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Do bardzo ważnych zagadRuchu Wiciowego należy
problem społecznego wych ()..
wania i. uaktywnienia młodzie
ży w.ięjskiej, oraz p ozyskania
jej dla twórczej pracy dla na·
szegQ Państwa.
n!ień

Władze związkowe wyraźnie
stwierdzały,
że stoją twardo na gruncie dzisiejszej rz~istości nie dlatego, iż tylk.o ta, a nie inna po-

i niejednokrotnie

postępu społecznego

ciej siły chłopskiej są sp.rzecz·
ne z dotychczasowym doświad
czenieni historycznym.
P.rzykład Stambulińskiego w
Bułgarii, oraz przewrót w0jenny w Polsce w 1926 r. ' dokonany na skutek politycznej
słabości skłóconych ze sobą
stronnictw chłopskich i robotniczych niech będzie dla nas

na wsi, a
w czasie w ojny w B. Ch. chlubnie służyli sprawie wolności, zajmowali negatywne lub niezdecydowane stanowisko wobec
postulowanych niegdyś przez
siebie przemian ustroj o,w ych.
Dzisiaj w okresie szczególnie
srlnych przeciwieństw między
światem postępu, a obozem kapitalistycznego wyzysku, nie
wolno w żadnym wypadku siadać „okrakiem· na barykadzie"
i zajmować stanowiska jedynie
obserwatora, jeżeli przeobraże·
nia społeczne w Polsce nie mają się dokonać bez naszego
udziału, a nawet wbrew nam.
Pokutujące tu i ówdzie koncepcje stworzenia t. zw. trze-

stawa warunkuje swobodne
i..stnienie i r ozwijanie się ,,Wi·
ci", jak przede wszystkim ze
Niewątpliwie wysiłki władz
względu na 1'<>, że przebudowa
związkowych zmierzające przez
. ;rozumnie stosowaną propagan- · ustroju społecznego w Polsce
dę do ideologicznej przebudodokonuje się w kierunku zgodwy światopoglądu młodzieży njrm ź zasadniczą linią ideolo.
przyniosły kongii wiciowej.
wiciowej Byłoby wielkim nonsensem,
kretne rezultaty.
Swiadczy o tym nietylko sze· gdyby wiciarze mający za sobą
reg .rerolucji, wytycznych ideo- tradycje 35 lat ciężkiej walki i
wo - programQwych uchwafo- pracy o polityczne, społeczne i
nych na .różnych konferencjach, narodowe prawa ludu polskiezjazdach, kursach, zebraniach go, którzy w lat.ach sanacyjnej
itp., ale także czynny udział wi· dyktatury stanowili awangardę
ciarzy w różnego rodzaju pracach, zmierzających do utrwalenia i rozbudowy demokracji
społecznej w Polsce.
jednak istnieją
Niemniej
jeszeze w Ruchu Wiciowym
pewne jednostki, które z róż
nych powodów hoją się, a może
i nie chcą w sposób jedno·
znaczny, nie budzący żadnych
wątpliwości, zadeklarować swo
jej przynależności do postępu i
23 lutego 1918 r, - to dzień narodzin A rmil Czerwonej,
demokracji.
Nie jest to wynikiem złej
k tóra w ostatniej wojnie stała się główną siłą niosącą wzwolewoli czy też bezkrytycznej nenie ujarzmionym przez hitleryzm narodom Europy. U boku
gacji dzisiejszych polskich stoArmii Czerwonej Wojsko P olskie przebyło zwycięski szlak od
sunków. Niemałą tutaj winę
Lenino do Berlina, przywracając narodowi polskiemu zrabourazy i
zastarzałe
ponoszą
µ.przedzenia społeczno - ideowe,
wane przez Niemców ziemie piastowskie. Granica Polski na
P, także irracjonalizm polityczOdrze i Nysie złączona będzie na zawsz~ z imieniem Armii
nego myślenia, czyli rozumo- ~
i Jej zwycięskiego Wodza, Generalissimusa Józefa
Czerwonej
wanie oparte na niesprawdzalStalina.
nych przesłankach uczuciowych i wyciąganie stąd pożą
. ,. W warun1cach powojennych, kiedy nie wygasły jeszcze
danych dla siebie, ale nierealwszystkie ogniska faszyzmu, Armia Czerwona jest główną
nych wniosków.
Dużo pis.ano na temat szkodsiłą gwarantującą pokój Europy i świata.
liw00ci takiego wyłącznie em0W trzydziestolecie Armii Czerwonej odbyły się w Związku
cjonalnego podejścia do problematyki społecznej. Wynikły
Radzieckim i w innych państwach demokratycznych uroczyz tego powodu różnego rodza·stości poświęcone tej rocznicy. S~rawozdanie z przebiegu tych
j u konflikty i zgrzyty z wielką
szkodą dla Polski i Ruchu Lu- ~ uroczystosci na terenie naszego kraju podtimy w najbliższym
ł numerze.
dowPQO.

odst.raszającym przykładem.

TRZYDZIESTOLECIE
ARMII CZERWONEJ
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Nie wolno pod grozą samo..
unicestwienia wiązać się w jakikolwiek sposób z ginącym u
nas światem zwolenników kapitalistycznego porządku społecznego i z jego politycznymt.
rachubami.
W'spólpraca „Wici" z robotniczymi organizacjami młodzie
żowynti nie jest złem koniecznym jakhy się komuś wydawało, ale świadomie podjętym wysiłkiem zmierzającym do zmobilizowania jak najliczniejszych mas społecznych do pracy dla dobra naszej ojczyzny.
Oczywiście, że współpraca la
o<lbywać sę może tylko w atmo
sferze wzajemnego zaufania,
swobodnej wymiany {>Oglądów
i na zasadzie p.rawa do otwartej, szczerej krytyki.
\Vbrew złośliwej opinii niechętnych, „Wici" zajmują, gdy
zachodzi potrzeba, nawet i krytyczne, ale równocześnie rzeczowe stanowisko wobec usterek i niedomagań ustrojowych.
W Polsce nie ma racji istnienia jałowa opozycja tylko dla
opozycji, ale zawsze jest miej·
sce na konstruktywną {lracę i
usuwanie błędów.
Dla pewnych jednostek, które zagubiły się w nowej epoce,
„Wici" po starem.u są wywro...
towe, bezbożne, komunistyczne, podporządkowane obcym
dyrektywom i ośrodkom dyspo·
zycyjnym.
Nie lękajmy się tego „łabę
dziego śpiewu" bezsilnych prze
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Rola· „Służby Polsce" m ustroju
·demokracji ludowej
Głęboko

„W celu szerszego włączenia
w ogólno-narodowy
proces odbudowy kraju w
szczególnosci w zakresie reafinie rozumie, trafnie ocenia o- zacji trzyletniego planu odbubecną syiuację Polski Ludowej
dowy gospodarczej, przygotozorganizowana młodzież,świa- wania licznych kadr pracownidomie i planowo dążąc do ro.z- ków przemysłu , rolnictwa i inwoju i utrwalania organizacji eych działów gospodarki naPaństwa Ludowego, które zdoirodowej, głębszego wpojenia
ne będ.zie jak najszybciej zmo- • młodzieży zamiłowania do
bilizować,
zorganizować
i twórczej pracy nad odbudową
pchnąć do w1órczej pracy całe
kraju i zwiększenia jego mocy,
nosze społeczeństwo.
wprowadza się - obok istniePonadfo włożyć musimy du- focego powsze~hn~go obowią:
żo wspólnego wysiłku, ażeby zku ~cho~a~1a f1~ycznego i
możliwie szybko i skutecznie przysposob1ema wo!skowegoodrobić duże zaległości, wiopowszechny obowiązek przykące się za nami, jako spuściz- sp?s?bfenia zawodowego rńłona okresu Polski szlacheckiej.
dz1ezy.
Historyczny posag, kfóry o. Ustawa obetm~je cztery spedziedziczyli chłopi i robotnicy • qalne zagadnlema:
.
po pańskich rządach - ogro- 1 1) Powszechny obowiązek
mne zaniedbanie gospodarcze przysposobienia zawodowego.
i kulturalne szczególnie wsi
2) Przysposobienie fizyczne
polskiej, oraz barbarzyńskie i przysposobien\e wojskowe.
skutki „kapitalistycznej" wojny
3) Organizację spraw .kultui hiflerowskiego najazdu ry fizycznej i sportu. .
musimy samodzielnie, własny4) Otganizację „Sluzba Polmi siłami narodu wyrównać i sce" - brygad pracy dla wynaprawić.
konania robót publicznych.
Dziś w Polsce Lud-owej wyPowszechnemu ohowiązkoniesiemy na honorowe miejsce wi przysposobienia zawo~o
zawód chłopa-rolni-ka, robotni- wego, ~chowania fizycznego
ka i pracownika umysłowego, i woj&kowego mł<>dzieży w rawytrzebi·m y do reszty uprzy- mach P. O. 5. P. podlega mło
wilejowanych
próżniaków,
dzież obojga płci w wieku od
spekulantów poli1ycznych i go- lat 16-21 włącznie.
spodarczych,złikwidujemy nieW okr.esie ustroju kapitalirobów, warchołów i złodziei.
stycznego w Polsce w Jatach
~i~gie musimy być. re~oh.1- między 191a-39 po~szechny ocy1ni w walce o spr?w1edhwosć bowiązek szkolenia zawodosP.ołeczną, _o czysfesć demokn2- wego nie istniał, bowiem grupy
CJI łudo~eJ ~m~_z o pełną demorządzące (obszarnicy, fahry:
kratyzaqę zycia.
kankanci . bankierzy) zwalczali
W obe~nych warunkach ma- oświatę dfa ludu, nie zakładali
sy pracu1ące muszą być zorga- zatem szkół rolniczych, przenizowane~ u~rojone . w naj: ·mysłowych i rzemieślniczyc~,
nowsze srodk1 techniczne .1 ufrudniali dostę-p młodziezy
wiedzę fach ową, uświadomiochłopskiej i robotniczej .na
ne politycznie i wychowane o· wyższe uczelnie, uniemożli
bywafelsko.
wiali jej dostęp do stanowisk w
Z tej jasnej oceny sytuacji i wojsku- i administracji.
iendencyj rozwojowych Polski
W okresie Polski przedwo·Wynika logicznie projekt Usta- jennej sport i wychowanie fizywy Rządu R. P., wniesiony do czne hył-0 dostępne jedynie dla
Sejmu t. zw. Organizacji Po- nielicznej szlacheckiej i mieszwszechnej „Służba Polsce".
czańskiej „elity".
W opracowaniu i realizowaw
Młodzież chłopska i robotn"iniu tej ustawy odgrywają dużą cza z boisk i przyrządów sporroJę organizacje młodzieżowe.
iowych· nre korzystała. Sport i
Ustawa obejmuje szero.ki za- wychowanie fizyczne było dla
kres prac i dążeń całej młonielicznych wybrańców losu.
dzieży polskiej, O'kreśla rówW tymże okresie przysposo-nież jej obowiązki wo·b ec Oj- hienie wojskowe, prowadzone
czyzny.
w szkołach przez ówczesne
Art. 1 projektu tej udawy wład?.e, F>rnz próby prowadzemówi =
nia P. W. przez sanacyjny
odczuwa i rozumie

swoją powinność wobec przyszłych pokoleń ogromna większość naszego narodu, dogłęb-

młodzieży

•

Związek

Strzelecki

wypaczało

Już
dzieć

obecnie trzeba przewii ustalić prawidłowe ro.z..
mieszczenie sieci szkół zawono, były antydemokratyczne, . de>wych, przygotowywać siły
r" były często „tresurą policyj- fachowe nauczycielskie.
ną".
Należy w programach szkół
W okresie przedwojennym ustalić i wprowadzić wszystkie
nie myślano poważnie o ko- nowe elementy, wynikające z
niecznych robotach pu-blicz- przemian ustrojowych i z konnych {melioracje, budowa ka- sekwencji narastającej nowej
nałów i dróg, regulacja rzek
struktury - umaszyJ)()wionej,
i f. p.), rząd sanacyjny nie zdo- zelekfryfrkowanej,
uprzemybył się na plan pracy, idący w
słowionej i
uspółdzielczonej
kierunku rozwoju Polski, mi- wsi, do której nieugięcie muszą
mo że we wsiach wegeiowało zmierzać wszystkie wysiłki i
7 milionów ludzi „zbędnych", dążenia rządu i społeczeństwa.
mimo że w miastach był-0 setki
Naczelnym zadaniem w bieiysięcy bezrobotnych, szukają
żącym okresie będzie przygo-cych pracy roboiników.
towanie tej masy młodzieży
Na te prace ka.piłat zagrani- wiejskiej, która w niedalekiej
czny i rodzimy nie miał pienię przyszłości ohejmłe warszhdy
dzy, gdyż inwestycje Je były rolne.
nierentowne. Kapitał żądny zyWłaściwe prowa,dzenie 3 misku szedł na zyskowne opera- lionów g<)§podarstw rolnych
cje handlowe i spekulacje ban- wymaga rzecz jasna gruntokowe i giełdowe.
wnego przysposobienia teoreW usttoju demokracji ludo- tycznego i praktycznego do za• wej, w obecnej P.olsce Ludo- wodu rolniczego.
wej jest i będzie inaczej.
Ponadto wieś przebudowana
Rząd . przychodzi z pomocą
oraz zorganizowana spółdziel
masom pracującym. Rząd lu- czo musi posiadać s.poro wydowy reguluje te ka,tygodne kwali<fikowanych
kadr
dla
zachwaszczone odfogi naszej obsadzenia i prqwadzenia za...
niedawnej hisiorii. Zosfały sze- wodów pomocniczych wzglę
roko otwarte drzwi dla mło dem rolnictwa (spółdzielczośt.,
dzieży chfopsko-mhotniczej do
ośrodki maszyno-we, instrukło
szkół, i do najwyższych stanorzy i f. p.).
wisk w armii i urzędach.
Podobnie w przemyśle poW Polsce Ludowej zagadnie- trzebni są i będą coraz to no-nie powszechnego przygotowa- wi fachowcy, poczynając od
nia do zawodu siało się jed- wykwalifikowanych rołx>tni•
nym z naczelnych problemów ków, a skończywszy na b4dadoby obecnei. Fakt ten warun-. czach w la•b oratoriach i pracokuie rozwój P-ołski w kierunku wniach. ·
Państwa przemysłowo - rolniBiorąc powyższe przesłanki

duchowo młodzież, gdyż podejście i metody które stosowa-

cze~o.

Przebudowa usiroju rolnego
w kierunlm zorganizowania
przemysłu nrzetwórczo - rolniczego, daleko idąca SDecjalizacja upraw. rejonizacja i sadownictwo, wszechstronny rozwój spółdzielczości rolniczej,
elektryfikacja kraru i wprowadzenie powszechne maszyn
rolniczych, 'stawia już ob-t"cnie
zarówno przed rządem jak i
przed or~anizacjami chłopski
mi i robotniczymi konieczność
ooraoowanh1
dłuP.Ofalowe~o
planu przebudo,w i rozbudowy gospodarczej kraju na najbliższym etapie.
.
Ta naturalna.konieczność rozwojowa sta"je przed nami iuż
teraz, jeszcze w okresie wykony-wania' trzvlf'fnie~b nlariu odbudowy gosp-Odarczej.

pod uwagę
że ustawa
obowiązku

trzeba podkreślił,
o powszechnym

przvsposoMenia
zawodoweg.o młodzieży rosła...
ła opracowana w porę. Była
ona bardzo potrzebna, szczew
gólnie w naszych oolskich sło-
sunkach i warunkach.
Dotychczasowe doświadcze
nia prac szkół Przysposobienia
Przemysłowe1?o . w których do-

młodzież robofnic.złl.
pracującą w fab"'"v kach i zakła
dach ,p.rzemrbwych, dały

szkalano
dn5ć

dohre re.zuHrty.
Prace, rozpoczr-•1e niespełna
od roku i prowClcl„one w akcji
Przvsoosobienia R0lniczego i
Woisko-wego wyka?:ały również, że w .obecnvch warunkach można zupełni~ ~kuiecz,
(Do.końeuni~

na •fr. 14}
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PRZEZ ZJf:MIE ZACHODNIE
· Kłodzko jest jednym z najatarszych miast piastowskich
a1a Dolnym śląsku.
Mało jest dokumentów, mótego
przeszłości
wiącycp o
miasta. Znaczna ich większość wanie miasta. Od tego czasu
zaczyna się powolne a systeiło źródła niemieckie. Niewąt
niemczenie ziemi
pliwie istniały źródła w innych matyczne
roku 1763 na
Od
kłodzkiej.
,językach, jak w języku polskim
pokojowego
traktatu
mocy
trudn<>
i czeskim, ale narazie
.nam orzec, co ostało się a co ·mias o zostaje włącwne' do
zaginęło. Zresztą sami Niemcy Prus.
Okres dw&...h ostatn'ich wojen
w przyczynkach oo historii
świato\vych miasto przetrwało
Kłodzka powołują się niejedno,krotnie na kronikarzy czeskich szczęśliwie. Zupełnie nieuszko-.
i polskich, jak Kosmasa, Dłu dzone zajęły je w roku 1945
zwycięskie wojska radzieckie
gosza, Hajkę i inn.
i polskie. W kwietniu tegoż rowładza administracyjna teku
Z historii miasta
go miasta przeszła w ręce poi·
niemieckie nie są skle.
żródła
wiernym odbiciem faktów hiślady _ polskości Kłodzka
·storycznych, tym bardziej, gdy
.chodzi o przeszłość polską miaMimo 700-letnieg-0 oderwania
sta. Ze zrozumiałych względów
ziemi kłodzkiei od Polski, po..
)ostały one naświetlone tendencyjnie i s~ronniczo. M'imo
to jednak wyłuskać z nich m0ina bodaj w części ziarn_o
prawdy.
Pierwszą wzmiankę o Kłodz
· ku znajdujemy w kronice cze-skiej Kósma8a pod datą 981 r.
Znajdowało się _ono podówczas
' w posiadaniu ojca św. Wojciecha, rycerza Sławn'ika, któremu
część
wschodnia
podlegała
Czech. Było to w okresie
zmierzchu państwa Wielkodynastią
Morawskiego - pod
.Przemyślidów i początku. two. rzącego się państwa czeskiego.
_~ródła polskie i niemieckie zaprzeczają, jakoby rycerz Sław
. nik był Czechem. Pieczętował
się on herbem zinanym tylko
· w J1eraldyce polskiej „Topór"
. i dal początek znakomitemu
•rodowi „Toporczyków" mało
Glatzera
Według
. polskich.
, ( „Heimatschriften", tom VII)
Sławnik(' rycerz ze znakomitego rodu Polan, nie pozostawał
. na stopie przyjaanej z książę·
tmni. Padł ofiarą ich zawiści,
zamordowany w.raz z rodziną
przez księcia praskiego.

KŁODZKO

•

•

Dwieście

na piej ślady pólskości,
które dowodiii. że ten prastary gród piastowy był w zaraniu
swych dziejów polski i jedynie
przez podstęp i użycie siły dostał się w ręce niemieckie.
W okolicy znajdujemy pomnik Ryksy Piastó\"my, w kate-drze i na cmen tar.zach - nagrobki z polskimi napisami.
W kronikach miasta często
spotykamy się z takimi nazwi·
skami polskimi, jak Zbysław,
Budziwoj. Do dziś dnia spotkać
można Niemców o nazwiskach
czysto polskich: Radziejowski,
Suchanek. Niewątpliwie są to
potomk<>wie dawnych rodzin
polskich, zniemczonych w ciągu kilkuwiekowego panowania
obcego.

zostały

allc.zkl -

Jedna s eharakterystyczayelt
dolnośląsklcb.

wyłącznie

języ

wa.
- · Takich kilka polskich nazw

Dziś Kłodzko spols-zcza·: się
w szybkim tempie. Llczy okol-O
trzydziestu tysięcy Polaków,
stron
przybyłych z różnych
Polski, zwłaszcza repatriantów
zza Buga. Posiada wiele szkól
średnic}i i powszęchnych. Z fabryk zostały uruchomione fabryka mebli i odlęwnie .
DZięki

r

W11skłe

się

Miasto
w obecnym stadium rozwojft

padło Kłoclzko

XIOdako.

sługiwał

kiem polskim, świadczy wydana w roku 1804 w Berlinie
przez króla Fryderyka Wilhelma w języku polskim „Instrukcja dla sołtysów miejskich na
śląsku i w hrabstwie Glackim".
Tu, na tej ziemi powstała w
wieku XIV w klasztorze pierwsza książka polska, znana w
dziejach naszego piśmiennict
wa jako „Psałterz Floriański".
Dowodami polskości miasta
i jego ziemi są w końcu wyraźnie pdlskie nazwy miejscowości, zniemczone przez Niemców, jak np. Schwenz czyli
święcko, Wiltsch, czyli Wilcza,
Droschkau czyli Drożków, i
powtarzająea się kilkakrotnie
na Sląsku nazwa rzeki Scinageograficznych ziemi, przez
tyle wieków oderwanej od
Macierzy, wiele nam mówi o
polskości. Na ich podstawie
mamy prawo twierdzić, że ziemia ldodzka była kresem polskiego osadnictwa na zacho- .
. dzie.

lat walki

Pod koniec wieku X przyMieszkowi I ty- tulem wiana za Dąbrówkę.
. Czesi jednak nie chcieli się po- ·
godzić z utratą miasta i toczyli
przez okQło dwieście lat wojnę
z Polską. W ciągu tych walk
przechodziło ono z rąk do rąk.
W.reszcie w roku 1137, korzystając ze słabości książąt dziel. nicowych, zagarnęli je pod
swoje panowanie Niemcy, któ„ rzy przez e:ały czas wojny
- wspoma·gali czynnie · Czechów,
·wywierali "silną presję na kró. la czeskiego Ottokara Il i uzyskali jego zgodę na .skolonizo-

O tym, że element polskosłowiański, miasta opierał si~
dość długo germanizacji i po.

eeeh miast

_przedsiębiorczości

pierwszego burnnistrza Pstro·
końskiego, <>ficera I Dywizji it; .
T. Kościuszki i jego następcy,
został naprawiony zniszczooy
·podczas wojny most na Nysie,
łączący dwie dzielnice miasta.
W projekcie przeW'idziana jest ·
budowa Domu Kultury Naro. dów Słowiańskich.
Czechów, którzy do niedawna rościli pretensje do Kłodz
ka, jest tu zn!ikoma ilość. Mo. żna ich . policzyć na palcach.
Przed wiekami niewątpliW'ie
istniały tu nieliczne osady czeskie. I Z biegiem czasu uległy
one _Jednak zupełnej germanizacji, tak, iż prz~d 20 laty statystyka niemiecka wykazywała
na ogólną liczbę ok. 20 tys.
mieszkańców ziemi kłodzkiej
fysięcy
kilka
zaledwie
·zn~emczonych Czechów.
W chwili objęcia miasta
przez władze polskie, zastano
tu zaledwie„. 60 Czechów. Dziś
liczba ta zmalała -do 10.
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~eszczc numer ten nie z<ląży
aotrzeć do rąk Czytelników, a
już w Dębowej Górze rozpoc:z-

pie się od dawna zapowiadana

,W.ciowa konferencja ideoJ.oliJczna wymaczona uchwałą
Zar..i:ądu Głównego na dnie: 26,
~. 28 i 29 lutego.
~ konferencji wezmą udział:
członkowie Zarządu Głównego,
11astępcy członków Z. G., człon-

Komisji

pi-..i:t.-wodniczący

Rewqzyjnej,

Wydziałów,
Związków Wo..

przedstawiciele
jewódzkich oraz zaproszeni
goście (z S.L. i P.S.L.).
Program konferencji przerwó:duje dyskusję nad następu
Jęcymi referatami:
dr. Jan Szczepański. - Roz'Mlj ruchu młodzieży wiejskiej
w świetle badań naukowych;
kol. Ludomir Stasiak - Polityczny kierunek rozwoju ro.dm wiciowego;
kol. Stefan Ignar - Rola
..,Wici" w gospodarczej przebudowie Polski;
kol. Jan Aleksander Król -

Rola „Wici" w przebudowie
kultury narodowej;
kol. Mieczysł~ Grad - Wiciowe zadania i metody wych0wawcze.
Uczestnicy konferencji po
wysłuchaniu referatów na zebraniach ogólnych p.racować
będą w komisjach. Pracom k0misji przewodniczyć będą:
kol. Władysław Jagusztynkomisja polityczna;
kol. Wincenty Wąsik - komi-sja gospodarcza;
kol. Dyzma Gałaj - komisja
do spraw kultury;
kol. Józef Mozga - komisja
do spraw wychowania;
Zebraniem całości materiału
zajmie się komisja redakcyjna
z kol. Józefem Ozgą - Michalskiłn jako przewodniczącym.
Obszerne sprawozdanie z
konferencji ukaże się w jednym z najbliższych numerów
„Wici". Natomiast szczegóło
we materiały opublikowane zostaną w „Młodej Myśli Lud<»wej".
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Związek sąsiedzki
Kół

licealngch ·w Kielcach

:Z radością noiujerny fakt po"1'słania Związku Sąsiedzkiego
Kół gimn.-licealnych na terenie miasta Kielc. Nadmieniamy, że wcześniej powstał Zw.
Sąsiedzki na terenie miasta
Na zebranie,
Częstochowy.
które odbyło się w dniu 12-go
luiego b. r. w świetlicy Wojewódzkiego Związku przy ul.
Głowackiego 2, przybyła spora
gromada licealistów i gimnoz.jalistów pochodzenia wiejskiego.
Reprezentowane były nastę
pujące Koła gimn-licealne: Ko·
ło Miejskie z siedzibą przy
Woj. Związku Mł. Wiejsk. „Wid", Koło przy Pańs1wowym
Liceum im. J. Sniadeckiego, Ko~
ło przy Państwowym Liceum
im. St. Żeromskiego, Koło pr.zy
Wojewódzkiej Szkole Rzemiosł
Artystycznych oraz Koło przy
Państwowym Liceum Pedago·
gicznym.
Z Wojewódzkiego Zarządu
obecni byli kol. kol.' Lisikiewicz Maria, Wojtaś Stefan i
Kwiecieil Stanisław. Zebranie
hymnem wici~
rozpoczęto
Wym: „Do niebieskich pował"'"
Zebranie zagaił kol. Pluta K.,
podkreślając ko.nieczność organizowania się młodzieży
:wiejskiej, uczącej się w szkołach średnich.
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Konferencia ideologie.zna

Jrowie

c'

Następnie
mówił cele

kol. Szafraniec oi .zadania Zw. Są
innymi
Między
siedzkiego.
podkreślił znaczenie udziału
delegata „Wici" w Miejskiej
Radzie Narodowej, który bę
dzie przedstawicielem Mło
dzieży Wiejsk. w samorządzie
miasta Kielc. Później kol. Trutkowski J. omówił regulamin
Sąsiedzkiego Związku, jako samorządnego oddziału terenowego Woj. Związku Mł. Wiej·
tkiej „Wici".
Po tych referatach przystą
piono do wyboru władz Koła,
które uformowano w nasfępu
jącym skład.zie:

„Wici" UJ płockim liceum
pedagogicznym
Licealne Młodzieży
Koło
Wiejskiej „Wici" przy Państwo
wym Liceum Pedagogkzny,m W.
Płotku powstało w paździemi·
ku 1946 r. z inicjatywy kol. Ryszarda Małlęgi, ucznia tegoż
zakładu, jednego z organizato·
rów „Wici" w pow. płockim i
sekretarza zarządu powiafowego. Początkowo praca szła z
trudem, bo zaczęliśmy z &
członkami, ale już pod koniec
roku szkolnego mieliśmy w
Kole około 30 osób. łzyła· to
przeważnie młodzież starsza,
zajęta wtedy egzaminami maturalnymi nie mogła rozwinąć swej szerszej działalno
ści. W nowym roku szkolnym
1947-4& zaczęnśmy organizować się na nowo. Zaczęliśmy
od zmiany Zarządu, który od
razu przystąpił do pracy. Praca z początku też nie była łat·
wa. Młodzież nasza, aczkolwiek w przeważającej liczbie
wiejska, potrzebowała uświa
domienia, co do konieczności
organizowania się i pracy zorganizowanej. Dziś śmiał-0 po·
wiedzieć mogę, że na iym polu zrobiliśmy wiele. Mamy już
&O członków świadomych swoich celów, pracujących w myśl
ideologii wiciowej i dążących
do odbudowy Polski Ludowej.
Postawą swoją i pracą , zdc1byliśmy uznanie władz szkolnych, które ułatwiają nam rea·
lizację planów.
W pracy przodują koleżanki
z; kl. II (B) licealnej, które ~
kazują wiele energii i zapału.
Rzecz charakterystyczna, że
cała klasa lłcząca 23 osoby
wrai z wychowawcą nal-1!żą do
„Wici". Dodać należy, że w
Kole naszym ,aczkolwiek koe·
dukacyjnym, koleżanki przodują w pracy, którą podzie1iliś-

my na: terenow4 i kulturałJlÓ!'I
oświatową.

Każdy członek przynajmnitil
ciągu roku powinien odwiedzić Koło wiejskie Wici'" i

raz w

wygłosić

„

jeden referai w Kol•
licealnym b~dź u siebie, bj\dt
na konferencji Kół licealnych.
które początkowo · urządzaliś
my raz w miesiącu, obecni«
dwa razy, gdyż nie wvrzerpa•
libyśmy przygofowanego ma•
ieriału. Oprócz tego ra-z w miei-i
siącu urządza.my zebi..inia w
swoim Kole, a niezti!eż.nie od
tego zorganiz·owalikny wiecz<>e
ry dyskusyjne, na .których maż•
na spotkać widarz.v t. różnych'
Kół. Bierzemy udział w zebra•
niach dyskusyjnych aktywu
międzyorganizacyjnego,
których więzy przyjaźni
współpracy zacieśniają się.

na
i

Urządziliśmy tradycyjne „Andrzejki" dla młodzieży szkoJ.
nej, oraz wzięliśmy udział w
pracy przy urządzaniu choinki
dla wszystkich organizacji mło
dzieżowych w Płocku, zorgani-c
zowanej przez Zarząd Powi••
łowy „Wici". Uroczystośt od„
była się w naszej szkole.
13 kolegów z naszego Koło:
pracuje już w zawodzie mm•
czycielskim i wś-ród społeczeń„
siwa wiejskiego rozpowszech•
nialą nasze idee.

Należy wspomnieć, że Koło
wysłało jednego cz~0nka na.

kurs centralny do Dę4bowej
Góry i 7 osób na kurs woje•
wódzki do Warszawy, ZdQló
byte na kursach wiadomośd
przekazują oni koleżankom f.
kol~gom. Sądzę, 7.P nasza pra•
ca w niedalekiej przyszłoścf
w~może się i d .\ należyte wy„
ni ki.
Wiciarka Ewa.

Prezes: Pluta K., viceprezes1 &~~8eeeeJeeeeeeeee&eeee~eeeeG&eeeeeeee~
Madej Maria, viceprezes: Nowak Wł„ sekretarz: Białogoń
Piękng czyn K-0ła „Wici'' z Mlewa
ski Damian, skarbnik Tofil
W bieżi1cym miesiąci1 jedne.
Koło to powstało w połowie
Franciszek, bibliotekarz: Kozłówna Krysfyna, członek: Fiut grudnia ub. r. licząc zaledwie mu z robotników rolnych Stoi..
Edward.
17-tu członków. Dziś liczba ta kowskiemu z tejże groma~
Komisja Rewi!yjna: Przepooostawiają~
umarła . żona
wodniczący: Siwiec Romuald, ·nie tylko że podwoiła ale w
małoletnich dzieci w tytrl
troje
dalszym ciągu wzras4\. W cią
.zastępca: Saganowski Jan, se·
jedno ociemniałe. Robotnik tedl
krełarz: Rzepka Sianisław, za·
gu dwu miesięcy swego istnieznajdował siQ w erlężkich wa.
sfępcy: Starczyński Edward i
nia odbyło s~ę już pięć zebrań,
Młynarczyk Aleksander.
runkach materialnych. 'Vic:ial.
odeg.rano przedstawienie urzą
Równocześnie wybrano kol.
rze z Mlewa posta:nowil~ przyjś4
Plutę K. do M. R. N.
zabawę
równocześnie
dzając
mu z pomocą i uchwalili jednoi
W końcu omówiono plan karnawałową. Zabawa była
głośnie z -posiadanych w kads
pracy na najbliższy okres cza- piękna i korzyści materialne
przekazać na pogrzeb'
pieniędzy
su.
m::iłe.
nie
żonv Sztolkowskiego 2.000 Ili.
J. Trułkowsld
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Skoczykłodach

na powojenogch ·ugorach
zapłonęły »Wici«

Przed wojną wieś nasza Skoczykłody nie dorosła jeszcze do
społecznego,

zorganizowane90 działania. Nie było na to co
prawda odpowiedniego klima~
tu, ale też 1 w nas winy było
niemało, bo inne, sąsiednie wio
ski, nawet i w tym niesprzyjającym klimacie, społecznie dojrzewały i robiły poważną }>Ospólną robo tę - spółdzielczą,
ludową i w iciową.
Tuż przed wojną zaczynaliśmy s ię organizować i my, a!e
zawierucha wojenna wszystkie
poczynania nasze zgasiła w ·
zarodku, a barbarzyńska o~u
pacja zdemoralizowała nas do
reszty. Bimber, karty, a nierzadko i bójki stały się nieodłącznymi towarzyszami niłn~
dzieży. Osładzano sobie w ten
sposób gorzkie i bo_lesne dni
niewoli. Ale weszło to w krew
tak silnie, że dla wielu trudno
było z tym się rozsiać i wte
dy, gdy już wróciła Wolność.
'Frzeba jakeś radzić, trzeba
się , jakoś r.atować ...
Niestety naj6roższe groiiby i
kary władz nie .6kułkują, najgoretsze kazaniu są grochem o
scian::: najrozumriiejsze rndy
wywołują '6-Zyderczy jeno umiech.
:Więc co? ... Więc jak? ...
Tymczasem w sąsiednich
wioskach zupełnie inny świat.
Młodzież tam żyje wiciowym
kul!urnlnym życiem. Jedzie tedy jeden z nas do zarządu są
Młodzieży
Koła
siedniego
Wiejskiej. Rada w radę i zostaje ustalony · dzień zebrania organizacyjnego Koła „ Wici" u
nas. Wiadomość ta błyskawicz~
nie rozniosła si~ . po całej wiosce; roznieciła zainteresowanie
tak siln.e ·i powszechne, że
wszyscy i wszęozie mówili tył~
ko o „ Wiciach" i oczekiwali
z niecierpliwośGią dnia 10-go
kwietnia.
Kiedy dzień Jen nadszedł,
każdy
każda · tłziewczyna i
chłopiec obnądził co żywo go
spodarstwo, zarzucił .lepszą ka
połę na grzbiet i pędził do
szkoły na zebranie.
Na placu przed szk.ołą roiło
się od młodzieży. Gwarno tu
i wesoło, ale już jakoś inaczej,
jak zazwyczaj bywało na zgro~
madzeniach tej sanrej młodzie
ży. Wszyscy wyglądają starych
wiciarzy z sąsiednjego Koła.
Niektórzy zaczynają się już
niecierpliwić - czy aby nie zawiodą? ...
Jadą... - wrzasnął ktoś z
przodu.
Jadą, jadą ... ~Na rowerach.J ...
za. gadała cała gromada .
1Tak. to bvli noi

Weszliśmy wszyscy do klasy.
Pełno nas było - aż ławki
szkolne trzeszczały.
Zaczyna się formalne zebranie. Najpierw referat: Co to są

Wici? Potem pytania i dyskusja. Dalej zapisy na członków
i wybór zarządu. A kiedy ustaliliśmy

składkę

członkow

ską, jeden przez drugiego ciśnie się, żeby czym prędzej

wało się, że-pogubieni przedtem i rozproszeni - odnaleź
Od
liśmy się naraz wszyscy.
czasu do dasu rozbrzmiewała

pieśń, ale już nie

fa

brukowa i

trzeźwa i swojska,
jakąś . krzep~ duchową dająca, hej!...

pijan.a, jeno
serdeczna i

Późna już była
chodziliśmy się

noc, gdy rozdo chałup.

silnym zapachem młodych Pła'"
ków drzew, ożywiało serce, oczyszczało krew, rozjaśniałQ
mózg.
Wiosna na świecie I...
Wiosna i w naszych Skocz.~
·
kłodach!.„
Dawno już po zebrania,
wszyscy już rozeszli się i pochowali pod swoje strzechy, ai
wokół, czy też w uszach mo.źer
wciąż coś chórem gra:
... Ano od przyciesi dalej )la

Czerwona tarcza księżyca wjeż bu<le>wać,
dżała na niebieskie sklepienie
Polskę pięknić i uładzać dQ
iskrzące się tysiącami gwiazd.
niebieskich pował ...
Wiosenne powietrze, nasycone
Jan Klatka
·
...."„.„„ .•• „.„.„.•••4 .„ •••••••••••• „.„ ...........„„......„ ...............„„ ••••. „ .••„„.„ •..•..••„••••••••••••••••••••• „ ...........

wpłacić. Zebranie trwało dłu
go. Takeśmy się rozgadali, że
trudno było się rozejść. Wyda-

Kurs narciarski
W styczniu r.b. odbył się w
Szklarskiej Porębie kurs narciarski dla wiciarzy, na który
zgłosiło się 20 uczestników.
Pierwsza „zaprawa" o.dbyła
się 16 stycznia. Mimo wielkich
z początku tmdnośd treningo-wych ·i mimo ciągłej grozy

wacką, gdzie spotkaliśmy grupę narciarzy czeskich. R.ozmo-

I

Zjazd studiującej młodzieży
wiejskiej _w Rzeszowie

Dnia 15 lutego br. odbył siC
wy serdeczne, szereg zdjęć i i
Rzeszowie zjazd delegatÓ'M
w
uroczyste pozdrowienia dla i
kół licealnych „\Vici" woj. re-.
Polski bardzo zbliżyły nas do i
• szowskiego.
naszych czeskich kolegów.
Kurs zakończył się 15 siycz- ł W zjeździe wzięło udział ponia. Roz'.echaliśmy •ię de do- nad 100 uczestników, którzy
przybyli mimo poważnych trud
ności. finansowych · (Kol. W.M
chcąc np. ~prezentować lUłJ
obradach Kóło licealne „Wi12.'"
z Kolbuszowej1 odległej od Rzeszowa o 30 km., pokonał te
trudności w ten sposób, że :o.ai
zjazd przybył piesoo ).
Referat ideologiczny wygło
sił przedstawiciel Ogólno.~
skiego Komitetu Studiującej
• Młodzieży Wiejskiej „Wier
kol. Chałaj Henryk. Przemawia
li TÓwniGż ob. kurator G:rusz.czyński z ramienia Woj~ódz
kiego Zarządu S.L., kol. Piotr
i Swietlik i kol. Nazimek. Prz~
miotem obrad, którym p.r.28wodnkzył kol. Tejchma Józef,
mów z postanowieniP.mJ. że na była dyskusja nad referatem.
planem pracy i wychowanjcm
przyszły rok na międzyorgani
llacyjnych zawodach narciar- społecznym clla Kół licealnych
skich musimy pokazać, że wi- oraz sprawozdaniem ~ d7..iałM
ciarze potrafią godni·e repre- • nośc1 W cijewódzkiego Komitetu w Rzeszowie.
zenf·ować swój Związek.
Następnie dokonano wyhoa
delegatów na Walny Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Komitetu w Wa1-szawie.
Zarówno Zjazd jak i OOlJ,
szereg innych, poważmych osilt'
gnięć w pracy z'wiązkowej, dokonanych przez Woj. Komitet
ł St~Hliującej Młodzieży Wiejsk.;ie.i „Wici" w Rzeszowie, pozwalają uważać ~o. za jeden: :fi
przodujących w Polsce, ·
•( .....................................

1

•
deszczu czas płynął bardzo
przyjemnie i wesoło. Urządza
liśmy różne wycieczki, z µoczątku bliższe, później dalsze,
między innymi wybraliśmy się
na granicę polsko-cze.:hosło-

~„"

PRENUMERATA
PISM WICIOWYCH - ·
OBOWIĄZKIEM

WSZYSTKICH WICIARZY
•.•..••.• „ .. „ ••••••• „„ .......................
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Ksiądz

----------------------

spółdzielczego

Retkinie coraz bliżej Brusu
•

szemu jutru. Wtedy przyrzekliśmy sobie, że z drogi wytkniętej przez Chrzestnego Solarza nigdy nie zejdziemy.
Koleżanka Biernacka w go-

Z Uniwersytetem Ludowym
w Brusie już od dość dawna
żyjemy w bardzo bliskich stosunkach. Podczas drugiego
kursu było nawet w Brusie
dwoje członków naszego Koła. Z trzecim kursem zżyliś
my się mocno, gdyż prawie codziennie żeśmy się widzieli i
obcowali ze sobą. Razem z tym
kursem byliśmy w Warszawie
na Walnym Zjeździe „VfJci",
razem z tym kursem byliśmy
w Uniwersytecie Robotniczym
w Łodzi, razem organizowaliś
my występy w Łodzi i w Kon·
5tantynowie. Część naszych
cdonków była z nim na wycieczce w Szycach i w Gaci.
Byliśmy jedną rodziną. I po·
rnału my, Retkiniacy, przesią
kliśmy ideą Uniwersytetu Ludowego. Słowa Chrzestnej Sola·
rzowej trafiały nam do serca.
Słuchając Chrzestnej dużo p-ostanowień rodziło się w naszych duszach. Przede wszystkim .to, że będziemy prawdziwymi wiciarzami · i że pełni

rących

pośwjęcenia pracować będzie

my dla dobra swej organizacji,
a tym samym dl,a! dobra wsi
naszej.
Na obecnym kursie mamy
jedną z naszych koleżanek,
Lodzię Jędrzejczak. W począt
kach rqzpoczęcia się-tego ·kursu za-prosiliśmy · uczestników
ku_rsu na otwarcie nl;iszej świe
tlicy. Słuchaczy wtedy było
mało. ł wtedy to przyrzekliś
my sobie, że współpracę mię· ·
dzy ·B~usem a Retkinią dalej .
b_ędziiemy - kontynuować. Jed·
!lak 1!1okra zima, fatalna droga
1 JłlOze małe zapomnienie tak z
jednej jak i .z drugiej · strony

słowach przedstawiła

nam żywot Chrzestnego, żywot pełen trudu i poświęcenia
dla dobra młodzieży wiejskiej. Między innymi śpiewaliśmy piosenki ludowe, które
Chrzestny lubiał najlepiej.
Na tej uroczystości była nasza delegacja złożona z pięciu
kolegów. Nie mogliśmy być
wszyscy, gdyż wybieraliśmy
się po obiedzie na Zjazd Woj.
S. L. jako zespół artystyczny,
więc trzeba tiyło trochę się
przygotować.
Brusowiacy zaprosili nas do
siebie na następny dzień, to
jest drugiego lutego.
Oczywiście z zaproszenia
skorzystaliśmy i wybraliśmy si„
"
do nich całym Kołem i nawet
z muzyką, by się wspólnie zabawić. Nastrój był bardzo wesoły. Wspólnie żeśmy sobie po•
śpiewali, potańczyli. Nauezy·
liśmy się wtedy dwie bardzo
ładne piosenki ludowe, które
teraz z przyjemnością śpie·
wamy.
odchodzić,
ł
· IKiedy bprzyszło
za nam Yo się. rozstawać.
Jesteśmy sobie bowiem bliscy i zbliżamysięjeszcze. lttczy
nas 1·edna idea wiciowa. Idea
wiciowa, idea budowy Polski
·
Lu d owe1· ł ączy nas z uczest mkamr U. L. w Brusie, z całą
młodzieżą wiciową i z całą demokratyczną młodzieżą Polski.

się rozpiłowania

domaga
przeszkodą w

Największą

dobało się coś naszemu księ•.
dzu, bo oto zaczął protestowat.
że mu zajęto aż cały jeden
metr i 30 om placu i·zażądał od
piłowania tego kawałka domu.
Za·rząd spółdzielni na to się nie

rozwoju naszej spółdzielni w
Wysokienicach był brak wła
snego domu. Toteż w ubiegłym
roku, na walnym zebraniu
członków ~ółdzielni uchwa_.,,
lili.śmy budowę aomu spółdziełczego. Dom ten postanowiliśmy zbudować na miejscu
remizy strażackiej, gdyż iniejsce to jest na spółdzielnię najd
d
0 powie niejsze. Remizę zaś
przenieść na inne miejsce.
tę

Całą

operację

zgodził, więc ksiądz zaskarżył
Spółdzielnię do Sądu. W s«i-.

dzie, tak świadkowie ze strony księdza, jak i ze strony
Spółdzielni zeznali, że plac, na
ldórym stoi organis1ówka, jak
również i przestrzeń między ty..
mi budynkami jest własnościłl
gromadzką i gromada płaci za
te place podatki.
Niestety, &prawę wygrał
ksiądz.
Ten sam ksiądz uczył mnie ·
kiedyś w szkole historii Stare-

musieliś

my przepr~wadzić jak na-jszyb
ciej, bo dom spółdzielczy jest
potrzebą palącą. Dlatego też
zdecydowaliśmy się kupić dom
gotowy, przewieźć do naszej
wioski i złożyć. Członkowie

spółdzielni zobowiązali się dać

siłę roboczą

Testamentu i opowiadał, że
d wie niewiasty spie~
sgoa l<>mon

tak pieszą jak i

ra-jące się o dziecko kazał pogo

konną.
tak też
i zrobiliśmy. Niemal w ciągu
miesi"ca remiza sta1n.,.ła na no"
""
wym placu, a nowy dom spółdzielcz~ na miejscu remi.z.y.
Ale na nieszczęście kupiony
dom okazał si„" o ,·eden meł·„• 1·
trzydzieści centymetrów dłuz·„
Jak

postanowiliśmy,

szy od remizy,

6

drugie

nie·

szczęście, · że 1 metr i 30 cm
cm. domu trzeba . było wysunąć

dza

w

domu

stronę „rezydencji" księ·
prnboszcza, ściśle _ w

stronę organistówki. Kiedy
dom już stanął i kiedy cieszyliśmy si~ nim wszyscy, nie spo-

w ten ~p()sób: rozciąć
dziecko i dać każdej po połotk
d ·
Al
„
e praw z1wa ma a
wie.
na to się nie zgodz/a.
Nie zgodziliśmy/ się też na
rozpiłowanie Domu 5.półdziel~
czego i my, b o to jest nasze
rodzone , drogie dziecko.
Spółc:łzielnra -~ięc zaapelowa ła do sądu wyższej instancji.
S"d
"" ten wyroku J. eszcze nie
wy-dał :.... sp·rawę skierował do
·
Kurii Biskupiej.

dzić

Spór więc ciągle trwa, tyrnczasem Spółdzidnia we wła- snym domu rozwija si~ d-0skochoć w ciągłej obawie,
lnale,
eee
~~~~eee~~i&e~8e
powstrzymały tę · współpracę.
ksiądz proboszcz nie
aby
czy
Ostatnio stosunki nasze znowu
zakłada już piły, aby ją roz·pi:>ię ożywiły.
TROJANOWIE
L.
łować.
~ierwsz~go lutego Brus urzą
LudoUniwersytet
Wi~jski
poświęconą
' 1ztł Akademię
Myślę, że -tego rodzaju stosuczych lub w pien iądzach chrzestnemu lgnacowi Sola- wy Im. Ignacego Solarza w 2.500 zł.
nek proboszcza do sp-ołecznej
Trojanowie organizuje wiosen~ zowi z okazji Jego imienin.
Dla niezamoinych, a pilnych ~ roboty swoich parafian nie
. ;ffiUfna ~o była uroczystość. ny kurs · żeilski, który rozpoczsłuchaczek zostaną przyznane ~przysparza naszemu ducho·
·
·
· ·
1 .hrzesfne1 wtedy nie było
' me się 1 kw1etma b. r. I potrwa częściowe ulgi w opłacie.
.
«dyż wy 1·echała d K
~ wieńsf\vu ani chwały na ziemi,
d 1 .
.
o rymcy na d . . to Jest
•
o 5 hpca ~· r.
o zn1w,
' ''~pocżynek, lecz przysłała list,
Podanie wraz z życio.rysem ~ ani zasługi w Niebie.
Na kurs zostaną przyjęte
htory został wszystkim slucharzom odczytahy. Słuchacze U. . najbardziej uspołecznione . wi- i poświadczeniem Zarządu Po- ~ Jaka szko<la, że w Polsce był
J • i, my _także przenieśliśmy się j ciarki, które mają uko1'iczone wiatowego lub Gminnego Z.M. t. tylko jeden ksiądz Bliziński.„
1
Jan Wysokienicki
:iys~a~ ws.tecz, ~ie~~ .ż~ł i 18 lat i 7 oddziałów Szkoły Po- W. „Wici" należy składać do E
.
.
! zerzył swą ideę m1łosc1 1 dGpoczta
L.
U.
W.
Kierownictwa
hoci, idee ~iary w ludzi, lgna- wszechneJ, w "'.YJąłkowych
Trojanów, pow. Garwolin, do
ty S?lar;i. Zał-owaliśmy wszy- "'.ypadkach 4 oddziały uz~tpeł
Czy t a j ci e
scy, ze !11e ?oczekał chwili wy- mone pracą samokształcenwwą. dnia 20 tnarca.
Nauka bezpłatna. Opłata miei .prenumerujcie
~wolem.a,. ze od~z~dł od swej
Kierownik W. U. L.
hłop~kieJ młodz1ezy. Lecz za- sięczna za utrzymanie w inter. »Młodą Mgśl
·
fo duch Jego,· Jego idea pozo(Józef Ciota)
stałę między nami i wiedzie naCie w artykułach spożywL ,Ud ową«
n.GL>n.00-0-0oooocv
nas ku lepszemu. słoneczniei- fwww-~---~··--wfffte
„„......
................
„ ... k.JW.4
- „ ......„
„
G. Plocek

w. u.
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Społeczno-gospodarcza

historia-Polski <2)

(od XVI stulecia do upadku Polski)
Rozkwil folw;ulm pańszczyJ..
niancge>.

Jak

już zauważyliśmy

w popod koniec
średniowiecza, obok
gospodarstw czynszowych, zaczęły
powstawać folwarki wielkiej
przedniej lekcji

własności (świeckiej, kościelnej

i

panującego)

oparte na pracy

pań&zczyźnianej.
W czasach
nowożytnych taki system gospodarowania rozwijał się w
dalszym · ciągu i doprowadził
do całkowitego niemal zaniku

gospodarstw czynszowych. Na
powstanie folwaTków pań
szczyźnianych złożyło się kilka
przyczyn. Do najważniejszych
należy zaliczyć możliwość wywozu ~bo:ia do Zach. Eur.(}py
dzięki
odzyskaniu · dostępu
do morza za czasów.Kazimierza Jagiellończyka. Zachodnia
Europa, gdzie zachówała się
gospodark.a czynszowa, była
ponętnym rynkiem zbytu dla
polskiego z.boża. Drugą przyczyną sprzyjającą rozwojowi·
folwarków była zmiana stosunków wojskowych w państwie
•polskim. Zajęcie wojskowe dla
szlachty przestaw~ło być zaję
ciem stałym. Organizacja wojska operła się na wojsku naje)tUlYlll, zaci~żnym. Dawnv rycerz zmienił się w gospodarza
r.ołnego. Ciekawym zjawiskiem
jest uczenie się szlachty rolnictwa od chłopów. Powstawanie dworów wielkopańskich z
du~ załogq wojskową, wielką
liczbą dworzan i służby, wy-

ma;gało zaopatrzenia stałego i
w wielkich ilościach. Własne
folwarki wielkich panów świec
kich i k-0ścielnych gwarantoweły dostawy zboża i innych
produktów • rolnych w odpowiednich ilości<t.ch.
Warunkiem powstania folwarków pańszczyźnianych by6 zmuszenie chłopów do pracy na pańskim. Szlachta mając
do dyspozycji władzę pańsłw-0Wfl szeregiem uchwał sejmo·
wych ujęła w swoje ręce

IM

chłopów. Przywiąz<ino chło

pa do ziemi. Bez zgody pana

nie mógł chłop opuszczać miejsca
pracy i zamieszkania.
Zbiegów sprowadzano siłą i
bezlitośnie karano. Już w początkach XVI wieku {1518 r.)
król zrzeka się na rzecz szlachfy prawa ro.zpatrywania skarg
poddanych przeciwk'° swemu
panu. Pan był właścicielem zie-

którą poddany tylko użyt
kował. Użytkowanie opierało
się na dzier.tawie, która mogła
być bezterminowa, krótko lub
długoterminowa i dożywotnia.
Najmniej korzystną była dzierżawa bezterminowa. Pan mógł
w każdej chwili usunąć podda·
nego z użytkowanej ziemi i jeśli fakie wypadki były rzadkimi, t-0 tylko dlatego, że dzie·
dzicowi zależało na cennej sile
roboczej poddanych. Dzierża,

mi,

.wa dziedzic2ina, gdzie gospo·
darstwo przechodziło z ojca
na syna, była zjawiskiem najczęstszym. Pan z okazji zmiany właściciela (po śmierci ojca) zmuszaj spadkobierców do
świadczeń w postaci jednorazowej daniny (zboże, bydło
i t. p.). Dzierżawca bez zgody
dziedzica nie rnó~ł dowolnie
dysponować użyikow~ną ziemią.

Sprzedaż, poddzierżawa

wymagały zgody
tj. dzie<łzi'Ca.

właściciela,

Poza gospodarką folwa·rczną
w czasach nowt>żytnych pozo,
stała drobna własność szlachecka. Drobna szlachia, zwa·
na później zagrodową, zwarcie zamieszkiwała na Podlasiu
i Mazowszu. W irinych okoli,
cach liczebność jej była mała i
nie odgrywała poważniejszej
roli w ówczesnym ustroju rolnym. Ziell)ia skupiała się w rę
kach króla, kośdoła i szlachty.
Mieszczanie utracili prawo posiadania ziemi w początkach
czasów nowożytnych. Chłopi
nie mogli posiadać ziemi na
własność.

Położenie ludności
stałemu po-

wiejskiej ulegało
garszaniu.
Położenie

,,

ludnosd wiejskiej

Z wolnych kmieci, opłacają
cych tylko czynsze i drobne
daniny na rzecz pana, ludność
wiejska przekształciła się w
poddanych, uzależnionych cał
kowicie od szlachty - dziedziców.
Pańszczyzna wzrastała coraz
bardziej, z gospodarstwa łano·
wego dochodziła do 6 dni w
tygodniu. Pan określał ściśle
rodzaj pracy. Określona była
godziła wyjścia i zejścia z pracy, podobnie było z odpoczynkiem południowym. Nie wykonanie określonej pracy powodowało przedłużenie dni pań·
sz;czytnianych. Zagrodnicy, komornicy musieli odrabiać· pań-

szczyznę

pieszo, przy

sprzęcie

zboża i siana, omłocie i t. p.
Włościanie stawiali się do pracy ze sprzężajem. Wraz ze
zwiększeniem się ilości zboża,
w folwarku zwiększała się ilość

nial sobie zbyt wódki produkowe własnej gorzelni.
Dawano wódkę chłopom na
kredyt. Długi chłopskie u pana
rosły. Nie mając pieniędzy, oddawał zboże, siano, bydło i inne produkty gospodarskie.
Dopiero w i16& r. odjęto
dziedzicom prawo wydawania
wyroków śmierd na swoich
poddanych. Słaba władza ad·
ministra<:yjna w ówczesnej
P-olsce ni~ zdołała tego zakazu
wprowadzić w życie. W wielu
wypadkach pan w dalszym cią
gu był jednocześnie krzywdzi·
cielem i sędzią. Władn dzie„
dzica była wszechstronna i silna.
wanej

podwód. Tak zwane dni pomocne 4-12 na rok, darmochy, szarwark 12-32 dni rocznie, obowiązki stróżowania
dworu, podróże piesze z listami, to dalsze niezwykle uciąż
liwe świadczenia na rzecz dworu. Na pracę we własnym gospodarstwie pozostawało nie
wiele czasu i sił. Bogatsi wło·
Śl:ianie korzystali z siły najemnej stałej lub dorywczej. z·
gospodarstwa włościańskiego
w dalszym ciągu frzeba płacić
Próby refonn włościańskich
czynsz, składać daniny j~k w
w XVIII wicku
okresie, gdy pańszczyzna ograniczała się do kilku dni w roku.
Nędza ludności wiejskiej, jej
Uchwalone podatki szla<:hta
całkowita zależność od dzieprzerzucała na chłopów. Do jednych
z najuciążliwszych dzica, budziła protesty wśród
nielicznych a szlachetniejszych
świadczeń należała dziesięcina.
Co dziesiąty snop trzeba było przedstawicieli warstw wyż
szych. Wśród sz·e rokich warstw
oddać na rzecz kościoła. Nie
wolno było sprzątać zboża do- szlachty i magnatów próby te
póty, dopóki kościół nie wy- spotykały się .& wielkim
rzeniem.
brał i nie otrzymał należnej
Na jednym .z sejmów poseł
mu części zbi<>rów. Zboże rriu·siało długo pozostawać na po- szlachecki nazwiskiem Filip z
lu, gniło, sprzątnąć go jednak Konopi po postawieniu wnionie był-0 wolno. W okresie sku o lekkie tylko ulżenie losu
warstwy chłopskiej, musiał uwzględnego dobrobytu i wiei·
,kich zysków ciągnionych z wy- ciekać przed gniewem rozwywozu zboża (do połowy XVII drzonej szlachty. W znacznie
wieku} pan dbał o siłę roboczą późniejszych czasach, kiedy
swoich poddanych. Tak jak do- współpracownik Andrzeja Zabry gospodarz dba o swój ży mojskiego (który w swych dozaprowadził
pewne
wy inwentarz, aby mu ten brach
zmiany na korzyść poddaprzynosił dochód. Po wojnach,
w połowie XVII stulecia, wraz nych), Wybicki, z polecenia
z upadkiem gospodarczym Pol- króla Stanisława Augusta miał
ski, los chłopa stał się jeszcze kandydować na posła, wzburzona szlachta chciała go za„
cięższy. Na odbudowanie zrujnowanych gospodarstw trzeba mordować.
było zapożyczać się u dziedziDo najżarliwszych obroń
ca. Obszar gospodarstw wło ców ludności wiejskiej mlleżał
ściańskich zmniejszył się, naStanisław
Staszic, kfóry w
stępuje rozdrobnienie, mniej
swych pismach wskazywał
jak ćwierć łanu, ło typo"'e go- straszliwą nędzę chłopa i pospodarstwo włościańskie.. Włas dawał konkretne projekty renosc ziemska
dysponująca
formy włościańskiej, a w SW<>'"
środkami materialnymi poszła
ich dobrach w hrubieszoww kierunku odbudowywania skim przeprowadził daleko
raczej gospodarstw wyrobni· idttce ulgi i pomoc dla chło
czych, aby zapewnić sobie pów. W atmosferze wrogiej do
możliwość najemnictwa, (}bok
wszelkich reform włościafl·
zachowania dawniejszej pań skich nie wiele zdziałał i sejm
szczyzny.
czteroletni. Uchwalono ·szereg
okólników, których wiprowaw
Położenie chłopów pogar·
szalo się przez picie wódki w . dzenie zależało Qd dobrej woli
karczmach zakładanych przez szlachty, której szlachta, jak to
pana. W każdej wsi pa-n budo- zostało 'Wykazane wyżej, nic
(Dokończenie na str. 8-ej)
wał karczmę, w ·której zapew-

obu-

W I C I
(Dokończenie ze str. 7)

m iała . Nawet Tadeusz Kościuszko, znany z sympałii dld
chłopów, wobec oporu szlachty wprowadził kompromi s ową
reformę, która chłopów nie zadowoliła i nie porwała ich do

wcrlki z za•borcami. Upadek
powstania zniweczył pomysły
Naczelnika.

Przemysł i handel
Polska była krajem rolniczym. Miasta nie rozwinęły się,
a wraz z nimi nie rozwinął się
przemysł i handel. Złożyło się
na to wiele przyczyn. Znaczenie poliiyczne miast w Polsce ·
nigdy nie było duże. Element
miejski, przeważnie nie polski,
nie posiadał wpływu na bieg
s•p raw państwowych. Władzę
w państwie całkowicie zagarnęła w swoje ręce szlachta. Samorząd miast był znikomy. Dopływ ludności wiejskiej do
miast
został
zahamowany
przez przywiązanie chłopów
do ziemi. Szla.chta nie zajmowała się handlem, bo to groziło utratą godności szlacheckiej. Mias·ta pozbawione opieki, samorządu nie stworzyły takiej siły,. jak w zachodniej Europie, gdzie odegrały rolę w
walce ze szlachtą i przyczyniły
się do polepszenia losów ludności wiejskiej.
Wywóz z Polski &'pierał się
na zbożu drogą wodną przez
Gdańsk,

drug~

pozycją były

produkty leśne: drzewo, smoł{l,
popiół, wosk, - drogą lądową
wywożąno przede wszystkim

produkty gospoda·rki zwierz~
cej. W połowie XVI wieku rocznie przepędzano za granice
państwa około 40.000 wołów,
dalej szła nierogacizna - kilka
tysięcy sztuk rocznie, barany,
konie. Poważną pozycję stanowił

wywóz zwierząt domowych i dzikich. Wywożono łój,
len, drobne ilości wyrobów
przemysłowych. Sprowadzano
towary kolonialne, ryby, sukna, jedwabie i inne tkaniny,
wyroby żelazne - kosy, sierpy, noże, gwoździe, piły, igły,
drut, blachę oraz duże ilości
wina.
Wojny w połowie XVII wieku, które zniszczyły gospodarkę wiejską; jeszcze niekorzystniej odbiły się na 'miastach.
D<'piero w epoce Stanisława
Augusta rozpoczęto sze rszą akcję uprzemysłowienia Polski.
Znaczne zasług~ położył w
tym podskar bi królewski, Tyzenhaus. Dzi~ki je~o inicjaływie i :;taraniom z0kładano ma nufaktury i fabryki, otwierano·
nl)\ye gałęzie . Przemysłu Wielcy magnaci w swoich majątlrn r h robili to samo. Akcra ta
zakro.jona na szeroką skflk załm: rnła się po krótkim czasie.
Na zachodzie Europy prowa~·
dzenie przed~i ę biorstw przemysłowych sooczywało w rękach bogatych kupców znających się na przemyśle i handlu - u nas, właściciele czę_Jło nie umieli pokierować ,za-·
kładem. Wobec słabe~o rozwoju miast nie wykształciły się
większe ilości fachowców. Maj-
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strów trzeba było sprowa.dzać
z zagranicy, a ci nie zawsze
stali na odpowiednim poziomie. Chłopi przytwierdzeni do
ziemi nie mogli pracować w
manufakturach czy zakładach
innego pana, W pracy opierano się na pracy pańszczyźnia
nęj oraz na pracy przymusowej, sprowadzano siłą włóczęgów, żebraków i t. p. Wreszcie
nowe gałęzie produkcji na~tawione były na produkcję towarów luksusowych, mających
zbyt wśród nieliczn'ej w"lrstwy
bogatej szlachty. Dla masy
włościan i biedniejszej ludności miejskiej towary takie jak
lustra, dywany, pasy nie były
potrzebne i były zadrogie.
Utrzymały się tylko zakłady
mniejsze, prowadzone przez
mieszczan i cudzoziemców.
Ro.zrost przemysłu wzmocnił
pozycję miast. Dzięki sbraniom i zabiegom m inn . prezydenta Warszawy }ć!nc Dekerta, miasta polskie n<1 seimie czteroletnim zdobyły dość
duże prawa. Zna•?.enie minst
wzrosło . .Udział Warszawy w
oowstaniu
Kościuszkowskim
bez tych zdobyczy .-iiewą tpliwie byłby mniejszy. Dalsze Iosy Polski zwią.zane już były z
zaborcami Polski-Rosji, Prus
i, Austrii.
Gospodarczy rozwój Polski
poszedł w innym kierunku niż
w krajach zachodniej Europy i
Rosji {od czasów Piofra Wielkiego).
Na zachodzie Europy pańszczyzna nigdy nie doszła efo

takich rozmia·r ów jak w Polsce„
Ustrój rolny opiera ł si ę na go.spoda·r ce czynszowej.
Handel, a późni ej przemysł1
rozwijał się bardziej równo-miernie w stosunku do rolni ...
ctwa. W miastach po wsiał tak'
zwany stan trzeci, {m i eszczań·
stwo), który odegrał wielką
rolę w walce z wiel ką wła sno·
ścią ziemską. Władza królew·
ska nie była ta k słaba jak w
Polsce i panujący m iał wpływ
na bieg spraw kra jowych nie
tylko politycznych, ale i gospodarczych. Szlachta polska
osiągnąwszy władzę polityczną
strzegła
jej zazdrośnie, nie
dbając o interesy państwowe.

Dochody ciągnęła z folwarków
opartych na pracy pańszczyź
niariej. Kiedy zmniejszyły sic:
zyski z wywożonego zboża, u·
ciskała coraz bardziej chło-:
pów, starając się na drodze
wyzysku powetować straty.
Tego rodzaju poHtyka gospodarcza przyczyniła się w knn·
sekwencji ·do upadku państwa
polskiego.
Pytania
1. Czy chłopi .polscy próbo:
wali zrzucić przemoc dziedziców (podajcie przykłady bun·
łów)

2. Czy odsunięcie od czynnej

służby

wojskowej było korzy- ·
stne dla chłopów, a jeśli tak to
dlaczego? ·
3. Dlaczego hie udały się
próby uprzemysłowienia Pol...
ski w czasach Stanisława Au•
gusta?

e~6fffl..•AJ1t~ftftft1t&8f9t'M')&ee~~ftf"ł~~tMY~ft&t"t6MF- '~"'~fł~~~r~e~~fłe~eeeeeeef'X"A'9e&~eeeeet

· Poniżej zamieszczamy wyjątek z
plsm St. St_;szica. Nie jest to utwór

OBRAZ .NIEDOLI

literacki, ale opis stosunków rzeczy-

inaczej, nie uczniami CHRYSTUSA
wą powstać... Upamiętajeie się! Nie '
wieku zabi;a. W tej smrodu i dymu
ale zd~ajcami rodzaju ludzkiego jll•
ctl'mnicy dzienną •-pracą strudzony
bierzcie na złe derpliwości Nieba!
steście! Jeżeli pod najświętszym imie•
gospodarz na zgnilyrn spoczywa bar·
Czas poprarpy! Czas ludzkości! Oddaj- mc:m JEZUSA , łakomcy, oszczercy,
logu; obok niego śpi mała, a nago cie człowieka Bogu! Oddaicie czlowiedumni, usprawiedliwiacie niewolę, ..:...
f:<J w.i prawo: ·;,Niechaj rośnie i mnoży
dziatwa na tY,.m samym legowi$ku, .na
oto słuchajcie i zadrżyjcie: Spadnie
którym lłrowa z cielę!ami stoi i świ· . s ię!" Widzę straszne nieszczęście nad
niewinna krew ZBAWICIELA Czlo•
11ia z prosiętami leży .•• /)obrzy . Polacy! „d/owami.
. waszemi. A gdy kocham Pol
wieka na głowy wasze •i potępi wasi.~
skę, a gdy zapomnieć nie mogę, że
Oto rozkosz .t ej czfści ludzi, pd któKończę do was, - najużyteczn.ie/si w
rej los wasze<; Rzępypospolilej . zarodzi/em ' się Po!akiem, jakby ten kraj
kraju Nauezyciele Edukacyj publićz ,wisł! Oto . ąl ą wil'k . . który na~ żywi!
uratowa~. myślę ustawkz~ie!•..
11e1. którym Rzeczpospolita powierŻy(a
Oto stan rolnika w ~olsz cz e!„,
to co ńajdroźszego, niewinny szczep
Przezacne . Duchowieństwo! Ty ietakiego · obywatelstwa, •.które
doTak , kiedy sobie -pomyślę, iem· Po-: steś tlumaazem tych · praw, które Bóg
kończyć .· dz.ie/a
zbawienia Polski!„~
każdemu
człowiekowi
lakiem, wstyd mię dalej mówić: liteoddal, które
T e prawdy ... wpajajcie w miękkie ierca
dy sobie przypomnę, iem człowiek, po·
in ają człowieka zbliżyć . do czlowieha,
jeszcze cnotliwe; młod.;zieży, tej to je·
rywa mię rozpacz 1i zgroza! .., W po·'· nie · czynić go uciemiężyci ~Iem ludzdynej nadziei kochane; Ojczyzny na-•
środku
chruścijan .„ faHe · ołłrucień:
kości albo nieprzyjacielem plemienia
szej! _ Niecha; dzieci znają obowiązki
siwo!... Tyrani, blu ź niercy! Nie lęka
ludzkiego. KOCHAJ BLI'J.N/EGO, JAc :łowieka! .•. DajĆie im poznać, że obo·
cież się, . iż spełni się nakonrec miaroKO $JEBIE SAMEGO, A ·BOGA ·NAD
7r;_tną uczyniło Europę na rozbiór !JO•
WSZYSTKO: oto · duch te; najwięk
nieprawości waszych?... Jeżeli Bóg 'jest
szego kraju - .przez nieprzyjaciół na•
szej nauki, ·którą sam Bóg . przyniósł
sprawiedliwy. nie moi e być w oczach
szych opisanie szlachty, jako tyranów
z nieba i zlożyf w ręku waszych. On
Jego zbrodni, · większej nad zbrodnię
ludzi! Dajcie im czytać tę ohydę Po '·
przy. niej dal ; się męczyć i umarł . Mawaszą! Macież wy milość Gjc żyzny?
laków w pismach Fryderyka li{ I
Nie ' obywatelami, ale nieprzyjocfoliimi cie przykład! · Jeżeliście wiernymi
przydawajcie zar.az, · że nie usprawie-.
Polski jesteście! Więcej sżkodzicie _tei1c-zniami .jego, w o.glaszaniu· tej prawdliwi się szlachta polskd w EurC:pi11. ·
~y n~c was fałszywymi -czynić nie po
ąm krajowi, niżeli sz kodzili Szwedzi,
winno. ani bogqctwa, ani godności, ani nie nabierze swojego szacunku i świei•
Niemcy, Turcy i Tatarzy! 'f-ych okruności, tylko, gdy odda sprawiedliw&ść
śmierć sama.t Mówcież więc: do Polacieństwo padało na ·niektórych i · skoń
rolnikowi a złączy się z miastami/
ków. że. ten n.ie jest chrześcijaninem,
czylo się w lat• kilka: wasze okrucień
Magnaci! Powiem, kto mojej 0/1
stwo trapi nie tylko - żyjących, ale. nad-· ten nie . żyje podług nauki Zbawiciela
to kładzie przcśzkodit wieczną do pQ- · s~wojegq, kto z jekiejkolwiek przyczy_ny c;zyźnie szkodził: z samych ·'panów zgu··
ba Polski!... ·
dobieństwa, aby Polska mogla
-sla-- zaprzecza. · dru~iemu człowieko_wi spra-

wiście panuj.ącrch w ówczesnej Polsce
(Red.).
Pięć części narodu polskiego stoi mi
p1 zed oczyma. · Widzę miliony stworzeń, z których jedne wpół nago cho
dzą, -drugie skórą albo ostrą siermięgą
okryte, wuystkie wychudłe , znędznia
łe. obrosłe, zakopciałe: oczy głęboko
w głowie zapadłe, dychawicznymi
piersiami bezustannie robią: · posępne ,
zadurzale i głupie; . mało czuią i mało·
myślą Io · ich największą szczęśli
wością: ledwie w nich dostrz.ec moż
na duszę rozumną. Ich zwierzchnia
postać z pier:wszego wejr:unia więcej
podobieństwa oka:zuje do zwierza, niżeli do człowieka. Chłopi - ostatniej
wzgardy . nazwisko mają. Tych żyw
nością jest· chleb ze śrutu, a przez
ćwierć roku samo zielsko, napojem--=woda i paląca .wnętrzności ·wódka: tych
pomi(!szczeniem są lochy czyli trochę
nad zimię wyniesione szalasze: słońce
tam nie ma przy.slępu.sq Jy/ko .zapc~.ar,ze ·smrodem i tym dobrotliwym
dymem, który -aby podobno mniej na
swoją nędzę palrzyli, ·zbawia ich świa·
Ila, aby mniei. cie,rpieli, i w dzień, ;
w nocy . dusząc •.. ukraca ich życie miIUM, a najwięcej w
niemowlęcym
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wiedliwość, małżeństwo , wolność

przy·

rodzoną i własność! Jeżeli naucz.aci11

ma

z
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„
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. ·OMOWIENIE ODPOWIEDZI NA LEKCJE » W.S.«
Lekcja IO
Wiele kole?anek i kolegów jako przyczynę, która wpłynęła
na powstanie i rozwój handlu,
podało wymianę. Gdyby ci, któ1·zy tak napisali, zechcieli pomyśleć na temat: co to jest
l1andel, a co wymiana, napewno
by tego nie napisali. Handel
jest bowiem wymianą gospodarczą (może być też wymfana
innego rodzaju, na przykład
kulturalna ). Wymiana nie może więc wpływać na rozwój
handlu.
Ci natomiast, którzy napisali: „brak pewnych towarów potrzebnych ludziom, spowod<>wał to, że zaczęli między sobą
wymieniać posiadane przedmio
ty na inne, których nie mieJi"
zrozumieli powody, dla któryclr
pojawiła się wymiana. Postarajmy się cokolwiek szerzej
przypa trzyć się temu zagadnieniu.
Dopóki w gospodarstwie domowym wy.rabiano wszystkie
przedmioty i nie znano potrzeby innych narzędzi, broni, ubiorów,
· tk' nie była/
k · ozdób,wwymiana
szys ie potrzeby
omeczna.
zaspakajano we własnym . za- .
.·
t ·k ' t
kresi·e . w n at
. 1ce a i S· an zwiemy „okres gospodarstwa domo'\;,'ego zamkniętego". Kiedy w
ooSadzie grodzie po. awił si'
kupiec' przywożą'c to~a,ry n~
miejscu nfo wyrabiane, rozpoczęła się wymiana. Za broii,
tkaniny, ozdoby, brał to co mu
bursztyń
h?'ło potrze~ne„ np.:
(Jantar ), skorki bobrowe, płótno, a nawet ·Judzi. \iVymiana

,

'

mogła się nawią.zać między są-

siadującymi osiedlan1i. Jeśli za uw~żono. że jedno osiedle wyrabia lepsze.. czy ładniejsze ga.ru
ki, to drugie starało się je nabyć w zamian za to, co samo
le. picJ·. wyi·abiało. Nast"'PQ"'ał
. n
...
p odział IlI·acy. Ulepsz~_no tym
samym metody swojej pracy,
wprawiano się w ~woje zajęcia.
Następowała specj\;łli?acj:,l. Nie
ópł_aciło się wszystkiego samemu robić, gdy można by.Io potrzebrią rzecz otrzymać w drodze .. wymiatiy tańszym spo<:Dbem,. Niektórych przedmiotów
ńie można było wyrabiać na
k
. . ieJ'scu
m
, ze w z gl ę du·. ·~a b· ra,
h
· t ·SU.ro.. w Ca • czy· n 1·eznaJOD).osc1
ee meta]'
bka
0:1...ro'
wyrob11
'ki
1
nl
•
. "
•
.
•
h .u.r.zą· Jn yc
p otrzebo wał a specJa
,.,... a b Ył a
· zw1"ą·z.......
d.zen' • narzędz·
· I I
,
z miejscem występowania surowca, mogła się rozwijać . tyłko w niektórych okolicacłJ.
Handel był już · działalnością
potrzebną, ·lecz jeszcze . większość . potrzeb ·zaspakajano w
gospodarobrębie · własnego
stwa. Nauka stan taki nazywa

„okresem gospodarki. wymiennej ograniczonej" lub „prostej". W dzisiejszych czasach
bez handlu nie można sobie
gospodarczewyobrazić życia
go. Handel jest równie nieodzowny jak rolnictwo, przemysł
czy górnictwo.
żyjemy w okresie gospodarki wymiennej złożonej.
uniezależniona
Najbaxdziej
od wymiany jest zacofana gospodarka rolna, jest to jej wielki minus, nie ko,rzysta bowiem
z podziału pracy i specjalizacji,
które znakomicie podnoszą produkcję.
odpowiedzi
Rozpatrzyliśmy
na pytania pierwsze i trzecie.
Drugie pytanie było znacznie

łatwiejsze,

dające

odpowiedź

z· obserwacji czasów okupacyjnych. Handel zamienny według
twierdzeń Koleżeństwa . odbywał się ze szkodą dla wsi, dając duże zyski pośrednikom.
Towar, ktfu·y nabywamy w
handlu wymiennym, nie za.wsze jest nam najbardziej potrzebny.
b o mamy „9N b
· a ywa1ny,
b d
k . · " N'
azJę . J<: ~amy swo o inego
wyboru. P1emądz uzyskany ze
dł · ·
·
d ·
sprze azdy .. mozemy ~ _o~yc.
~aoszczę _zie na powazn1eJS~e
mwestycJe w gospodarstw~e.
VI[ 1~ormal~ych ćza~ach/a pie·
m?.dze m~zna nabyc kazdą potrzebną 1zecz bez kłopotu.
\Vady handlu wymiennego
~ą wyraźne i znajduje on miejs.ce tyll-;.o w o·kresach ni~no,rmaJnych (wojna inflacja).
'
· Rzemiosło i handel wędrowny, mający dawniej ogromne
~naczenie w życiu gospodarczym, zanikają obecnie. Jedynie podczas wojny ·hadel i rzemiosło tego rodzaju znalaŻły
szersze zastosowanie. Przed
wojną spotkać móżna . było
rzemieś]njków:
wędrownych
druciarzy, blacharzy, rymarzy,
stolarzy, traczy; z handlarzy:
szmaciarzy (gałganiarzy), w
lubelskim ( si tarze ). Istnienie
handlu i rzemiosła wędrownego zależało w dużym stopnu
od zwyczajów regionalnych. ·
W pytaniu piątym postawione było zagadnienie aktualnie
interesuJ·ące. W o·becnym czasie wymiana między wsią a
miastem o,rganizowana jest
przez spółdzielczość oraz .kupców prywatnych. w dużym
stopniu chłopi sami wożą produkty swoich gospodarstw do
miasta i lam zaopatrują się w
poh·zebne im artykuły. Ten
sposób sprzedaży i kupna je&t
niedogodny. i zaibi"erający wie1

le cennego czasu. Wraz z roŻ
wojem spółdzielczości, która
zdaniem wic1arzy winna całko·
wicie przejąć w swe ręce po..
średnictwo handlowe między
wsią a miastem, wyjazd do
miasta na sprzedaż i po zakup
zniknie. Kupiec prywatny, cią
gnący nieuczciwy zysk zostanie wyeliminowany z pośredni
ctwa całkowicie. Spółdzielczość
rozbudowana, dobrze zorganiprowadzona przez
zowana,
chłopów, stanie się jedynym i
odpowiednim pośrednikem han
dlowym między wsią i miastem.

ły).

W obecnych czasach na-

stępuje rozdział kościoła od
państwa. Kościołowi poz.o sta-

wia się sprawy religijne, z wykluczeniem jakiejkolwiek nie·
tolerancji.

W społecznych skutkach feudalizmu uczestnicy Wychowania Społecznego widzą zaczłowieka od
le~ność jednego
dil'ugiego (wasala od senior-a ),
w politycznych rozd.robnienie
władzy, w rezultacie czego wynikały wojny między seniorami. Takie określenie społeczno
politycznych cech f eudali.zmu
w wielkim skrócie można uważać za słuszne. Do tego okreLekcja 12
ślenia należy jeszcze dodać, że
wasal składał przysięgę na
Pierwsze pytanie w odpowie· wierność seniorowi. Potęga sedzi powinno nastręczyć Kole- niora polegała na kruchej baxżankom i Kolegom pewne tru- ·
dzo podstawie. Zależała od dogdyby nie zadowolili brej woli nielicu1ej garstki wa~
dności,
że „formy
się stwierdzeniem,
sali. Vv razie odmowy złożeni~
ustrojowe p.rzyjęliśmy wraz z danin przez wasali senior trachrześcija1istwem". Pytanie docił ~szelkie siły i podstaw~
tyczyło państwa w ogóle, a nie
sweJ władzy. Natomiast w u ...
tylko państwa polskiego. Je- . stroju scentralizowanym wszyden tylko Kolega pokusił się o scy poddani winni służyć pa.:
szersze rozpatrzenie . za.g adnie- nującemu, który jest najwyż
.ąia. Podał, że w czasach przed
Ustrój feodalny:
szą władzą.
przyjęciem chrześcijaństwa parozbił władzę polityc:mą i przy~
nujący przypisywał sobie wła
czynił się do upadku wielkich
dzę i uważał, że należy mu się
i potężnych paiis.fw.
po p'.zyjęciu
cześć boska, a
cbrześcija1'Jstwa panujący .zgod
Szcząlki feudalizmu w obeenie z nauką kościoła utrzymy- nym czasie widią Koleżanki
wali, że władza pochódzi od i Koledzy w stosunkach międz.yj
Boga. Istota władzy nie zinie- bogatymi a biednymi gospoda•
despotyzm
pozostał
niła się,
ami. Biedniejsi ne posiadai samowładztwo.
jący koni czy maszyn są zmuszeni do ubiegania się o pomoc
W hiis torii stosunków kościo
u bogatszych. W zainian za lo
ła do państwa należy odróżnić
muszą odrabiać bądź też płacić
dwa okresy. Pierwszy, to ten za wyświadczoną usługę. Zakiedy kościół był zwalczany i
prześladowany przez państwo. leżność ma charakter gospoDrugi, kiedy religia chrześci darczy, pokrzywdzony jest ten,
jańska została religią panują komu b. zależy na wzajemnych
~ą. W pierwszym okresie .ko- świadczeniach czyli biedniejszy.
ściól dążył do podważania i o- Jaskrl;lwym ·przykładem feuda. . o- lizmu były dwory. Tam za·
. tweweJ
· w1a dzy pans
b a1ama
leżność służby folwarcznej by.
. . t wie.
. na pogans
. się
.
.
p·1t:I'aJą.ceJ
Kościół szukał wierJ;lych wśród ła ogromna i w rękaeh dziepokrzywdzonych, niewolników dzica spoczywał los robotników
rolnych.
. i ludzi ucis:kanych.
_ Na pytanie cz~a.rte vtszyscy
' Był N ostrej walce z władzą uczestnicy W. S; odpowiadają,
państwową. W drugim, ·gdy że„ państwo polskie powstało w
stawał się religią panująeą, kocelach obronnych. Zagrożeni
ściół dążył do i.mocnienia właPolanie st~
dzy państwowej dowodząc, że prze.z 1 sąsiadó"7
si~ę wojskową, któ!'a stali
r.,zy
władza, tak J'ak i wszystko, po·
od Boga, a poddani win- ła , się zalążkięm . organizacji
chodzi
J!ańs twowej i .timożliwiła obr.o ńi ·są J. eJ· bezwzględne posłuszeiistwo. Kościół stawał się ~ę o.raz powiększenię pąft~tWia,
a tym samym w~moenienie je.· składnikiem organfaacJ'i · pań- g·o obronności.
stwowej. ,,.
Pytanie piąte było najłat
Panujący za.be~pieczał religii
i kościołowi rozwój. Wpływ wiejsze, a legendy o powstakoścoła na .1·zą?y był ogromny. 11iu. państwa polskiego WS2tYSł:
Ewentualna walka koścoła Z\ kim znane.' Nie wszyscy jednak
panującym przez długie wieki źdają sobie sprawę z tęgo, że
kończyła się klęśką panujące P,Ostac,i .Lecha, 'Vn:pdyi Popie-.
_.
go (w Polsce ,· Bolesł~_w $!Ilia- la są tylko legendami.
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Wieś polska pod względem
ogrodnictwa i warzywnictwa
ma bardzo duże zaległości.
PrJ".ede wszystkim daje się odczuwać duży brak spożycia
owoców i warzyw przez chło..
pa, a trzeba wiedzieć, że owoce zawiierają dużo witamin, tak
bardzo potrzebnych dla rozwojtt i norm.alnego funkcjonowanfa o·rg.anizmu ludzkiego.
1\Iiasto doceniając wartość
odr.ywczą jarzyn i owoców daleko więcej takowych spożywa,
urozmaicając sobie jadłospis, a
s1JCc:ja1nie w okresie od marca
do późnej jesieni, kiedy na rynku pojawfają się jarzyny i owoce. Zjuwisko to dobitnie ilustru
je .i ak dużą wagę do sposobu
odżywkl.nia organizmu przywiązuje miasto i jak mało interesu.te się tym zagadnfoniem
wieś.
Można by to wytłuma
czyć brakiem czasu gospodyf1
wiejskich, zaharowanych od
rana do późnej nocy. Ale nie
w tym rzecz. Czas wielki ulżyć
doli kobiety wiejskiej i skierować jej zainteresowania na drogi inne, wprowadzając ją do
czynnego w:;półdziałania w ży
ciu społeczno - gospodarczym,,
a tym samym dając jej moż
ność zainter,esowania się wieloma zagadnieniami dziś dla
D'iej nie ąsiągalnymi.
Sprawy
ogrodniczo - war.zy\\rnkzej· bez udziału należy
tego kobiet nie da :się rozwią
zać. Wszak wiemy, że kobiet
prowadząc gospodarstwo - domowe przede. wszystkim inte'.resuje się kwestią odżywiania i
zapasów na zimę. Ona nie kt-0
in.ny bardzo często podsuwa
myśl wprowadzenia
tej lub
innej zmiany w gospodarstwie
chłopskim.

jego najhli7.sze

sąsi~ dztwo.

Nie-
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u magi ·pośrnięcamy ogrodnictmu
stety - tak nie jest. Duża ilość
owoców i warzyw ulega zepsuciu na skutek wadliwego przechowywailla, złego rozmieszczenia przechowalni i przetwórni owocowych. Duże znaczenie ma także unormowarue
rynku owocowego dla należy
tego
rozwoju
ogrodnictwa.
Wszystkim nam wiadomo, że
w roku 1947 wiele tysięcy ton
owoców zgniło na drzewach,
gdyż ceny były tak niskie, że
nie pokrywały kosztów zbioru
To„samo dzieje się z warzywami. Zaledwie 300 tysięcy ton
rozprowadzmśmy
na rynki,
czyli zmnvu jedną piątą 0gólnych zbi(lrów rocznych, a reszta została wadliwie spożytko
wana nie przynosząc większych
korzyści gospodarczych.

Obecnie posiadamy wszystkie- gdyż przewazme
wszystkie
go 20 przechowalni i to rozmie- znajdują się na Dolnym śląsku
szczonych przeważnie na zie- i województwach zachodnich,
miach zachodnich.
a centralna Polska ~ wojewódz- ·
T.ransport odgrywa bardzo twa wschodnie cierpią na ich
ważną rolę przy równomierbrak. W obee takiego rozmienym nasileniu rynku owocami sz.czenia przetwórni
śmiało
i warzywami. Dobrze zorgani- możemy powiedzieć, że na tezowany transport pozwala na renie
Polski
centralnej i
przerzucenie owoców z jednej wschodniej jest duże marn0części Polski, w której jest dutrawstwo owocowo - warzywniże nasilenie owoców do drugiej,
cze, a to również podsycane jest
gdzie sadownictwo jest słabo i niedostateczną organizacją
rozwinięte a zapotrzebowanie
transportowo - przechował.tu
jest duże. W ten sposób od- czą.
padły by wszystkie
czynniki
Go zrobić, by stan ten uległ
spekulacyjne. Przy transporcie poprawie? Oto pytanie, które
owocowo - . warzywniczym du- się nam nasuwa przy omawia7..e znaczenie posiadają także niu lego zagadnienia. Zaradzić
wagony - chloonie, których w złu może tylko spółd7,ielczość,
Polsce posiadamy tylko 5 i jako czynnik społeczuy w októre były używane do przew0- parciu o masy producentów
żcrna ryb, z wybrzeża do ·wewiejskich.
Co do handlu jarzynami wnątrz kraju. Nie posiadając
Byłoby się nieścislym , gdyby
i owocami, to znajduje si~ on dostatecznej il{)ści wagonówpominęło się milczeniem do.ro.przeważnie w ręku prywatnych
chlodni, musimy baczniejszą bek spółdzielczości ogrodnic:.mpośredników. Zaledwie 10 prouwagę zwrócić na samochcxlywarzywniczej.
cent tych artykułów znalazło chlodnie, któ.re są szybsze od
vV lu tym 19-14 roku posię w ręku s1>ółdzielczym. Dzię
pociągu i dotrą do każdego zawstała
Centrala Gospc·cfarc.i:a
ki takiemu stanowi rzeczy, kątka kraju, co ma bardzo duSpółclzielni Ogrodniczych, któwieś pałska, jako główny proże znaczenie przy normalizacji
ra się rozwija i posiada obecducent tych produktów poni0<- handlu owocami, gdyż pozwala
nie
8 Oddziałów i 8 Ekspozysła olbrzymie straty, bo sięga
na zbieranie owoców bezpo- tur rozlokowanych w większo- ·
jące w roku 1947 ponad 3 miśrednio od produceu la elimina tercuie miast wojewódzliardy z.łotych. Prywatny hand- nując niepotrzebny dowóz do ści
lcich.
larz płacił ptoducentowi niskie ·kolei, a tym samym wpływa
Centrala Ogrodnicza zrz~~1:a
ceny za owoce, a natonrlast kon jąc na obniżkę cen na owoce
74 spółdzielnie ogrodnicze na
sument, czyli mieszkańcy miast o ile chodzi o interes konsuogólną · ilość istniejących 115.
i osiedli robotniczych płacili menta, a pozwalając na ·podJest nadzieja, że w niedługim
za owoce wygórowane ceny.
wyżkę cen na
owoce pfoc~ czasie wiekszość spófd7,ielni oWnjosek prosty zyskał nych. p.roducentowi.
grodniczych bE;'(h:i-e członkami
na tym tylko prywatny poCzy tylko transport i prze- Cen trafi.
_
średńik z krzywdą zarówno
chowalnictwo? Nie. W parze
Centarula łącznie z Oddziadla producenta i konsumenta. z transportem i przcchc)'wal- łami rozpr1rządza 27 rnugazyBy mpobiec takiemu stan0-, nictwem winno iść przetwór- nami, w wi«;'.kszości dostosowawi rzeczy należy przedsięwziąć stwo owocowo - warzywnicze. nymi dó ogro<lnicbva, 8 przecafy sze.reg środków zarad- Przetwórstwo to jeden z fila- chowalniami wraz 7, odpowjcdczych, przede wszystkim wy- rów gospodarki owooowo - wa- nimi urządzeniami, 1 ckwat0budowanie przechowalni i prze rzywniczej. Sądząc pobieżnie, rem w Gdaf1slrn, ~ pnetwórtwórni owocowo-warzywnych. v1ydawało by się, że mamy w niami o zdolności produkcyjnej
Szczególnie daje się odczuwać Polsce
niedostateczną
ilość
150 tysięcy litrów wina, 100 tyduży hrak przechowalni, któprzetwórni - jednak tak nie sięcy litrów miodu , 50 tysięcy
rych dla zracjonalizowania go- jest. Przetwórni w Polsce jest litrów octu winnego, który jest
spodarki owocowo - warzyw- ilość dostateczna na obecny najbardziej
pożądany
przez
niczej powinno znajdQwać się drzewostfill owocowy, lecz roz- gosposie i najmniej szkorlliwy
w _ każdym powiecie dwie. mieszczenie ich jest wadliwe, dla organizmu ludzkiego i 150
tysięcy litrów soku surowego.
Niektóre spółdzielnie ogrodnicze
(w liczbie 41) posiadają
A. F. KIRŁO-NOW ACZYK
własne przetwórnie owocowowarzywnicze, jak: kwas7..arnie
TAMA
kapusty, sns1..arnie i tłoczarnie
soków owocowych. Do najWyszli rankiem wesołą gromadą,
większej przetwórni spółdziel
uzbrojeni w szpadle, taśmy i cyrkle
cze.i należy zaliczyć Tymhn-rk.
kapryśnej rzece tamę z ziemi kładą,
Uchwałą z dnia 4 lutego b. r.
zakreślają bieg wody ramieniem· i rydlem.
Preżydium
Za.rz ą du Centrali
Związku
Gosporlarczego
,,SpoKipi ży wioł. Na przekór grom.adzkiej mocy

\V Polsce posiadamy 17 i pół
miliona drzew owocowych, ro..
dzących przeciętnie w sezonie
1.578.000 toon -owoców. Przy
racjonalnej gospodarce owocami ik>ść ta winna wystarczyć
na całkowite · pokrycie potrzeb
rynku wewnętrznego i . wyeksport01Wanie co najmniej 30 procent" zbiorów owocowych na
rynki zagraniczne. Niestety rzeczywistość jest inna. Wiele
rodzin polskich, a powiedzmy
szczerze około 70 procent, tę
skni za świeżymi owocami, nie
m6wiącjuż
o
różnorod
nych przetworach owocowych.
Wszak ·w iemy, źe w obrocie
handlowym w sezonie w roku
1947 znalazło się w handlu zaledwie 180 tysięcy tonn owoców, czyli .i edna )>iąta ogólnych .zb~orów. Co dzieje si ~ z .
p-owst-ałą ilością owoców? Na- /
leżałoby
przypuszczać, że są
spożywooe przez pr oducenta i

C I

rzuca

się wściekle,

grunt podmywa zajadle
i smugą 11iany pars/ca w żywe oczy,
grozi nogom , lrilofom i sŻpadlom.
Lecz chło1)s f,i upór I wardy jest jale beton wnet rzeka u/ęta w kamienne lc rawędzie
zasypia jak dziecko; suchy liść; brązowy żeto1~
:z: równin poniesie morskim la~tlziom: ·
·

łem"

po<ilanowiło

przekazać

CentraH Ogrodniczej Dział Ogrodniczy i Dział Przetwórstwa
Owooowo - :Warzywnego.
Obroty Spół<lzicln i Ogrodniczych w roku Hl47 Wynosiły
2.620 milionów :złotych, centrali Ogrodniczej zaś 1 miliard zł.

.
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Wiciarze do
W Nr. 3 tyg. ..Wici" z
18 stycznia b. r. ukazały się
dwa artykuły: kol. Wincentego Wąsika p. t. „O wyścigu
pracy w rolnictwie...- i kol. T.
Jarzyny p. t. „O przymus w
oświacie rolniczej". w których
zostały przedstawione sposoby,
które zagwarantowałyby lepsze
zapoznanię s.ię młodzieży wiejskJej z jej zawodem, a przez to,
podniosły poziom gospodarowania na roli i wydajność ziemi, czy inwentarza. .
Kol. Wąsik pisze- o konieczna
współzawodnictwa
ności
wsi, na temat którego „zostały
podjęte z inicjatywy Zarządu
Głównego „Wiei" rozmowy z
Prezydium Zarządu Głównego
Z. S. Ch. i Z. W. M."
Ja chdałbym poruszyć zagadnienie związane ze współzawodnictwem na wsi - zagadnienie, które jest tylko częścią

u

W I C I

wysuniętych
zagadnień,
\Vąsika. Pragnąłbym

przez kol.

zwrócić

uwagę

na

większą

zespołóm · P.·R.

współpracę kół .,Wici" ze szkołami .,Przysposobieni.a Rolni-

czego" i z zespołami PRW.
Zbliża się okres wiosenny,
kiedy zespoły PRW przerwą
naukę teoretyczną, a przejdą
do zastosowania zdobytych wia
domości praktyczne, w gospodarstwach rodziców i na poletkach konkursowych.
Zwiedzając

wiosną, ubiegłe-

go roku cały szereg szkół
Przysposobienia Rolniczego i
obserwując pracę poletko~ą zespołów PRW, na terenie województwa- łódzkiego, stwierdziłem u młodzieży dużą chęć do
terenie
współzawodnictwa na
poletek konkursowych. Kilkadziesiąt zespołów PRW prowadziło poletka z burakami, lecz
niedastateczna ilość personelu
wpłynęła na to, że nie wszystkie zespoły były prowadzone
należycie i nie wszędzie był wynik zadowalający. Wiem i o takich zespołach PRW, które
chciały zakładać poletka, lecz

nie miał im kto dać wytycznych.
Rząd polski dąży do uprzemysłowienia kraju, a w związku z tym, niektó.re gałęzie przemysłu chce oprzeć na własnych
surowcach, których może dostarczyć nie kto inny, tylko rolnik, np. len, konopie, oleje,
makówki (do przemysłu farmaceutycznego ). Rząd dąży
również do zaopatrzenia ludności kraju w artykuły spożywcze, wyprodukowane również
w kraju, a szczególnie w tłuszcze, które dostarcza nie kto
inny, tylko rolnik, np. oleje,

masło, słonina.
Ażeby gospodarstwo mogło
wyprodukować dużo słoniny, a
szczególnie masła. musi posiadać duży zasób pasz treści.wych, wysokobiałkowy.eh (ma-

kuchy), a tego nie uzyska, jenie będzi.e siało roślin przemysłowych jak: rzepak, mak,
słonecznik, lelii., konopie~ soja
i t. d. (Niektóre z nich, jak len,
żeli

W.

czy konopie, dają użyteczność
trzykierunkową: włókno, olej i
cenny makuch).
Pr:..ed wojm! nie zwracano
uwagi na te rośliuy. Dziś. w go-spodarce planowej, dąży się,
aby zajęły jedno z najważniej
szych miejsc w produkcji rolniczej. Współzawodnictwo na
poletkach PRW, zasianych lyto pownżoy
mi roślinami
krok do osiągnięcia zamierzo·
nego planu w gospodarce planowej.
Drug.im poważnym brakiem
na wsi jest nieumiejętność wy.
produkowania pasz okopowych,
szczególnie buraków, bez klórych jest niemożliwe osiągnię·
cie wysokiej produkcji mleka.
Według obliczeń przeprowadzonych przeze mnie na wykładach hodowli, okazało się,
że krowa, która daje 10 I. mleka - żywiona b~ pasz treści
wych - nie pokrywa kosztów
swego utrzymania; żywiona
(C. d. na etr. 12)
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ALOJZY KISI AŁA
.z
dziada - pradziada. Ojciec, który
po przodkach swoich odziedziczył
i młynarski spryt,
pra/,tykę
wszczepił to znowu w Bartłomie
wać krople Waleriana, które stale
jo i wychował go na porządnego żeście mi za mało otrąb nawa·
'żyli.
nosił przy sobie. Sam się też niczłowieka. Nakazywał mu w za·
- Nie może być! - jął takie- gdy, broń Boże, nie upijał, miał
wodzie swoim ludzi zbytnio nie
go gościa przekonywać. - Miej- już dobrane towarzystwo, z któoszukiwać, a jeśli się okazja przytl·afi, to t)lko tak, by nikt tego cie do mnie zaufanie, ludzie! Daj- rym wieczorami załatwiał interecie spokój, bo się mogę na was sy i przy tej okazji kuszono go
nie zauważył.
Kiedy się pomny na te prze- obrazić! leszcze nikogo nie oszu· do picia. Zresztą alkohol, to nic
strogi Bartłomiej usamodzielnił i lcałem, to i waś na wadze otrąb złego!
Spośród wszystkich ludzi Barwlasn) już młyn posiadał, posta- nie oszukam!
tłomiej najb.ardziej lubił swego
- Przebaczcie, Bartłomieju,
nowił święte przykazania · ojca
kuzyna Zbigniewa, który był umnie się tylko tak wydawałó ..• przestrzegać w całej rozciągłości.
rzędnikiem w mieście. Często BO
zawstydzał się taki, co wogóle
Dobrotliwy Pan Bóg błogosławił
mu widocznie w jego zbożnej pra- śmfoł Bartłomieja o nieuczciwość Zbigniew odwiedzał, z czego się
Bartłomiej niezmiernie cieszył i
cy, bo naprawdę nikt dotychczas posąilzać.
- To nic nie szkodzi, ja to ro- każdorazowo stawiał butelkę ulunie zauważył, aby go był Bartla·
miej oszukał. Nic podobnego! zumiem - uśmiechnął się znowu bionego wiśniaku na stół. Pili j
otrzymane rozmawiali o wszystkim.
Bartłomiej, chowając
Złośliwi ludzie tylko szemrali:
- Jak interes idrie? - dowia- Bartłomiej1.t! Dlaczego daje- za przemiał pieniądze do kiesze·
ni. - Jedźcie z B.ogiem, a przy- dywał się Zbigniew.
cie nam ta/cą ciemną mąlcę?
.:..._ Nieźle by szło, gdyby mi te
jedźcie znowu do mnie!
- Wiecie, ludeczkowie złoci Tak więc Bartłomiej z ludźmi podatki życia nie zatruwały tłumaczył im wtedy. Bartłomiej z
to nie w zgodzie i w przyjaźni żył, a lu- odpowiadał Bartłomiej. - Chou1mującym uśmiechem, moja wina, że mą/w jest ciemna. dzie uważali go za bardzo porząd · ciaż naczeln·i k Urzędu SkarboweTo przepisy z<tbraniają przemie- nego człowieka. Co niedzielę .vi- go jest moim starym znajomym,
dywali go w kościele mddlącego na żadne lwmbinacje nie chce się
lać zbożP nn bielszą mąkę! Czarny chleb jeść musimy! Nie było to, się i bijącego się w piersi. W go· dać namówić i jeszcze mi karą
jak przed wojną. Podatki teraz spodzie rzadkim był gościem. Je- grozi, że księgowość nieprawidło·
wielkie! Nie do zniesienia! ... Do· żeli natrafiła się konieczna okazja wo prowadzę! Za[Jrzaniec! Ostat• plncać muszę do interesu, a czy- upojenia się alkoholem, to czynił nio otrzymałem z opieki Społecz
nię to tylko dla was, moi drodzy,
to zawsze w domu. gdzie go ogół nej nowy nalcaz płatniczy, niby to
bo gdziebyście jeździli, jalcbym ja nie widział, według starej zasady: na pomoc zimową dla biednych.
swój' młyn. zlikwidował. A ta o- „co o/co nie widzi, to serce nie Nie zapłacę! Ani gro.ęza nie dam!
boli''. Czystej wódki wogóle nie- Niech się /wżdy o siebie troszczy,
siemdziesięcio procentowa mą/ca
a- to biedy nie będzie! - pienił się
nie jest znowu taka ciemna. To nawidził, wolał już „tatę z
wa się tylko tale wydaje, bo tu mą". Znosił likiery i dobre wina. Bartłomiej, na nowo napełniając
Bardzo rzadko się zdarzało, że lcieliszlci. - Na zdrowie i na pow młyme okna są niewielkie, szyby lcurzem przyprószone-i ciemno się Bartłomiej upił. Najwyżej dwa . myślność naszą! Ach, ·mocne to,
Czę . aż w krtani pali ...
tu jest ...
łub trzy razy w tygodniu.
- Bartłomieju! - o·dzywal się ściej nie mógł, bo był słabowitym _ - Mnie interes idzie dobrze.anowu ktoś. - Mnie się . wydaje; i c)iory · musiał co chwilę zaży• ciqJlnał dalej. - Głupcy ludzie

~ artłomiej był młynarzem

Młynarz BartłoIDie'j

wcale nie wiedzą,

dlaczego ci.-

mną mąkę otrzymują. Nie wiedzq.
ie tą najładniejszą z przemiału,

pięćdziesięcio procentową

mąk•

wprost z walców odciqgam i cichaczem swoim znajomym sprze.
daję. Zoojomi potrzebują przecie białej mąki, czy to na iwięr.ii.
czy też na wesele lub chrzcinyPrzez to mqka jest ciemniejs:uili
Otrąb ludziom mniej wydaję,
resztę otrąb, zamiast tej najlaJn.iejszej mqki, otrzymują w mqal
Ha, ha, ha! ..• Potrącenia, niby
na rozkurz, też mi ł 1dne grosi.,.
przynoszą. Jest przepis, żeby tylko trzy procent potrącać, • ;.
im o wiele więcej potrącam, ciemni ludzie nie znają się na przr
pisach. Stąd uzyskaną nadwyżkt
mąki piekarzom bez rachunk•
sprzedaję! Tu forsa, tam Jorsa •
nikt o tym nie wie, prócz mnie,
bo ja ani połowy swoich dochodów nie księguję i biednego udoję! Owszem, dla siebie samego
wszystko notuję: iłem otrzymal,
iłem wydał, ale to już moja osobista sprawa. Pijmy więc: niech
Ech, cóż ja móżyje pieniądz!
wię. Pieniędzy nie trzymam. tylko złoto ; kosztowności skupuję,
bo się porządki lada chwila zmienić mogą, a wtedy i pieniądz u~
padnie. Złoto zawsze swoją wartość zachowa. Na zdrowie!
Takie i tym podobne rozmowy
prowadził Bartłomiej, młynarz z
dziada-pradziada, ze swym kuzy·
nem Zbigniewem, popijając przytym zdrowo. Pili, aż i.m 1.; ~owie
szumiafo, a stać ie/i było na to,
bo woda ~ 11zumem spat1ała na
młyń~ką turbinę i pobudzóla ma·

„
„

(C. d. na str. 12)

W 1 C I
(Dalszy ciąg ze str. 11-ej)

paszami treściwymi, daje 15 %
dochodu, w stosunku do kosztów utrzymania. Natomiast,
krowa produkująca 20 I. rnleka, żywiona paszami treściwymi - szczególnie makuchy
daje 105% zysku. ~a '"YP~·odukowanie 20 l. mle1<.a w zywicniu racjunalnym potrzeba
;minimnm no :;:g. burxców.
Zaprawianie siQ młodzieży
zgromadzonej
w
zespołach
' · <1
PH'V na polct k ac l1 doswia "l
.
.
,...~· wrn.l'-'Hie z
}
1
l
I
cza nyc z .)lir" 'cu>Al, l' J
,
czu!>em na rozw;:!zanie hraku
.
okopowych. ·
Ohccnie zcspoly PR\V przygotowują
się ~o prac I~lctk?wvch, lecz przypm;zczalrnc, me
je.dcn zespół stani:! i w tym roku in·zcd podobnymi trn<lnościnr;ll, jak · w ubiegłym, gdyż
0 siłv fachowe jest jeszcze hartlzc ·trudno. Dlatego też, .inko
zainteresowany zespołami PRW
zwracam się z apckm do kół
Wici'' at>v zechciały pośpie~zvć z 'po~IOCiJ w 01~ga11izowanitl zr>społów PR.\V. (\V (lużo
wsiach wspó-l praca ta już
istn:Pjc). Zwrarnm się z ape-

Nrł

Iem do starych. p.rzedwojen- legom w zdobywaniu wiedzy.
nych wieiarzy, którzy praco- Rozbudzajcie w nich zapał i
wali w P. R. i przeprowadzali :chęć nauki. Niech nie będ.zfo
różne doświadczenia
poletko- ws.i, gdzie nie stworzyłby się
we. Pospieszcie do zespołów zespół PRW, gdzie nie byłoby
PRW i służcie radą i opieką. współzawodnictwa.
Pomagajcie młodym swoim koMiuias Marian
~~W~9GW"'GWGQQQQQQQGWe~ee

K O M U ·N J K AT
' '

· łu P. Z. G. puy Za·
Poradni Sz' •o!enia Zawodowego Wy d z1a
rzadzie
. 6łównym Z. M. W. R. P. n Wici" z siedi:ibą w lodzi,
-i
Al. Kościuszki 45.

śREDNIA SZliOtA RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH W ŁODZI
Komuniku1·emy, że dnia 15
marca b. r. 2-letnia średnia
Szkoła Rzemiosł Buddwlanych
dla Dorosłych przy Naukowym Instytucie Rzemieślniczym w Lodzi uruchomia now,ą klasę z ~działami: mu·
rarskim,. ciesielskim i s.zklarskim.
.
W związku z łyfll kandydaci
winni złożył za pośrednietwem Poradni Szkolenia Zawodowego „Wici" w todzi, Af.

Kościuszki 45 podtmia z nastP...
pującymi zalącz.nikiimi:
1) metryka urodz.enia, względnie dowód .zastępczy,

(w uwierzytelnionym odpisie
przez Zarząd Gminy),
l) świadectwo szkolne w odpisie uwierzytelnionym przez
Kierownictwo Szkoły lub Zarząd Gminy,
3) świadectwo niezamożno-

ści

wydane przez Zarząd Gmi-

ny,

4)

zobowiąunie,

5) zaświadczenie Koła Mło-<
dzieży

Wiejskiej „Wid".

•

przyjęcia do szkoły:
ukończenie conajmniej 5

Warunki

1)
klas szkoły powszechnej,
l) ukończenie 18 lat życia,
3) pochodzenie wiejskie,

4) niezamożność kand~ła

lub jego rodziców albo opieka·
nów.
Kurs nauczania w szkole
trwa dw"u lata, po czym, po po·-myślnym
zdaniu e<1zam1·nu
o
końcowel10, uczniowie otrzy·
o
mają dyplom czeladniczy.
Nauczanie, szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie

bezpłatne.

Uczeń musi j€.dynie przedstawić zobowiązanie swoje,
względnie rodziców lub opiekunów, do zwrofu kosztów w
w:ypadku, jeżeli opuści szkołę
lub zostanie z niej usunięty
przed końcem dwule1niej nauki.
Podania winny być nadesła
nez takim wyliczeniem, by nie
wpłynęły do nas później, jak
7-g.o marca r. b.

18'['!1""~~o&~e~eeeeee08e~99e~a~ ~&Mt~eMeee8~~8eeeee8eesee~eM~
D->l~Y.Y C'iąg 1..c słir. 11--l'j)
- Trzeba im będzie do kieszeszyny do życia. Uaszyny kręciły ni przemówić - pomyślał sobie.
si<: bez11.~tm1.nie 1ł! r1-0órczej praC'y, ·
- Pozwólcie ,panowie do
a f;artlomic>jmr-i lcrąci1o ~ę od
go miesz.lrrmia, mam : pan.ami
•AJifoia1m lt' tdmvie.
coś bardzo ważnego do omówie·
Dm_ płynl;'ly szybko, a z dni«nii ni.a ... Bardzo pros:ę - teyjqkrzł z
tymi plrnęly pieni-qd.-,;t? do Bar- siebie, starając się głosowi swemu
tlomiejowej lcies-zeni. Ludzie byli nadać anielski ton.
zadowoleni, a lforłłomiej również,
- · Dzi,ękujemy za wproszenie
gtlyz Rodni<! u.ławało mu ~ę speł
odrzekli. - Jak tu skońc:ymy,
niać przykazaniu· swego -ojca. Osz111ri11raf tale. ze nit.t go dotych- to pó;dziemy pan;P mieszlumie odwiPdzić.
czas na oszustwie nic przyl.apol:
Ale wszystko na świeci~ ma
Pomówili między sobą coś zti·
1wój koniec. Również i szczęście cha i jeden z nich wyjechał gdzieś
Bartlmnieja nathnęlo ~ę na ten samocl1 odern.
'koniec i s'tałn sią 1ratastrofa. Oto
- U da się - radował się Barpewnego dn.ia przyjechał do mły
tłomiej. Rozumieją się na rzena samochód oSqbowy i wysiadło
czy
i
odesłali tego gościa, żeby nie
% niego trzech
elegancl:o ubra·
był św~dkie.m..
nyeh panów.
. P-0 eh.wili jednak samockJd
'lq_net11~0
przyjechali, aby
·coi pifiknej r..ąki zakupić - po- przyjechał z pfł1AJrotem i :nctWD
myślał sobie Bartłomiej. Trn- wysieJlo z aiego trzech panów:
chę to niebezpiecznie z nieznajoten sam, co 6djechal, jalriś 11iemymi się w interesy wtl.oM-•ać, ale znajomy w cywilu i je.den milicjant.
są to inteligentni ludzie, któr~y
rozumiejq się na rz-eczy i napew- Widocznie są przyjaciólmi i
no nie zdradzą.
wszyscy chrą skorzystać - tłn
Trzej par1nwie podeszli do nie- rnaczyl sobie Bartłomiej.
go i, okazawszy swoje legityma· Niech ich licho weźmie. Na dużo
cje, oświadczyli:
1ni~ nabiorą, ale to nic.
Lepiej
- Jesteśmy z Komisji S~cjal już po dobroci załatwić.
nej. Przyszliśmy na kontrolę.
Pv.~zli do mieszkania. Bartło
Bartłomiej przeraził się i zbladl.
miej
byl już zupełnie opanawany.
'Słabo mu się zrobiło. Na szczęście
Napewno panowie mają Umiał przy sobi.e krople W oleriana,
chą pensję... próbował im w
więc z11żył je natychmiast.
Co się dalej d~ało, widział jak ten sposób do serca zastukać.
przez mglę. Natknęl.i się na tą
~Nam pensja wystarczy, cho·
"lad,.._ -'!ięćdziesi-ęcio procentową ciaż ani w części nie zarabiamy
mąkę, stojącą na uboczu. Z ~I.Ż·
tego, co pan dotychczas zarabia!
'dego gatunku, mąki wzięli próbki - odrzekr jeden z lco{ltrolerów. ·
Cło analizy. Węzt:dzie szperali .. ,
Bartłomiej nie tracił nadziei I
Po rhwili Bartłomiej przYszedł sięgnął do szafki, wycią1raiąc z
tlo siebie.
niej 'flaszkę liki.eru.

rne-

Proszę zająl miejsce, ztrraz
sprawa wyjaśni - kusił.
- Niepotrzebna ftit:yga - od,,.zekli stanoute:w. - Ani kropli
nie wypijemy. Chr:emy skontrolować pańskie mieszkanie.
- Panowie! Każdemu z was po
dziesię6 tysięcy ...
- Niech pan nie kończy przerwali mu. - U siłowanie prze.
ku.pstwa, to nowe przestępstwo. ·

-

się

Zftale~i

nczegóło.o

prowa-

tł.!Wtttl notatki, ktf,re demaskowały

faktyczne obroty młyna. Z notat.ek tych można się byłio również tl.o.wiedzieć o r<iinych innych
pr::estępcrtych machinaciach B:artlcm.ieja. T er<U lłlszysiko było ja·
sne, jak_ na dłoni.
- Z tego wynika, że zarabiał
ptm "d pooqtTm rrw7.itmowe sumy
- stwierdził jeden z kontr<>lerów.
- Na jakie cele zztżył pan te pieniąd:e, /,ub gd~e je pan uloko-

ilości złotych
pierścieni.

monet, łańcuszków i

- Drogoc-enności te M.f nabyte
za nieuczciwe pieniądze - m6wit
dalej 'kon~mlf!r. Na t:ej pod·
stawie musimy całą tą skrzyn'kł:
za'bezpieczyć aż do rozpatrzenia
sprawy._
Zostało zabezpieczone złoto,
zabe:z:pieczorw również Bartłomie
ja, mlynarza z dziada-pradziada.
Ze swym słabym sercem i z kro·
plami Waleriana powędrotC1al on
na miejsce, Tctóre da mu ,,..ożność
zapomnienia o trudach i troskacli
codziennych. Zostanie on wyleczony nietylko z choroby swego
serca, ale i duszy. Będzie miał
uczucie, że sam znalazł się w
młyńskie/i walcach, które kruszą
na drobne ziarenka jego zatwardziale serce, Po swoim powrocie
od.etclmie sobie z ulgq i nie będzie
~ię już nigdy stosował do przyka·

wał?

Bartl01niej :znowu zażył kilka
h-opli walerianowych i po niedługim wahaniu, nie widząc ża
dnego innego t<iyjscia, postanowił
1

się przyznać.

- Kupowakm złoto ...
- tle pan czynil. Uczciwie zarobione pieniądze powinie• pan
'9ył lokować w banku i w miarę
możliwości

powiększać

młyn,

przez co powiększalhy pan swoje
· dO'Chody i państwo zyskałoby na
ty-podwójnie: zwięf~szenie pro·
dukcji i zwięfrszenie dochodów
podatkowych. Gdzie pan ma to
złoto?

Bartłomiej wyctągnql spod po·
dlogi, z dobrze ukrytego schow·
ka słcri?:ynlcę z zawartością sporej

Bartłomiej się leczył ze
przewi.nień, a woda ciągle

swych
z szu- .

mem się st.aczała po młyńskiej
turbinie, maszyny mełły zboże na
mą/cę. Z tej mąki będzie clileb dla
wielu, wielu ludzi.
Do młyna ci-ągle przychodzili •
ludzie i dziwili się, dlaczego teraz
otrzymv.ją bielszą mąkę.

- Albo przepisy zmieniono,
albo nas Bartlomej oszukiwał myśleli sobie. To ostatnie wy· daje nam się najprawdo]lttdobniejsze.
A woda ciągle szumiała i szu·
miała, turbina wciąż się toczyła,
a walce miażdżyły złote ziaren/ca
zboża na mąkę chlebową ..•
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Dr Stefan Pape'e: „Walka
o .ziemie Zachodnie".

~tenkie

włeza

Niedawno ukazała się na półkach
ksiQiµ.rskich praca doskonałego znawcy i badacza literatury dra Stefana
Pape'e p. t. „,Valka Sienkiewicza o
Ziemie Zachodnie". Już sam tytuł
mówi, że książka dotyka zagadnień
aktualnych.
doniosłych i najbardziej
Ziemie Zachodnie są bowiem azisiaj
nie tylko na wszystki~h ustach, ale
i we wszystkich polskich sercach.
To też dobrze się stało, że dr. Steian Pape'e potrudził się, by w dziale
.1.1wym przedstawić walkę jednego z
największych naszych prozaikó.w Henryka Sieu.kiewicza o polskość ziem
Zachodnich.. A byla to, trzeba poddługoletnia i uparta,
kreślić, walk.a
ciągnąca się od wczesnej młodości, aż
po zgon.

wicz na wieść o pruśladow aniach rozrzesi:enia. gospodatcze.
Książka Dra St. Pape'e kończy się
slowami: wraz z polskim żołnierzem,
rolnikiem i robotnikiem, wraz z polskim nauczycielem powiuna iśe na
Ziemie Odzyskane i polska książka,
R Sienkic.wreza.
ks.i.ą:i1'a
zwłaszcza
Pilna lektura Sienkiewicza na z.acl10.dniej gmnicy Polski hi najlepsza gwarancja, że st.rai nad Bałtykiem., nad
Odrą i Nysą dobrze wypełni swe doniosłe znaczenia".

»~rowi Stefanowi Pap~'e ua.leźy się
jego eeuną p:raeę .
wdaięczność za
„,Valka Sienkiewicza - o Ziemie Zatchoduie powinna zuale-J.ć się w każdej bibliotece, w każdej szkole.
Jó.zef-Nlkedem Klo.~owskl
KSIĄŻKA

DLA ROLNIKóW.

Po bótkim ws.lępie biograficznym,
W związku Z_e zbliżającym się sezoprzechodzi odrazu dr. Stefan Pape'e
nem wiosenn.ym sadzenia drzew owo•
do pierwsz-ych akcentów a11tyniemieccowych, przebudowy starych zniszcz0kiej kamp:anii autora „lfrzyża,ków''.
- nych sadów i za.kładan:a nowych--poPodc zas podróży łI. Siertkiewicza do
lecamy wszysikiro Czytelnikom z~
Ostendy „zaostrzyła się uwaga pisawszech miar pożyteczną książkę p.t.
rza", który „dostrzegł niebezpieczeń
pie.llf!fnowanie sad~"
„Urządzanie
stwo nienlieckle". O uieLezpieczeilnapisane przez red. Antoniego Gbstwie tym pisze w „Dwu drogach",
dysza.
w listach z podróży, a le najl>ar<lziej
trzyletpodczas
Ks iążka ta wyszła juz w szóstym
przejrzał Niemców
niego pobytu w Ameryce.
i zawiera całokształt wiewydaniu
sadownictwa. Autor
zakresu
z
dzy
Sienkiewicz na wiadomo~ć o wydziełg to opracował przyslępnie : 8ł-~
l>ttchu glo<lu na Sląsk u , rozpoc7yn.'1
ży ono nie tylko sadownikom, ale sze
zbiórkę na rzecz l!łodujących Polaków,
rokim masom mi.le~ni4ów ogrodriclwa'
wydaje , Ziarno", w którym zamiei .uczącej się młod<!:ie~y szkolnei.
szcza uowdę: „Czy ci najmilszy", a
potem przyci1odzi: „z pami ~tników
nanczyciela poznańskiego", „Bartek
„Trylogi:!l", oraz „Quo
Zwycięzca",
Vadis", dzieło w którym prof. Zieli1iski dOJla!rnje sii: syml,oht walki Slowi:lńszczyzny z Ge rmanizmem.
Ale najpotr;żniejszym uderzeniem w
germanizm; w jego bestialską lucyferyezpą siłę jest książka, która powinna dzisiaj shłć się ewangdią „Krzyżacy·•. W dziele tym H. Sienkie"·icz
zdarł maskę z duszy pruskiej, uka.tują,c ją laką. jaką jest w istocie: zbrodniczą, zaborczą i nieludzką. Dopiero
ostatnia wojna wykazała, jak głębo.
ko sięgał wzrok Sienkiewicza w tych
czasach, kiedy Niemcy uważało się
za kraj Goethego, Schillera, Heinego
i Mozarta. „Powie~ć Si enkiewicza",
pisze autor dr. Stefa n Pape'e, musi
nadal uczyć, ostrzegać, przypominać.
Zwłaszcza na Ziemiach Odzysk3nych
„Krzyżacy" muszą stać się przewodnikiem, puklerzem".
_ Ale głos autora. ,Krzyżaków" mi11ł
zabrnni~ jeszcze , ·'Inie.i. H. Sienkie-

Książka zawiera 326 stron drt1ku i
ponad 240 ilustracji.
Dz ie ło

.czkry

to

podzielone

zost ło na

rozdziały.

Wi pierwszym rozdziale autor podaje uwagi dotyczące wyboru grunlu
pod sad, rozplanowanie ~adu wg najnowszych metod, przygotowanie drzewek. palików i sposób sadzenia tychże
W rozcł."''.::!~ drugim mówi aulor o
pielę.~nowa niu

drzzw owocowych, a
formow aniu
koron, ochl'.onie drzew przed mrozami i nawożeniu nawozami sztuc:znymi
i naturalnymi.

Całóść książki napisana została bardzo przystępnie i oddaje ona Czytelni• kowi bardzo duźe uslugi. ·

Książka ta· w stosunku do jej obstron i bogactwa ilustrac~i
kosztuje tylko 450.- zł a z przesył
ką 500.- zł.
jęfości

ją można w Redakcji
Ogrodniczo - Rolniczego" w
Tainowie, ul. Matejki 13.
Zamawiać

„11.a.sła.

NARESZCIE COS O SLOW AKACHI

W atmesterze Zakopanego, atmosferze sportu i wycieczek, rozwija się
akcja powieści dla młodzieży p.t. „Tę
~za nad Wagiem", Lucyny Sieciechowiczowej. Zastęp harcerski, dzielnych
małych „Lew4ów" uczy się wszeTkich
harcerskich mądrości, uczy się z zapałem wśród pięknego krajobraz•J górskiego. Radość życia, którą malcy· prooto dominujący nasti-ój w
mieni·ują -

W ostatnim rozdziale mowa jesl o
chorobach i szkodnikach, o leczeniu
drzew chorych i o środkach pomocniczych.

administrac:yjny,
Rueh ludności.
Dział IV. Budynki. Mieszkania. Dział
V Rolnictwo, leśn '. ctwo, hodowla, ry•
ludno~ć.

Dział

III.

bołóstwo.

Dzłal

VI.

Prze\lsi.ęhiorslwa,

Górnictwo i p rzemysł . Dział V1 II. Han•
del wewnętrzny Spożycie. Dział IX.
Ha.ndel zagraniczny. Dział X. Komunikacia. Dział XI. Pieniądz i kre·
dyt. Dl!iał XH. Ceny. Dział XIU.
Praca. Dział XIV. Zdrowotność pu·
hl.:czna. Dział XV. • Ubezpieezcnia.
Dział XVI. Szkolnictwo. Dział XVII.
.Życie kulturalne. Dział XVIII. Życie
polityczne. Dzia.ł XIX. Administracja
pul>Eczna. Dział XX, Sądownictwo.
XXI. Fiuanse
Dział
Adwokatura.
Skarbu Państwa i samoraądu.
Całość popr-zedzona przedmową, u··
wagami ogólnymi oraz mapą Polski.
Na końcu zam:eszczono skorowidz alr
fabetyczny.

powieści .

Nili: zm.i.eni tego nasb:oju sensacyjny
szukan:a chłopca,
wątek powieści Móry uciekł z domu. z Krak.ewa i
wynikłe stąd przygody, jak np, spotkanie z groźnymi przemytnikami.

Odwaga i dzielność harcerzyków pokonuje wszelkie przeszkody i w rezult„.:ie Olh1ajdują z;igino11.ego c~łopc:i. w
Słeiwacjt. W litenOune polskej mlodz i~żowej n:e spotyk~ si<> dotąd omópam1jących wśród
w•~a stosunków
Słow11ków - miruo. że to bliscy nasi
sąsiedzi, z k1órymi w. swoim wlai;nym
jc;zyku możerny się porozumieć. Książ
ka Siecłechov.-iczo-,•c j robi wyłom w
dotychczasowym rnilczeniu, wprowadza nas w środowisko młodzieżowe,
zr1poznaje ze stosunkami rodzinnymi
u Słowaków oraz z ich nastawieniem
do nas.
Rozpowszechniając

ideę współiycia

i współpracy wśród Słowina staje się
ks1ą:iJlsa „Tęcza nad WagieM" pozycją
""artościową i interesującą. Styl potoczysty oraz sensacyjny wąte.k podnoszą

wartość czytelniczą książki.

więc przycinaniu l(ałęzi,

W rozdziale trzecim autor omówił
hudowę przechowalni na 11.•oce. urzą·
dzenie przechowalni wraz z p.ółk.ami.
okres zbioru owoców, t~chnikę zb-ioru,
sortowania, pakowan:a i przechowywania O\.Yoców.

podział

wierzchnia,

„ROCZNIK

STATYSTYCZNY 1947"

Ukazał się ·„Rocznik Statystyczny
Materiał liczMwy podany jesh dzia-

h.mi !XXI) . W pierw~:zym rzędzie z:a·
mieszezO'llo dane o rozwoju gospodarczym Polski za lata 1938, 1915. 1946 i
I-Ili 1947 r.
Poszczególne działy

„W mar-

;i.ows!ańcuw

wiclko11ol-

)Vydawniclwo

Zacluahlie.

Szlak.iem
skicb. -

Ulr~e.h.

Poznań l!ł4S r. Lie:ine 'ry.soul..I J„ Pra•

oziiiskiego w 1u.-cie, Stron 216. C<'IUI
70U.-

zł.

Pow•taoia
2\J rocrnicy
uk:.izal<t sri) w Wyvawnic lwic Zachocl1.im \V Pozn;.iniu
J.si_nżka A. l111 ydia r, rysunkami L.
Prauzifls1 fego p. I . „\V Ptlarszu i w
hitwic". Jcsl to historia „l{arzmarek
rt·i;imcnlu " czyli f1is!0ri.i Pol<Lków z
do armii
wcielouyd1
Wielkopolski
pruski<> j i w<1 k:i:qrych na fron<'ie zachodnim od Hl14 . roku .
Z nl,azji

\Vielkopol.~Jdq;o

V"

żywy

i barwny, z "ielop·rn•hcl:• aulo-I' pneiycia u posrczegbfnyd1 żołninzy nit' zatracając jPdnak .,.·jpJl<irh wydarzel1 hrstorycwych, które się w latach 1914 - · 18 rt•zgrywały.
J{apita In i<' 1-ys'l.JC . nu tor ro; k lad
:umii niemieckiej. powr\it „Kaczmarków" do dmnc)w i irl1 w:i.Jki powsl:Iń
cze w 1918 - 1919 r. na terenie Poznania i \Vi t·lkopo l~k i.

sposób

J;ą ' dynamiką,

Książka

1947."

się

L. Pr:mzińs!•i i A.
szu- i w biłwic".

przedstawiają

następująco:

Dział I. Położen!.e geograficzne. Hydi-ograJia. Meteorolosi.ia. Dzia,ł IJ Po-

la to dok.ulll.etil waJeczno\Vielkopolan, a rówuoczcśnie inl erc.mją~a lektura z życia żaloierskie
go, powst::u\crcgfl, pl'łnego przygód i
nieoczekiwanych sytuacji, kiedy to
żołnierz raz ji-.s t „pod wozem, r:::z nn
\V Oz.ie".
ści

Książka

starszych

z:i.interesuje z

pewno~dą

młodzież.

Kr.

W I C I
(Dalszy

ciąg

ze str. 2)

nie wychowywać i szkolić za·
wodowo młodzież chłopską.
Połączenie nauki rolnictwa
ze sportem, wychowaniem fi.
zycznym i wojskowym, wykła·
dy w ośrodkach szkoleniowych

zajęcia świetlicowe,

canie

dokształ

młodzieży

jest magnesem
przyciągającym młodzież do
pracy i nauki, odciąga ją od
szkodliwego bezruchu i mar·
notrawstwa sił duchowych i fi#
zycznych często na pijaństwie,
karciarstwie.
· Datychczasowe prace S. P. P.
i P. R. W., oraz wieloletnie do·
Ś\viadczenia
zorganizowanej
młodzieży są podstawą ideową
programową
Powszechnej
Or~onizacji „Służba Polsce".

i

Forma i metody pracy „Służ
by Polsce" jest wynikiem najle·
pszych tradycji wysiłków i dą#
żeń ·demokrMycznych organi·
.zacji młodzieży polskiej.
· Rząd zaś i Sejm R. P. nadają
tym formom i metodom pracy
połecznej, wypróbowanym i
wypraktykowanym w życiu,
. moc i autorytet ustawowy.
. Na poważne, masowe roboty
publiczne czeka oddawna nasz
kraj, zniszczony wojną i zaniedbany w poprzednich okresach
historii.
Musimy zaorać i zasiać odłogi, zalesić nieużytki, osuszyć
i zai;!ospodarować żuławy, ująć
w karby rzeki, zmeliorować

· ·grunfv i łąki, pobudować drogi
i mosty.
Zmobilizowanie setek tysię
cy młodzieży, zorganizowanie
brygad pracy przy dobrym,
społecznym i fachowym kierownictwie p·rzyczyni się wydał·
nie do odbudowy kraju.
Młodzież w ciągu 6-ciu mie·
sięcy w gromadzie, nauczy się

pracować i żyć zespołowo, wa·
runki obozowe wyrobią życio·
wo młodych.
Młodzież pod
kierunkiem
fachowców nauczy się zawo#
dów przemyslowych i rzemie·
ślniczych, zaprawi się w gro·
madzie do zaszczytnej służQ>r

RZECZY CIEKAWE _
BRACIA· ROBOTY

Televox i Telelux - to najmłodsi
ludzie-maszyny czyli tak z.wane roboty,
wyprodukowane w Ameryce.
T elevox, „pracujący" .w miejscach
publicznych, cieszy się ogromnym po•
społecznej.
W konkretnej pracy uja- wodzeniem. Ten wytworny, stalowy
„młodzieniec" może na żądanie śpie·
wniać się będą ta!enfy i zdolwać lub mówić. Używany jest do re
ności młodzieży, którymi trze·
ba specjalnie zaopiekować się klamowania różnych towarów, co czy·
ni podobno bardzo przekonywująca t
i pomóc w szkoleniu.
z wielkim wdziękiem. Przez „usta" ;qgo
Organizacje
młodzieżowe
przemawiają wybitni mężowie stanu,
odgrywać będą główną rolę w
pracach „Służby w Polsce". _ a przemówienia te, wygłaszane przez
Przez powołanie Naczelnej Ra· robota głosem tych znanych osobi·
dy Młodzieży i Kultury Fizycz- stości, czynią jakoby nieporównanie
nej i Rad terenowych, złożo# większe wrażenie na amerykańskich

nych właśnie z przedstawicieli
organizacyj
młodzieżowych,
będą one miały społeczno-wy
chowawczy wpływ · na ogół
młodzieży w „Służbie Polsce"
oraz na tok prac .
Duży zakres prac w ramach
„Służby Polsce" - piękna i o·
fiarna praca w odbudowie kra·
ju, powszechne szkolenie zawodowe, masowe ćwiczenia
sportowe, wychowanie fizycz_n e i wojskowe, wyltlady o Pol_sce współczesnej, doszkalanie
w .zakresie szkoły powszechnej, wychowanie społeczne w
konkretnej pracy, wyda dobre
owoce, uspołeczni szerokie
masy młodzieży, nauczy dyscypliny w pracy zespołowej.
Idea Służby Polsce jest dla
„Wici" - naczelnym dążeniem
i celem.
Z. M .W. R. P. „Wici" podjął
w r. ub. ze wszystkich sił pię
kną akcję P. R. W., podobnie
obecnie jest współtwórcą koncepcji ·„służby Polsce", będzie
również reaH?.atorem jef prac.
Wincenty Wąsik
~

Fachowo-informacyjng kurs skupu
skórek zwierząt f uterkowgch
Komunikujemy, że w1c1arze . mogą być przyjęci na
organizQwany przez „Społ~"
- Okręgowy Oddział Rolniczy
li Przemysłowo - Rolny tygo.
dniowy kurs fachowo - informacyjny skupu skó1·ek zwierząt futerkowych.
Skup .skórek futerkowych
jest bardzo ważnym przedsię
wzięciem
mającym na celu
między
innymi podniesienie
rentowności i kultury gospodarstw rolnych.
Akcja ta odpowiednio opracowana przez nasz Związek
może przyczynić się w poważ
~y sposób do wprowadzenia
w życie wsi hodowli i docenianie zwierząt futerkowych, a
przez to wprowadzić nowe
źrńdło zysków ·w gospodarstwie <'hłooskim.
Knnilwlaci po przeszkoleniu
mogą zostać upoważnieni przez
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„Społem" do skupu skórek jako uprawnieni agenci za odpowiednim procentowym wynagrodzeniem.
Mając powyższe na uwadze,
prosimy Zarządy o wyszrrkanie
przynajmniej jednego kaPdydata spośród członków Koła,
który p.o przeszkoleniu zainicjowałby akcję hodowli zwierząt futerkowych i skup skórek futerkowych.
Nazwiska z dokładnym adresem Kolegów należy przesłać
ńrun najpóźnie.i do dnia iłO b.
m. na adres: Poradnia Szkolenia Zawodowego w Łodzi, Al.
Kościuszki

45.

·Kurs (nauka i wyżywienie)
jest całkowicie bezpłatny.
Rozpocznie się w pierwszych
dniach marca.
O szczegółach zostaną kandvd::t-d poinformowani in<lywidualnie •.

nie po papierze, a litery odbijają się,
uderzając przez taśmę, jak w zwykłych
maszynach do pisania. Ta bardza
śmiało i prymitywnie pomyślana ma·
szyna do pisania jest bardzo tania i
zajmuje mało miejsca.
(L)

Telelux jest ;ego młodszym bratem,
na sygnaly świetlne. Bu·
dowa jego jest niezwykle ciekawa, gdyż
wszystkie jego ruchy uzależnione i.ą
od natężenia światła, padającego na
maleńką komórkę z płytami lotogra•
licznymi, umieszczoną w jego głowie.
Swiatlo pada na klisze przez oczy tego najmłodszego potomka robotów.
Działanie światła powoduje szereg ru
chfJw, wykonywanych przez Teleluxa.
Natężenie światłe powoduje ruch nogi
lub ręki, poruszenie głową, a n<;1wet
wypowiedzenie · powitania „dzień do·
bry".
Fabryka w Detroit w Ameryce wy·
puszczała w świat do chwili wybuchu
wojny światowe; dziennie J.200 robotów, z których kaidy znajdował .,za·
jęcie.'' Taki stalowy pracownik mógł
otrzymać „posadę" oddiwiernego, kon·
trolera. rachmistrza a nawet pilota.
Dziś produkcia robotów zmalała do
mi11imum.

DONIOSŁY WYNALAZEK
W DZIEDZINIE TELEFONU
We Francji zostaną w niedługim cza·
sie wprowadzone dwa nowe wynalaz•
ki, mające na celu zmniejszenie opiat
telefonicznych. Stali abonenci, prowa·
dzący mało rozmów telelonicznych,
zostaną zgrupowani na jednym prze•
wodzie, zaopatrzonym w selektor ro· ·
tacyjny,
wyłączający
samoczynnie
wszystkich innych abonentów na tej
samej linii, w chwili, gdy jeden z tych
abonentów podnosi słuchawkę.
Selektor rotacyjny będzie więc dzia
lać podobnie ;ak mala stacja automa·
tyczna z tą różnicą, ie jego urządzenie
nie umożliwi całkowicie podsłuchu.
Drugi wynalazek dotyczy jednocn·
snego prowadzenia dwóch rozmów na
jednym przewodzie, Zastosowano tu
·specialny prąd zmienny o 50 tys. okresów na sekundę. Odpowiednie roz·
mieszczenie tych okresów umotliwia
jednocześnie prowadzenie dwóch roz
mów bez wzajemnego przeszkadzania
sobie.
W niektórych większych miastach
założono aparaty te/eloniczne tego typu Aparaty te otrzymały różne nume·
ry i zostały włączone do centrali miej•
skich za pośrednictwem iednego prze·
wodu centralriego.
Dalsze udoskq_nalenie- tego wynalazku pozwoli na jednoczesne prowadze·
nie kilku rozmów na jednej linii.'

NAJTAf!S."t.A VASZYNA DO
PISANIA
Na;tańszą maszynę do pisania zbudował pewien kupiec tyrolski. Czcion·
ki jej umocowane są na palcach pary
rękawiczek, którą trzeba nałożyć na
ręce, przystępując do pisania. Czcion·
ki przy pisaniu uderzają w maleńki
wózek, który przesuwa się aufomatycz

DONIOSŁY WYNALAZEK
W DZIEDZINIE LOTNICTWA
Na lotnisku pod Brukselą dokonano
prób z wy11alezionym przez iniyniera
belgijskiego aparatem, mającym zapo·
biegać wybuchom benzyny podczas
katastrol samolotowyc:h.
Aparat ten umożliwia w każdej chwi
li odłączenie zbiornika z benzyną i
strącenie ga na ziemię.
(L)

słuchaczach.
reagującym

Młoda Myśl
W ubiegłym tygodniu ukazała się w sprzedaży Młoda
1\lyśl Ludowa, Nr. 1-2, za sty·
czeń Treść

Ludowa

Ka:Umierz Jankiewicz - Rola nauczyciela szkoły rolniczej
w środowisku wiejskim.
,.....

luty 1948.
Maria Maniakówna-Wspomnumeru:
Stefan lgna.r - Ideologia od- nienie o Stefanie Czarnowskim.
powiedzialności
(streszczenie
Nowe Książki. Notatki.
refera lu ideowo - ·sytuacy,jnego
wygłoszonego na posiedzeniu
W dziale „Nowe książki"
Zarządt!.. Głównego w dniu znajduje się recenzja Dyzmy
12.1.19407.
Gałaja z książki prof. WincenBolesław Kuźmicz
Rola tego Stysia ..:.. „Drogi postępu
czynnika społeozneg-0 w plano- gospodarczego wsi" oraz omówaniu wsi.
wienie książki prof. Franciszka
Józef Kopeć „Wici" w Piaścika
„Budownictwo
akcji planowania odbudowy
wiejskie". Do nabycia w Admiprzebudowy wsi.
nistracji M. M. L. Warszawa,
Kazimierz Jędrzejczyk · Zielna 45 oraz· we wszystkich
Społeczno-ustrojowa rola szkół ·kioskach i księgarniach. Cena
średnich na wsi
egzemplal7.a - 20 zł.
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„ORMO-wcom, ofiarnym i
wiernym budowniczym demokratycznej Polski Ludowej
w dniu II rocznicy ORMO,

Z KRAJU

15

,

Rządy

Polski,

Czechosłowa

Jugosławii stwierdzają z
troską, że rozwój
Niemiec
zwrócony został w kierunku

cji i

ment polityki jednego mocarstwa. Z drugiej strony akcja
1a prowadzi do rozpalenia rewizjonistycznego nacjonalizmu i militaryzmu niemieckiego, co stać się może źródłem
nowej agresji, wymierzonej
znowu przede wszystkim przeciwko Polsce, Czechosłowacji
i Jugosławii , przeciw narodom
słowiańskim, a w konsekwencji
całej Europie".

ZAKO~CZENIE
KONKURSU
NA NOWE GODtO PAŃ·
sprzecznym z zasadami, na
przesyłam gorące
podzięko
STWOWE
wanie za dotychczasowy wkład których oparta była deklaracja
Dnia 10 września ub. roku i życzę dalszych sukcesów w trzech mocarstw, uchwalona
Min. Kultury i Sztuki ogłosiło ich owocnej dla narodu polskie w Jałcie 11 lutego 1945 roku, a
wstępny konkurs powszechny
go pracy. Bądźcie nadal czujni które stanowią jedynie słuszny
na Godło Państwowe. Na kon- na zakusy wrogów demokracji, wniosek z doświadczeń wielu
kurs, który został zamknit:fY bądźcie nadal w pierwszych dziesięcioleci i okupionego nie15 stycznia b. r., nadesłano o- szeregach budowniczych Pol- zliczoną ilością ofiar zwycię
gółem 110 prac.
stwa nad hitleryzmem, z zasaski Ludowej.
Sąd !conkursowy odbył szeNasi dzielni ORMO - wcy dami, których konsekwentna
Demiłitaryznc, „1
reg posiedzeń, na których niech żyją.
realizacja na obszarze całych
stwierdził ogólny, wysoki po( - ) Radkiewicz" Niemiec jest zasadniczym i nieTrzy rządy uważają, .ie prze
ziom nadesłanych projektów i
odzownym warunkiem zapew- widziany program demilitaduży wkład pracy ze sfr.ony u- ZE $WIATA.
nienia bezpieczeństwa krajom ryzacji Niemiec został zaniP.czestników konkursu. Mimo,
Europy.
chany w strefach zachodnich.
że konkurs ogłoszony został
Trzy rządy stwierdzają, że Fakt, że likwidacja przedsit~w
jako wstępny, koncepcje szere
KONFERENCJA W PRADZE
tworzenie w Niem<;zech za- biorstw wojennych pierwszej
gu nadesłanych prac uznano
chodnich odrębnej jednostki kategorii uległa ograniczeniu,
za bliskie ostatecznej formy
W dniach 17 i 1& lutego 1948 poli1ycznej podważa podstagodła pa6stwowego.
r. odbya się w Pradze konfe- wy bezpieczeństwa w Europie, że formacje wojskowe grup eW wyniku ostatecznej elimi- rencja ministrów spraw zagra- którego nieodzownym warun- migrantów są tolerowani", że
nacji sąd konkursowy posta- nicznych Polski, Czechosłowa kiem jest wspólna kontrola została stworzona nicmkcka
nowił I-ej nagrody nie przycji i Jugosławii, poświęcona za- nad Niemcami, sprawowana policja przemysłowa - wszystznawać„ a łączną sumę nagród
gadnieniom, dotyczącym Nie- przez cztery mocarstwa, oku- ko to sprzeczne jest z deklara_cją z dnia 5 czerwca 1945 r.,
, podzielić pomiędzy dwie na- miec.
pujące Niemcy. Akcja ta, bę
z
umową poczdamską i z ugrody drugie i .iedną irzecią.
Podczas konferencji trzej dąca jedną z metod rozbijania.
chwałami
konferencji moskiew
Otwarcie wystawy prac na- ministrowie ustalili pełną zgod Europy na dwa przeciwstawskiej
z
roku
1947. Również dedesłanych na konkurs
odbę
ność poglądów na całokształt
ne sobie bloki, prowadzi, do kartelizacja ni-e jest realizowadzie się w siedzibie SARP, w zagadnień,
związanych
ze przekształcenia
w
sposób
czwariek, dnia 16 bm. o go- sprawą Niemiec i uchwalili de- sztuczny i wbrew naturalnemu na w strefach zachodnich.
dzinie 10.
klarację, w której czytamy rozwojowi . odseparowanych
m. i.:
WYJAZD DO MOSKWY
Niemiec zachodnich w insiruNaruszenie zasad
W SPRA\VACH HANDLO- . ....... „ ••••••• „ ... „ •. „ .......... „ ............. „„.,„,,,,,,„„.„.„ ......................... ....
sprawiedliwoicl
WYCH
!•
Trzy rządy uznały za nieSpecjalnym pociągiem do
PRZEGLĄD
zbędne podkreślić raz je! :. r ;;e
Moskwy wyjechała wczoraj •
konieczność
przestrzeg . nia
polska delegacja handlowa z i
WICIOWA WOLNA
ee rewolucji roku 1848 zbierali jesacze
słusznej zasady pierwszei1? ; wa
podsekretarzem
stanu
dla i
GROMADA
łnni. Ale przerażonemu awialu wsteezodbudowy krajów znis:.. • wspraw handlu zagranicznego,
niC'lwa, reakcji, świału wtenczas rzą
nych
na skutek niem ie .::~iej
dr. Grossfeldem na czele. Dele-{··
7,awiera w ostatnim numerze
gacji towarzyszy liczne grono a1·t):kuł poświęcony „Wio6nie dz11eemu dal się widzlee LUD, lud groź agresji i stwierdzić, że stosowany, domagający się 11-wolch praw na obecnie jednostronnie prakekspertów.
i Lurlów." Czytamy w nim m.L: lud
waleząey.
tyka pierwszeństwa odbudowy
Celem tej podróży jest za- i „nok 1848 zastał polski ruch oieJak w widzeniu nagłym i strasznym
Niemiec przed krajami .zniwarcie w ramach umowy 5- : poclleglośeiowy w poważnym stopniu
poznali oni wolę tego ludu, kiedy
szczonymi wskutek agresji nieletniej układu handlowego na i rozbity. Brak mu było przywódców.
rok bieżący. Układ ten fiłkreśli ł W~zysey oni prawie siedzieli w włę wulrzył na barykadach Paryit:a, 11a uH- mieckiej - oznacza naruszenie
caeh Krakowa, Wiednia I IlerlJna.
zasa<ł słuszności i sprawiedlicałość importu i eksportu po- ł zlea:luch pruskich I auslrlackleh, aresz
Osz~lomił reakcję całej Europy pło
wości oraz sprzeczna jest z inmiędzy obydwoma państwami
towaol w r. 1846. Wyzwoliła łeb po
na rok bieżący oraz ustali ce- i dwu halach dopiero właśnie rewolueja mienny Manifest Komunlsłyuny wy- teresami narodów europej·
dany w roku 1848.
skich.
ny artykułów.
1848 roku.
Sp~jrzał .„pan" w oezy chłopu, któPobyt w Moskwie poirwft oNu wieść o rozruehaeh w Niemry z kłonicą przyszedł do niego swych
koło czterech tygodni.
ezeeh powiilało powstanie poznańskie.
KRYZYS RZĄDOWY
•
Również wczoraj wyjechała i Niestety przywóde;v ruchu bnli się wy- pr11w żądał!.
W
CZECHOSLOWACJI
Przerazili
się
magnaci
wielkopolscy,
do Moskwy pod przewodnie- i zwolenia pot~gl ludu. Przywódcy ei
kiedy
w
wojsku
powiitańezyan
ujrzeli
hvem inż. Gałsznicy polska de- i rekrutowali się z wnrstwy szlaeheeł Oczekiwany od dłu~szego
wielkie gromad~· chłopów.
legacja finansowa,
w
celu
prze:
kiej,
szli
na
kompromis
i czasu kryzys rządowy w Czez
Prusakami,
.
,
:
Zapowle<l:i Innych, nowych czasów i chosłowaeji
prowa d zema rozmow w za- i hall się reform, klure byłyby konserozpoczął się. Stron
kresie wykonania umowy z t k v. encją przeprowadzonego wspólnie z obił'gła E1tropę i wstrząsnęła sumie- ł nictwa,
stallilwiącc
prawe
dnia 26.I r.b., podpisanej mię- ! lu<fem przeciw Prusakom powsla1:ia. ni1!mi lu1lzi.
• skrzydło Frontu N~rodowcgo:
dzy Rządem PoJskirn i Rządem f To hyly gtówne powody, dla któUdało się r«-akejl zdusić rewolucję. i n.arOdowi
scoejaliści, ludowcy
Związku Radzieckiego o kre- ł: r~·rlł powslaule zostało szybko stłu
Ch!opl, robotnicy i drołmomieszezanłe i (klerykali) i słowacka parlia
d~.rfowych dostawach urządzeń
niezdolni byli j«-szeze do wielkiej samione. Władze pruskie rozpoezęly lu
chrz. - dem. wycofały swoich
p; zemysłowych.
ł jeszcze okrutniejszy terror.
modzicluej akcji, Ale stary perzędek
przedstawacieli z rządu. GabiB.\DtCIE NADAL CZUJNI! : siabe ruchy rewolucyjne wszczęto zaeząl się już rozpadal.
11et podał się do dymisji.
Obchodząc slulecle „Wiosny Ludów"
W kołach politycznych Pra· W dniu 22.11 r. b. przypadała ·ł. również w Galicji w krakowskim, z
tymi Austriacy jes11:eze szybciej się
- uezelmy pamięć jej bohaterów gi utrzymuje się, że prez. B~
druga rocznica ORMO. W
zołatwlli.
wszystkleh łych, którzy w rólinyeb
ncsz powierzy misję two.rzema
związku z tym Min. BezpieNigdzie ,rue!Jy rewolucyjne ule prsyeM:śeiaeh Europy odda"tl'all krew i tyr.tądu
dotychczasowemu pre·
czeństwa Publicznego Radkie- i
wicz wystosował do ORMOw- i nlosły tego, eo pruwa.łnle bylo leh ele dla sprawy wolnośeł ,.prostego i mierowi, Klementowi Gottwalulowieka."
i dowi.
ców list następującej treści: i zamierzeniem - władzy lud&: Owo-
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Kol. Kol.: Wł. KuL•ll(lr<>ki. K . Czar
necki, F. K. (Dzierzg6w l.
Bardw przyjemne są Wasze sprawozdania i chętnie wydrukowalibyśmy
je gdyby nie to, że już niestety Wielk• Post, a pisać w poście o „Opłatku"
to trochę za póżno. Proponujem y, że
byście przysłali nam coś innego, np.
o pracy Koła, o wycieczce, przedstawieniu, czy jakimś ważnym wydarzeniu
w Waszym życiu.
Pozdrawiam y Was serdeczn!e.
Iol. W. Atlas, Zagaj.
iWiersze Wasze Kolego, są jeszcze
trochę chaotyczne i niewykształcone,
znać w nich myśl, ale nie widać umie·
jętności odpowiedni ego namalowani a
tej myśli. Obok ładnych zwrotów takich, jak np. „babie lato pole taśmą
mierzy" zdarzają się Wam czasami l
tak:e, trochę nielogiczne powiedzeni a
jak. ,,słonce w nową barwę strzechy
chat stroi, luJ? płacze kroplami deszczu po szybach". Poza tym musicie
wysubtelnić 'się bardziej w stosowaniu
przenośni wierzby, które
stoją „jak
gwan;ące baby", zupełnie nie pasują
uasfrojowo do płaczącego w ich gałązkach wiatru, do smutnego krzyża
ł samotnej mogiły. To takie najbardziej
ogólne uwagi.
Życzymv Wam powodzen!a w pracy.

PRA SA
SPOłDZffiLNIA

Kol. A. Tarka, Sierpc.
Po przyjrzeniu się Waszym wierszom
wyciągnęliśmy wniosek, że moglibyś·
cie pisac bardzo ładne wierszyki dla
dzieci „Zima" jest zupełnie udaną
próbą właśnie takiej twórczości. Macle łatwość rymowania i operujecie
obrazami, co do wyobrażni dziecięcej
ogromnie trafia. Wierszy w rodzaju
„Idą święta" i „Książka" nie radzimy Wam pisać, bo za bardzo banalnie
i naiwnie wypadają. Gdybyście mieli
jeszcze jakieś pytania napiszcie, chęt·
nie' odpowiemy.
Pozdrawiam y Was serdecznie.
Kol. Kol.: T. Magacz, (Piotrków}.
Cz. Kant, (Lubianków ). W. Kamiński
(Sokołów Podlaski),
J. Ludwiniak
(Radzymin) , S. Zeck, (Jędrze;ów), Ma·
ryśka z Podlasia:
Artykułów, które przysłaliście nam
nie wykorzystam y, prosimy o inne.

UWAGA!
Uczestnicy konkuTsu „Do jakłegó
zawodu chciałbym się przygotować i
dlaczego" kol. kol.: Leblda Czl'slaw,
Gajda Julian, Fabuda Jan, Lł'szczyń
skl Franciszek, Sowa Wacław, Smolczyóska Wiesława - proszeni są o
podanie swoich dokładnych adrrs6w
do Redakcji „ Wici", Warszawa, Bartoszewicza 3.

poleca:
WYDAWN !CTWA WŁASNE:
Rek - Ruch ludowy w Polsce (wyd<inie I) 2 tomy
d. 200.luglot - 'Jdział chłopów w obronie Polski
100.Rek - Nowa Jugosławia
60.M Rataj - Wskazania obywatelski e
20.Skuta - Kumac
50.Bł BLJOTEKA „ ~!Cl"
Pomocnik organizacyj ny dla Kół Młodzieży Wiejskiej „Wici" 100.M K:>nopnicka - nowele i wiersze
40.„
P:rn Balcer w Brazvlii
50.J. Kasprowicz - wiersze
50.P Grenil1k - W na~zej świetlicy
100.W Wilb:k - Zyw1ą i !>ronią !dramat)
50.Jabłoń !!ada
60..•
Na szczyt (obrazek spółdzi.elczy)
30.Z. Turska
Kościuszko we Francji
50.Wł Słob'ldnik - Jan Kiliński (poemat)
40.Chłopi-poeci - zbior wierszy .pisarzy chłopskich
30.Nowosielski - Szczęśc:e Hani (komedia ludowa)
50.Choińska - Znajdziesz w polu mój grób (obrazek sceniczny)
50.· J M Rytard - Ziemia !szt. scen pg „Placówki" B Prusa) 150.Fr Piaścik - Budownictw o wiejskie
120.WYDAWN ICTWA OBCE.
łonrad - Tajfun
390.Dygat - Jezioro Bodeńskie
350.Frasik - Urodzony w źdżble
200.Kłosowski - Jarzmo
480.„
Mgła
480.Kowalski - W Grzmiącej
370.Król - Drogowskaz y
340.Kublsz - Przednówek
200.Zelazne Kompanie B. Ch.
130.,,
W roztokach
120...:..
Ozga-Micha lski - Poemat Nowosieleck i
30.Piętak - Dom rodzinny
280 ....;
Styś W. Drogi postępu gospodarcze go wsi
840.Skoneczny - Wierni ziemi
250.Suchodolski - Oświata dla przyszłości
520.J. Putek - Mroki średniowiecza
580.}>. Kropotkin - Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoiu
300.- .
Sobociński - Za politykę
120.Żeromski - O żołnierzu tułaczu
70.Morton - Inkluzowe wiano
200.~arzec - \Vnuczek orze
120...Nędza - Kubiniec - Jano~ik
360.Orkan - Listy ze .wsi
300.Przy zamó..-ieniach ponad 5.000 kosztów przesyłki i opakowania nie
doliczamv
Pien:ądze na zamówienia należy wpłacać na konto czekowe w PKO
Nr. I. - 6832
Spółdzielnia Wydawnicz u
,,Prasa Chłopska"

CHŁOPSKA

WYDAW NICZA Z ODP. UDZ.

WAR SZAW A,

UL.

Z I E L N A

.t

45
Zaopatru je Koła Młodzieży Wiejskie j „ Wici", bibliotek i gminne,
organiza cji . polityczn ych i społecznych w książki: naukowe ,
beletryst yczne, rolnicze, spółdzielcze, świetlicowe i inne.

K A Ż D Y W I C I A R Z NABYWA KSIĄŻKI ZA POSR EDNI CTWE M
S W E J I N S T Y T U C J I W Y D A W N I C Z E J!
Zamów ienia kierować pod adresem: SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA „PRASA CHŁOPSK
A. Warszawa , ul. Zielna 45
- - Książki wysyłamy za zaliczeniem pocztowym lub .po uprzedniej wpłacie na Konto P. K. O.
Nr. I - 6832.
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