:e, niech
się sam uczy, niech brat uczy brata,
sąsiad sąsiada, wiciarz wiciarza. Kto
tylko może niech idzie do szkoły,
zawodowe, rolnicze, ogrodnicze, spół·
dzielcze, uniwersytety l udowe, gimin!ll? zakłady naukowe.''
nazja
Chcieliśmy przy okazji zwrócić Was1ą
uwagę. na jeszc;o;e jeden rodzaj nauki,
mianowicie na Kursy Korespondencyjne. Ten, kto nauczył się już tyle, ze
mó~łby póiść do którejś z wymienionych przez Was szkół. a nie ma od·
powiednich. warunków, żeby to uczvnić
może z powodzeniem uczyć się właśnie
drc:usą

korespondencvjną .

Pozdrawiamy Was
dalsze listy.

~

czekamy

n:1

w
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»WIEDZA ··POWSZECHNA«
WYDAWNICTWO POPULARNO-NAUKOWE SPOŁDZIF.LNI WYDAWNICZEJ

»CZYTELNIK«
poleca

następujące

zeszyty wydane do dnia 31 stycznia 194.3 r.
Dział

ł

a d „A" - ł>ział I. BIOLOGIA
Z cyklu „NAUKA O ROŚLINACH."
Zofia Zalewska
Budowa i życ:e nasienia

, .25.-

Z cyklu „NAUKA O ZWIERZĘTACH." '
Zofia Zalewska
Poznaj zwierzęta ssące
Zofia Zalewska
Patrz na zwierzęta

~ ..:O.• 25.-

U k

U k ł a d ·„B" -

Dział l. BIOLOGIA

Z cyklu „KOMÓRKA PODSTAWOWY ELE~IENT ŻYCIA."
Irena Łukasiewicz
Co powinniśmy wiedzieć o pierwotniakach

z cyklu

„ZWIERZ,ĘTA POŻYTECZNE

-

25.-

SPRZYMIERZEŃCY

CZŁOWIEKA. "

Melityna Gromadska .
Ptaki pożyteczna i ich ochrona
M elityna Gromadska
O.wady pożyteczne
z cyklu „UŻYTECZNOśC ZWIERZĄT HODOWLANYCH
I DZlKICH."
Kazimierz Golański
Jedwabnik morwowy
.
.
.
Józef Dubiski
Chów zwierząt, jako zagadnienie gospodarcze
z cyklu „ZWIERZĘTA PASOŻYTNICZE I ROZNOSZĄCE
CHOROBY.."
Irena Łukasiewicz
Pierwotniaki pasożytn!cze .
•
•
,
Zofia Dymowska
Komar i jego rola w przenoszeniu malarii ,
z cyklu „ZWIERZĘTA ŻYJĄCE SPOŁECZNIE."
Roman Wojtusiak
Społeczeństwo pszczół •
•
z cyklu „WAżNIEJSZE WIADOMOŚCI O ROŚLINACH
UPRAWNYCH."
Dominik Wanie
Saslownictwo
Z cyklu „WAŻNIEJSZE ZESPOl..Y ROSLINNE."
„
.
Stefan Macko
Las jako zespół biologiczny ,
Dział Il: GEOLOGIA
Z cyklu „ZfEMIA I JEJ DZIEJE."
Marian Książkiewicz
Jak woda zmienia powierzchnię. ziemi .
Józef Premik
Czy wiatr jest naszym sprzymierzeńcem czy
wrogiem
•
.
.
Stanisław Karczewski
Wulkany czynne i wygasłe •
.
•
Franciszek Bieda
Co wiemy o początkach życia na Ziemi •
Franciszek Bieda
Kto zapisywał kronikę dziejów ziemi •
•
Dział Ili. ANTR~OPOGEOGRAFIA
'
Z cykiu „PRASŁOWIAŃSZCZYZNA I POLSKA PIERWOTNA."
Józef Kostrzewski
Zabytki historyczne i sposób ich badani&
Konrad Jażdżewski
Gdzie była prakolebka Słowian .
Józef Kostrzewski
Kultura Prasłowiańska .
.
•
Zdzisław A. Rajewski
Biskupin - gród prasłowiański .
.
•
Józel Kostrzewski
Słowianie i Germanie w pradziejach Polski
Zdzisław A. Rajewski
Jak żyli nasi przodkowie
.
.
•
~told Hensel
0sadnictwo i budownictwo pr1polslće •
•
Bogdan KostrkmH'1i
Rzemiosło u Polan .
•
•
.
,
•
.l'rito!J Hensel
Kłamstwa nauki niemięckiej o Słowiai;iach
Dział V. FIZYKA
Z cyklu „RUCHY I Sll.°'t."
Andrzej Kwiek
O pracy i energii ,
Z cyklu „WŁASNOŚCI MATERII."
Florentyna Jankowska Zasady żeglarstwa
Z cyklu „ŚWIATŁO."
Stanisław Ziemecki
światło widzialne i niewidzialne
Wlodz. St. Ureański
Analiza widmowa •

20.30.-

25.30.-

25.25.20.-

35.60.-

25.JS.JS.25.40.-

25.JO.25.SO.25.25.JO.30.25.-

35.35.35.30.-

Dział

VII. ATSRONOMIA
Z cyklu „ASTRONOMIA W PERSPEKTYWIE WIEKÓW."
Eugeniusz Rybka
Rozwój idei astronomicznych • '
•
Tadeusz Musiałowicz
Czy ziemia jest w środku świata ,
Dział VIII. MA TEMA TYKA
Z cyklu „MATEl\IATYKA DLA KAŻDEGO."
Włodzimierz Krysicki
Jak liczono iławniej a jak liczymy dziś •
Tadeusz Czechowski
Przypadek a liczba •
Dział '){.. GOSPODARCZY
Z cyklu „ WŁOKNA PRZĘDZALNE."
Helena Waniczek
Len i lniarstwo •
,•
Z cyklu „SUROWCE W POLITYCE ŚWIATOWEJ."
Józel Sobczak
Walka o kauczuk •

45..• 25.-

•

o.. 50.-

XIV. HISTORYCZNY
Z cyklu „llOZWÓJ GOSPODARSTWA ŚWIATOWEGO."
Włodzimierz Dzwonkowski
Powstanie i rozwój Stanów Zjednoczonych
z cyklu ,,EUROPA FEUDALNA."
Tadeusz Manteulltl
F eudaHzm
Aleksander Giiysztor
Cesarstwo i papiestwo
•
H. Ewert-Kappesowa
i J. Schoenbrenner
Wyprawy krzyżowe
.
,
•
Aleksander Gieysztor
Powstawanie państw narodowych .
St. Zaiączkowski
świat słowiański •
•
Z cyklu „WrELKIE OŚRODKI NA.TSTARSZEJ KULTURY."
Marian Serejski
Bizancjum
Eugeniusz Słuszniewicz Indie starożytne
Janusz Chmielewski
Chiny przedwczorajsze i wczorajsze
Bohdan Baranowski
Arabowie i państwo arabskie •
•
Bohdan Baranowski
Najazdy ludów stepowych

50.-

25.30.-

J5.45.2S.-

30.35.35.25.35.-

Dział

XV. HISTORYCZNO-LITERACKI
Z cyklu „LITERATURA DAWNEJ POLSKI."
Julan Krzyżanowski
U kolebki naszej literatury
Początki poezji w Polsce
•
•
.
•
Mikołaj Rej ! rodzima kultura literacka jego
"
czasów .
.
.
.
•
Jan Kochanowski i humanizm w Polsce •
z cyklu „LITERA TURY OBCE.••
Stanisław Helsztyński
Wizerunek Wiliama Szekspira
•
z cyklu „ROlUANTYZM POLSKI."
Stanisław Kolbuszewski Twórcxość Mickiewicza w kraju i w Rosji •
„
na emigracri
Dział

25.~

30.SS.5S.-

6S.70.90.-

XVI. _,,SZ'.fUKA POPRZEZ WIEKI"

Z cyklu „PRZECHADZKI ATEŃSKfE."
Wladyslaw Witwicki
Propoleje .
•
,
Nike Bezsknydła .
Naokoło Partenonu .
„
„
w· Partenonie . .
„
Powrót z Akropol; .
O rzeżbach starogreckich
•
Rozkwit rzeźby w Helk.dzie •
„
„
Rzeźba hellenistyczna
Z cyklu „SZTUKA NOWOCZESNA W EUROPIE."
Barbara Beniulis-Strynkiewiczowa
Rzeżba francuska XIX i XX w.

•
•
•
•

30.35.30.30.30.30.35.35.-

80.-

Dział

XVII. „MUZYKA POPRZE WIEKI"
Z cyklu „MUZ'YKA I l\fUZVCY POLSCY."
Zdizslaw Jachimecki
Mikołaj Gomółka i jego poprzednicy w historii muzyki polskiej .
Karol Stromenger
Fryderyk Chopin
•
Stanisław Moniuszko
.
•
•
Zd;fslaw Ja~himec"ki
Muzyka kościelna Moniuszki .
,
•
Józef W. Reiss
Polskie skrzypce i polscy skrzypkowie •
•
Emma Altberg
Polscy pianiści
•
Dział XVIII. ŻYCIORYSY
Z cyklu „PORTRETY LITERACKIE."
Andrze; Boleski
Zygmunt Krasiński
Tadeusz Czapczyński
Aleksander Fredro .
J. Zygmunt Jakubowski Henryk Sienk:ewicz
Zofia· Klarner
Eliza Orzeszkowa
Janina Kulczycka-Saloni Bolesław Prus
Eugeniusz Sawrymowicz Jan Kasprowicz
Z cyklu „MALARZE POLSCY."
Mieczysław Wallis
Artur Grottger
Julian Fałat

.
.

XIX . WfADOMOśCI Z FILOZOFII
Z cyklu „ WTADOMOśCt Z PSYCHOLOGTI.''
Władysław WitµJicki
świat we"llnf;trzny i drogi do niego •

20.60.35.25.2S.20.-

25.20..20.35.20.25.30.20.-

Dział

„
„

„
„

25.-

45.-

„
„

Wrażenia zmysłowe

Widzenie utworów przestrzennych .
Podział życia 11sychicznego
Myślenie

Instynkty, uczucia, afekty
Uczucia estetyczne .
Dział XX. INFORMACYJNO-METODYCZNY
Z cyklu „INFORMACJF. I WSKAZÓWKI."
Prospekt wydawnictwa Popularyzacra Wiedzy

. 30.30.. 30.25.25... 25.JO.45.-

-----------------------------------------------------------------------------,------------------------------------------------(Dokończenie na str. 16)
.r

Nr 8.

<t6
(Dokoilczcnie ze str. 15)
Dział

ZDROWIE I MEDYCYNA
,.l'HZELOMOWE ODKRYCIA W MEDYCYNIE"
Promienie Roentgena
Abraham Handelzalc
XXII!.

Z cyklu „SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE."
•
Henryk Jordan
Aleksander Kamiński

Z c.,·klu

• 35.-

Warunki nabywania:
Zeszyty „Wiedzy Powszechnej" można nabywać w Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Chłops ka", Warszawa Zieln'l 45 ł we wszystkich księgarniach
w Polsce.
Administracja „Wiedzy Powszechnej" dostarcza bezpośrednio poszczególne z.eszy~y na nas~ępujących warunkach:
tzn. takim, kt(trzy . zakupią wszystkie . dotychczas wydane zeszyty 4 zgłoszą gotowość dalszego odbioru, 10% rabatu od cen kallogowych. ·
2. Przy zamawianit. pojedyńczych zeszytów obowiązują ceny katalogowe.
3. Członkom Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik" przysługuje 10% rabatu również przy mniejszych zamówieniach.
4. Dolicza się koszty opakowania i przesyłki w sposób następujący:
1. Odbiorcom stałym -

przy•

sługuje

a) przy
b) ,1

wysyłce
"

zł.

zesz-ytów do 45
„ od 46-80

„ - „ 130
81-160
"
c) "
11
d) przy wysyłce większej ilości zeszytów dol!cza się 3%
cen katalogowy•h.

70

„ 100

Zeszyty wysyła się za zaliczeniem pocztowym doliczając do ko~ztó~ opakowania minimum z, 30 jako dopłatę pocztową.

5.

Zamówienia należy kierowa!:
. ADMINISTRACJA „WIEDZY POWSZECHNEJ", Lódt., ul. Piotrkowska 96.

KONTO P. K. O. Nr. VII. 4304,
Jeśli Czytelnikom będą potrzebne wyjaśnienia lub wskazówki, prosimy .n!e czekać, lecz pisać p od adresem:
0

„REDAKCJA WIEDZY POWSZECHNEJ", DZIAL ODPOWIEDZI,
·· Warszawa, ul. Daszyńskiego 14.

U. L. . w Chwałkowie
Uniwersytet Ludowy im .. ks.
Stojałowskiego w Chwałkowie
powiat Gostyń zawiadamia, że
:z dniem 16.III. br. zostanie otwarty kQrs żeński. Na . kurs

2. Podanie o przyjęcie,
3. $wj•adectwo.
. zdrowia
podanie o
4. Ewentualn~
zwolnienie z opłat.
Opłata miesięczna za utrzywynosi
manie~ w internacie
1000 zł.

.

może się zgłosić młodzież żei1-

ska mającfl ukończony 18 rok
która pragnie z.dobyć i

życia,

pogłęb{ć

wiedi;ę

lub 'całko- w1c1e zwolniona od_ opłat za
utrzymanie w internacie.

może być części9wo

cącą

oraz wszehstronne wyrQbienie społeczne. ·

Do
leży:

1.

poło

zgłoszenia dołączyć

,

Zgłoszenia

kierować

należy

dÓ dnia· 12.111.br. pod adresem: Kierownictwo Uniwersytetu
Ludowego w Chwałkow'ie poczta Krobia pow. p.ostyn ..

na-

.

Własnoręczny życ"iorys,

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

·'

1

ibl o

o

poleca:
WYDAWNICTW A WŁASNE:
zł. 200.Rek - Ruch ludowy w Polsce (wydanie I) 2 tomy
'
100.Inglot - Udział chłopów w obronle Polski
60.Rek - Nowa Jugosławia
20.M. Rataj - Wskazania obywJtelskie
50.Skuza - Kumac
BIBLIOTEKA „WICI"
Pomocnik ,rganizacyjny dla Kół Młodzieży Wiejskiej „Wici" 100.40.„
M. Konopnicka -,.. nowele i wiersze
50.- '
Pan Balcer w Brazylu
50.J. Ka~~rowicz - wiersze
100.P. Greniuk - W naszej świetlicy
50.W. Wilb!k - Żywią i bronią. (dramat)
~
60.Jabłoń gada
30'. Na szczyt (obrazek spółdzielczyl
„
50.Z. Turska - Kościuszko we Francji
40 ...:.
Wł. Słobodnik - Jan Kiliński (poemat)
30.Chłopi-poeci - zbior wierszy pisarzy chłopskich
/ 50.Nowosielski - Szczęście Hani (komedia ludowa)
50.Ghoińska ·-:- Znajdziesz w polu mój grób (obraz~~ sceniczny)
J. M. Rytard - Ziemia (szt. scen pg „Placówki B. Prusa) 150.120.'Fr. Piaścik - Budownictwo wiejskie
WYDAWNICTWA OBCE.
390.Conrad - Tajfun
350.Dygat - :Jezioro Bodeńskie
200.Frasik - Urodzony w źdźble
480.Kłosowski - Jarzmo
4$ł0.· Mgła .
„
370.Kowalski - W Grzmiącej
340.Ę:ról :- Drogowskazy
200.Ę:ubisz - .Przednów,e k
130.żelazne Kompanie B. Ch.
opakowania nie
Przy zamówieniach ponad 5.000 kosztów przesyłki
doliczamy .
Pien!ądze na zamówienia należy wpłacać na konto czekowe w PKO
Nr: I. ~ 6832.
Spółdzielnia Wydawnicza
„Prasa Chłopska"

·,

•

Rędaktor: · Mieczysław

Warszawa, ul. Zielna 45

młodzież

chętna

Zdolna a

pgólnokształ

. Czas. trwania kursu do
wy lipca br.

.Wydawnicza ~~~a
~~~O „PRASA CHŁOPSKA "

Spółdzi elnia

Grad

Wydawca: Zw.

A.dres . Redakcji; Warszawa, ul. Bartoszewicza 3. Adrf'll Administracji:

Warszawa, ul Zielna 45.

Młodzieży

Wiejskiej R. P. „Wici".

Konto czekowe PKO Warszawa Nr. 1199.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~·~~~~~~~-:-~

Prenumerata rocznie 400,

półrocznie zł.

200. kwartalnie

zł.

100.

Cena ogłoszeń: za tekstem cała strona zł. 30.000, 1/2 strony zł.
W tekście 100% drożej.

Drobne zł. IO za

Numer ·pojerlyilczy

zł.

10.

·Rękopisów nadesłanych

Redakcja nie zwraca.

15.000 1/4 ;trony zł. 8.000, 1/8 strony zł. 4 OOO, 1/16 strony zł. 2.000.
wy_raŻ. poszukiwania pracy zł. :i za wyraz.
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