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wszystkich sił,
pracy, a
wydajność
ażeby zwiększyć
więc tym sa:nym zaspokoić głód wyrobów przemysłowych na wsi. Robotnik
pewien jest, iż chłop tak jak idzie w raz
z nim w pracy politycmej, tak dołoży
też wszelkich sil dla t-ego dzieła, ażeby
miasta polskie miały chleb.
Chleb i wÓlność bowJem to podstawowe hasla, które realizuje, przezwycię.
żając wszystkie · przesl!Hody, polska de·
mokracja.
Robotnicy dok!ad:iją

Nr. 3

RAT JMY MAJDANEK!

~y stwierdzać, jak
kwu4ia ~ eltłopów

do państwa ~~. Przed
wojną chłopi stuo?11i w Polsce trzy
czwarte ludttośoi. Obecnie, w zwłil2ku z
włączeniem tło Polek! teren~ zachodnich, charakter kuiRoici PołsWej zmienił
się, o tyle, iż pcoceat ro!MMd<1~w przemysłowych i tt'„łoKkańoów miast w ogóle .ufo'gnie powięku..W, a Polska z
kraju roktjczego słMie się J.:rajem rolniczo - przemysłowym. ~j jednak
znaczenie chłopa w iydu ~,w jego zyclu połitycmym i p1podarCLym
pozostaje nadal bardzo dcste.
Wiele zalety od po:Uwy edowjeka
pracująceg:o aa roli, N ~ w
zdawaniu śwlMIG&eń nHWwyeh, które
Obóz
są podstawą wyżywł.Maia kraju.
, demokratycZAy z,wrKa więc w1elhą uwana
po!ttycmą
gę na obeen.11 sytuKję
wsi, gdzie oboo SiSrffGietwa Lt.'fiowego
rozpocr;yna ckiłl?ać uwa paclia poo
wodzą przyłiły~ z · ~ w~e
ra Mikołajcr:yka - po4 Ull'JW4 Pe&ikie
Stronnictwo L11.!il<twe. 5!181 r~ w ru- chu ludowym obót lłemehr«tycny uważa za szkodłtwy. ftewt1e«'61iaie jednak
nowa partia
iż
wyraża przekonanie,
chłopska nie pejdd.e na lep reak(lji, ale
że pozostanie jednym z cd@lłl<ów obozu
demokratyC11;nego.
Szczególną uwagę prz.~iązujemy do
zasa~y sojuszu robotllic:w . chlO{'~ego,
który pozwolił na dokooanie wieł<opom
nego dzieła reformy rolnej i szeregu
najdonio$1ejszych reform politycznych i
gos;>odarczych, który gwarantuje dalsze
trwanie i rozwój ustroju demokratyczne-
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Europy, -0bóz
na 11.&jdan~u wraz ze wszystkimi swym.i urząaMn.iami i budynkami miał pGMfiać nietknięty
jako pGmni.k m~eńQtwa, a jednocześnie na pamiątkę fas.zystowsF;.i.ego be.<itialstwa. Zaohowanie tego ob;>zU w stani.e pier~ym ma doniosłe znaaenie nie tylim ze ·w.zglę
du na pamięć na:f!(}•wą, al·e takie i
śmierci

dlla hJi.stosi-i, aby pr:zysizł·e pokoienia
wiedźiały, c.zego mają się strzec, rnie
dopuszczając do powrotu faszyzmu.
Rychlo bowiem może się stać tak, .
Niemcy zaczną zaprzeczać faktowi wymordowania wielu milionów
ludzi, a w naszym iinteresIB leży,
żeby móc tym kłamstwom przeciwstawić z·awsze żywy dokument.
że

Celem. opieki nad Majdankiem utworzony zo,stał specjalny Instytut
Pamlęci Narodowej, który ma za zadanie konserwowanie i ·zabezpieczanie w.szystkich tam się znajdujących
budynków i urządzeń. Niestety, okazało się, iż Instytu.t owi temu, którego utworzenie było tak potrzebne
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i

eelowe, nie liano do;otate.:znych
• śrocików lila właściwego prowadzenia <iziałaln~. Sytuoa~ja jest taka,
ii jeśli jeizo~e krótki czas będzie
trwała olleG&'!a sytuao.ja, to Majdanek
zgłttie z l'Owierzchni ~ i trawa

~

z1tr,a.śn:~e mlq1>-ve, w które . wsiąkła ·
krew miłi(}l\GW Eu,ro.pe4-czyków.

Powojenne zezwi~enie - powoduje, iż hieny w laciam ciele traktują obóz na Majdanku jak każdy
inny opuszczony dom, · szabrując l
grabiąc wszystko, co posiada jaką·
kolwi€k · wartość: a więc -drzwi,
okna, szyby i futryny z baraków, roz
walając mury w poozukiwaniu ukrytych skaribów. Ci złodzieje, grasujący na tym . najtragiczqiejszym
cmentarzysku świata, przerzucają
nawet popioły spalonych w krematoriach w poszukiwaniu przetopi<>-'
nych w ogniu ale poliiadających nadal swą wartość grudek złota.
' Zwracając uwagę na te niesły• !hane wypadki, wyrażamy pmekonanie,
iż Państwo i władze bezpi.ecr;eństwa
Tozporzą.dzają chyba wystarczając!&

dok. na str. 3-el
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Od dwuch tygodni 2wiNnll Polskę
Dyrektor Sekcji Spó«Eielczcj łlifdryna
rodowego B'ura Pracy M«urile Coiombain Dyr. Colombain jest jednym z najwybitniejszych organizatorów i teorety~
ków '1t1Chu spółdzielczego w !!lllmłi świa
towej. W Mięmynarodowylll Biurze
Pracy pracuje od 1920 r., &zfltO podróżuje jego sądy i ob9envacje oparte
są więc na rozleglej Mali porównawuej
Dzieli się nimi benvllie i e.iełlilwie
przesyłając na wstępie ponowienia dla
czytelników •.Pobudlli"

Dyr. Colombain
ze Sztokholm• -

,

saaołotem

Nie spetbie..... się _:_ mewi
nasz francuski gotić, że illk !!q'&łlo ł
łatwo można przybyć do Pelalli. Myllałen; takje J>Oir~lti ~ pewne koła za granicą, ie by <>Wzy.ać HZ·
wolenie na wjazd do wasz~o kleja
trzeba uzyskać zgodę me tylim JWM4stawlciełstwa

)

przybył

dyplomatyc~XQ

~

pols!dego ale i wopkowych wlelk mdziec!dch. Tymczasem wizę otrzymałem
w poselstwie połs.ldm w Srlokllołmie
bnpośrednjo i w cią~u ldłku golkill, hPL
iadnych skomplikowanych iormalaoki.
NOC W GRUZACH.
Zapytujemy o wrażHia, jakie wy.
niósł nasz gość z dwuMioweg<> po~ytu
w Warszawie.
To t:o widU&le111 w Wa.s~lllie opowiaaa z ożywiellliem dyr. ColoaW&tn
prze!rllo ws'.Hu.ie moje wy..,_:Jia
o zniszczen.lac~. w Po
. CM ,.,._
ludnie pieszo zlViecbałem 1nay waeaej
wspanialej, nieugiętej stolicy. Nie mogłem się nadziwić,
pie mieazlEjlt ci
wszyscy ludzie, Jttórycla spotylląłem na
ulicach zaw!lle - mhno liłrMZiwyłła
WiSzaeń wojennych i r.ięż*cb warunków życia - uśmiechllięłego, poJJOdaego miasta. Noc SJ>fdzilo...m w kułmi
zburzonego mieszka1Wi. 1'a 1lOC w gruzach z dwoma przygodnymi znajomymi
pozostawiła mi jedno z na~ h ł
najmocniejszych wspomnień. WłliMicieł
ka mieszkania i domownicy oltaiilali mi
tyle gościnnośt:i i upnejm~ :ie naprawdę bylem g?ębołto w:u-aeraoey. Wie
mam słów podziwu dla dzialaych robotn 'ków warmr skich, którzy po przej.
ściach wojemiycb z taldtn npeJem zabrali się do odbuaowy. je9tem po raz
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pierwszy w Waaos•wie. Zaimponowaia
mi prawdzi ie prę:inoić mroda, który
tyl17 wyeierpial, tyle Wwi przelał i tak
szybko pód p;zewo.mietwem swego demokrał)'*at•!O ~ t..y rany_ wo-

świata.

· j miene cułralne
.imtyklcje spółdzielcze
ogą nieść
jom, które. specjalnie silnie ucierpiały w cmsie wojny.

nej

W

międzynarodowe .

-

M..lę<kymrodowy Z~ek

Spół

dzielczy uruchomi specjalny Fuadmr:
jenne.
Pomocy dla spólllzielc:iości krajów dot- kniętych zni8zczenillmi wejnalymi. We
JEDNOść W RóaNORODNOśCI.
Francji działalność łelO FIWiaMu jaaż
Przystępujemy do wlllNiw.p tematu
się zaznacza. Mant lllMłriieję, że niedługo
wywiadu:
i Polsce przyjmie Oil z realalą pomocą.
- Jak P. D)'ffilkv O..- rozwój Na przes:Moazie słoje narazie nieureguruchu spólaielezero w Polsce?
lowane stOSlłllki ~we i gospo- Zackiwłla t8lie orromna r<Y.ino- darcze w powojffaej Eurot>te.
rodnoeć form ~ odrock011ej
- Jakie są pu.,.utywy w~pi>łpracy
Polski. Kietiy bylem w Lodzi w dniu epółm:.iełczośti połelliej ze spółtbielczoś
obchodal Dnill ~ i na do- cią fraHtlMą.
maek i~cji epókildel•ych p0jawiły
Przedw•jenaa sp6hłDeltiość polska
się t~e ~. ~ta
ma duże ~ .; <hiadai:oie tezamaaif-.Włl!a się w ..a.1 pełai. 09ok
orii ruchu ~o;
dl:isiejszy
spółcłdelai speżywaądl,
wytwór•e J ruch spóhbitlrzy w P~e ma jań wieroalbi9łcae, wNWcMicet, • err-~e,
le ~ri w d:lfc*mie wspó~cy
szew~,
~.
mit•'•wwe„.
spókhielezeeoi z płUVJtwem; spóldzieł
Ta róiMrOllilość i wilłoić r..U.jćnv
spókWe!IHHi kejatty Ilię w Połt!ce z czość francu*a stwonyia całą szkołę
drup z ..... zjawiRiul, a mie- międzynarodową. Wymiana intelektualna_
mi~dzy spóhniekuli
polskimi a frannowit:fe z j-..cillł ntdłu ep6łdiliolcze
ge, wy~ sit w jec!nej W8pÓklej cus!dmi Jr.ryje w sobie wiele korz~r ści
centrali „SpQte1n", w jQ!ym Związku wzajcm?tych. W dzieckmie gospoda-czej
Rewizyjaym itp. Ptd do jeOOości ucie- widzę poważne możiiwości dla polskiena u~ we wcyfthich daliecłzinach go spótdzielczego elt3portu, zwłasz cza
polsk!Qg9 życia c»molntyc.neio Jed- jaj i wytworów rzemiesła.
ność a j.Noocz.enie róiaoromoić budownictwa s~o '611ftowi dowód, TĘCZOWE SZTANDARY
NA STRAżV
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że

rnch

sp~czy

npa4cł

gąooko

korzeuie w rzeczywitklffi pehlhiej.
SPóLD.l:eL~Z09ć DZWIGMĄ

GO

NOWE-

żYGA.

Co w Połaee - tówi dalej dyr.
Cołoml>Ml awrMić
..a uwagę
-

Jmidel• CUl91miw111,

te powill-·e
:ze w11ą8*1Mi m)ełki
nami życia poMtwoweio. Pol&ha ~
pierwS»ylll pań&twea, z jaltilll 8ię w
podróży pe E11ropie ~ którego
rząd sławi& u ~. u~ Jlł
~

za dżwiJIUł nowego żytła. Są rządy,
które ze ~ 8J18111Nłły:iu;ą,
nie mają ·
o.IW91i wmooWwać ją
w prog- paftńwowy. W Pelace jest to wielllą zmlif!4
np spókbiek:ie8ć jest wWaie
atśetą Integralną paósłwowep ~ odbudowy.

w•••IO

MJĘDZVNABOOOWY ~

SPót-

DZIELCóW · PIUVJO
Z POJ\~Ą
POLSCE.
- Co sąd:d Paa Dyrektor o roli
spóldziełczości w odl:letdowie powojeo.-.

POłIDJU.

- jeszcze jechw osłatnie pytanie.
Istnieje powiem.ie: „Spółdtiielność to
pokój". jak pn ~ lap6łruje się
na rolę mitdsy„.,.wcgo rurhu spół
dziel~o w IRrwalaai. polrojla i zapob;eganisl wojnsa.
- Byłoby pneeedą łwiarfbić, że sama· sp~ć w jej dziflieje:iej postaci jest asłlomałylrlrlą gwarancją pe~oju.
PoW>j jll$ł ~•:i:oay jak dłup
istnieje
• m I wałłui o rynlti zby.
tu. jak dhip isl je ucisk człowieka
nad człow. · m w d:ajethi · gospodarczej, tak dJage · · je mebe~Hlł
stwo wojny. S
· łc:ioeć dąjy do
usuniętia tego ucłałtn :iari>wao w dziedzinie gcąedareaej jak i mlęfiyoarodo
wej.. StatKJwi wiłc nie~ dcruoslJ
czynnik cetll8lahljąey poMj.
jest już późny włeezór. Dyr. Cołom
bain jutro z samego rana wyjeżd.ia w
dalszy objazd po Polsce.
•
Końuym.y

francuskiemtt

więc

rozmowę,

dzlękujqc

gościowi

jakimi pod:delił się

za celUle uwagi,
z nas:iyrni ~ytelni

kami·

Rafal P.

POLSKA DOBRA I POLSI{Ag
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wym było miastem, i czekali. Cze- icb współziomków, dobra tych, któPow.stanie w Warszawie.
Pod Warszawą Woj~ko Polskie i kali" dnia, w którym zaiopocze czer- rzy ukryci pad ziemi'ą, rozproszeni
hitlerowArmia Czerwona. Tłum nie wdawał wono-biały sztandar, zatknięty przez po Polsce lub zamknięci
Wojsko Polskie w sercu Polski.
skich obozach,. pozbawieni wszysi- „
·się w rozumowania, nie pytał o toCzekali w piwnieach. Jedni zam- ,kiego - czekali na lepsze jutro, któjaka ręka porusza ster wojennych
operacji powsliftnia. Tłum tylko wie- knięci, zasypani na głucho rumowi· re przyjśt: musiało.„ Nie dla wszysti marzył o zbroj''Ym starciu, skiem, umierający z głodu i pra- kich jednak.
rzył gnienia, w ciemnościach prowadzili
To życie podziemne, to życie w .
martwił się, gdy broni za}Jrakło, lecz
wiaich
Podtl·7yTnywała
życie.
krecie
i obozach z jednej strorozproszeniu
tam,
i wtedy nie tracąc Kasu, biegł
gdzie jego pomoc mogła być przy- ra lub zobojętnienie dawało im spo- ny; i ten nad ziemią prowadzony
rabunek mętów - jest symbolem.
datna, a przede ws!.ystkim biegł do kój . .
Inni, w nocy, po omacku, z reWQI- 'symbolem Polski dobrej i Pol,ki
budowan'ia prowizory~nych barywerem w ręku, skradali się od do- złej, Pol.s!d, która myślała kategoriak<1d.
Warszawa w ogniu dział, bomb· mu . do domu, szukali żywności, by mi walki i tej, która myślała btegoriami rabunku.
lotniczych, granatników, „goliatów", przeżyć.
Dziś, gdy czasy te mamy już poza
Podziemna,' koszmarna \Var.sza wa
-rozpadała się w gruzy. Waliły się
domy - ł coraz licmiej ginęli ludzie. żyła jakimś dziwnym i niesamowi- sobą, gdy zwyciężyła wiara Polski
A wraz ze śmiercią i z.niszor:eniem tym życiem pod chodnikami, w lfa- dobrej, odzywa się z ukrycia Pol <ka
w piwnicach, tajemnych zła. Rabuje, sabótuje, mąci, zab',ja
nałach,
zwątpienie.
zaczynało
przychodzić
Nie wierzono już w ujednolicenie przejściach żyła nocą. A dniem po patriotów, Żydów, ludzi spokoJnych
brukach ulicy dudnił krok niemiec- - chce lekko „zarabiać" . Nie o Poldziałań z Armią Czervom~, które sukiego żołdaka i rozległ się dźwięk skę jej chodzi, nie o jej dobrobyt i
pr~a
dniach
pierwszyeh
w
gerowała
powstaócr.a. Niewiara stała się tak maszerujących kolumn rob-01ł1ików· wolnoić, lecz o dosyt dnia codziensilna, że wreszcie prasa ta poc1.:ula polskich, idących dobrowolnie na nego. Dziś, gdy walka z najeźdźcą
kopanie -0kopów, a w r7.lec1.:y samej została już u1końcwna, gdy Trzecia
się zmuszona wymać zawualowaną
po to, by, za ciohym Niemców po- R<:esza leży w gruzach, a nad gru·
prawdę. Zaczęła wyjaśniać, tłuma
zwoleniem, rabować mienie, ukryte zami Wau.zawy powiewa cr.erwonoomajuż
się
czyć . Ale tłum nie dał
lub porzucone tych, którzy Warsza- biały szłiiadar, mu11imy wystąpić do
mić ..
walki z Polską złą - dla pm'1ięci
Agitacja ta, nawet tam, gdzie wę opaści.li.
Pod ziemią żyli ci, ldórzy nie tych wsr:ystkioo, którzy -zginęli v.: ponie
chwytało ją przychylne uooo,
chcieli z Niemcami się już zetknąć, W:?tań~ej Warszawie, ,którzy zamorwywoływała odllźw:ięku nąleżytego.
mimo w~,-s4kie zawody, wie- dowani zostali w n1emieckich ka:toktórzy
Kpiono z londyńskich przemówień,
nad ginącą Warszawą, rzyli, że wolność naaejazie. Nad ni- wniach, nie zapominając nigdy o
biadolących
mi, depcąc ich jak g·dyby, szli ci, któ- tym, iż są Polakami i że imienia te·
obiecujących, że · wszysiłrn, co będzie
rzy dzięki niemieclciemu bestialstwu go zbrukać nie wolno. zo~tanie.
zrobione
zrobić,
można
Rudolf Lessel
Kpiono tym bardziej, gdy zrzuty mie_li mOŹlllóŚĆ rabowania dobra SWObr.oni, żywnosc1, anglo-amerykań
skie, były rzadkie i po ar:ęś;ci w ręce
niemieckie wpadały. Kpiono tym
dokończenie ze str. i-_ej
silniej, gdy dla podkreślenia jak·
gdyby dysproporcji dwóch i;odzamurów, utra~imy częściowo przyjów pomocy, zrzuty sowieckie były siłą, ażeby zabezpiecr.yć Majdanek
przed całkowitym zniszczeniem. Ta- najmniej prawo do powoływania się
trafne.
kich sił wykonawczych nie l'o•i-ada · na to wszystko, co tam się dziaJ.o.
I wreszcie nadeszły dni ostatnie.
Wyrzutki społeczeństwa, ' które
oczywiście Instytut Pamięci NarodoPo Starówce padł Mokotów, Powiwej, ale powinny mu przyjść z po- dópuszc:i:ają się tego rodzaju aktów
śle, Żolibórz. Śródmie~oi.e zmienil:o
barbarzyńskich, muszą być ze spomooą milicja, bezpiecr:eństw-o, a mosię w rumo\'Vi.sko. Nastąpiła kapitułeczeństwa wykluczone, a Państwo
że na.wet, jeśli tego zachodzi potrzelacja. I mimo, że o kapirulacji od
władze wojskowe. -Szabrownicy musi okazać całą siłę przy ocaleniu
ba,
kilku dni mówiono - spadla ona jak
schwytani w tym świętym miejs{!U pomnika najtragiczniejszej jeg-0- hi·
pio.rw1 z jasnego nieba. 1\liJwiono o
powinny być traktowani jak święto storii. Trzeba bowiem pamiętać, iż
kapitulacji, lecz nikt w nią nie chciał
Majdanek nie należy tylko do Polzłodzieje i bandyci zarazem
kradcy,
wierzyć. D_? końca spodziewano się,
przedstawiciele
Ginęli . tam
przed sądem wojskowym. ski.
stawiani
i
że źle zagrana karta zostaliłie przez
w5zystkich niemal narodów Etuopy
dowóa2ltwo rozegrana do
wyższe
i . narody te napewno zainteresują
końca z honorem.
się w peW!lym momencie tym miej· ·
Stało się jednak inaczej. Zgnębio
scem kaźni ich rodaków. Cóż im tę..:
na ludaość opuściła Warszawę_, - na
dy pokażemy? Gruzy i ruiny, dokonieznany los, w rożproSllenie po Polnane ręką polskiego -szabrownika.
sce, do obozów pracy i koncentraW imieniu społecze11stwa palskie. cyjnych - na poniewierkę.
go wołamy głośno o zabezpieczenie
Lecz nie wszyscy.
i ocalenie tego, c·o jeszcze z lVIcijc.lanK:a zostało, i o zmuszenie łajda~kich
Byli tacy nieliczni, którzy z broaby wbsnym1' ręka
szabrowników,
nią w ręku przadarli się na praską
mi_ odbudowali to, co zniszczyli. Dla
stronę iW'isły, byli tacy, którzy zaludzi tych nie ma zbyt srogiej i suJeśli bowiem Majdanka nie zabezi postanowili zostać. Ucięli się pieczymy, jeśli nie wykażemy dosta- rowej kary.
kryli~ w g~ach swej stoljfy, w
Niemy
tec~nej czujności w ocaleniu jego
gruzaoli' C:i:-egoś, 'C<> niegdyś milfono-

w

R.atuimy Maidanek
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RzymoV'_Ti i Niemcom.. „ ·

11yc1orys

apieża

-

d yplornaly

W marcu 1~39 r„ w czasie, gdy ukazuje s.ię czarny dym nad kaplt- s·~em Stolicy Apostolskiej na Niem·nad E_uropą zawisły ciemne chmu- q - znak że nie dokonano wybo- cy i przebywa od r. 1924 do 1930
w Berlir.ie. Jest twórcą konkordatu
ry nadciągającej burzy, w Watyka- ru n.r,wego Papieża.
z Bawa.rią (r. 1924) i z Prusami
..
czekajc.1
i
wiwatują
Tłumy
nowego
wybory
się
odbywają
nie
\Vr szcie nad kaplicą u~azuje (1929). Jego rraca dyplomatyczna
Pauieża. Wśród 62 kardynałów el ,.:kto.rów jest 37 Włochów, Fran- sir,- t l ały dym i dziesięć tysięcy na trudnym terenie jest cl"niona
zakrywa słor1c~. przez władz<; Wntykanu. Miano\ 'agołębi
biały h
cję reprezentuje - 6, Niemcy - 4,
„l a Piazza" szaleje, grzmią okrzy- ny w r. 1929 kardynałem, obeJnrnje
Bisz.panię i Sta11y Zjetinoczone po
trzech; Anglia, Argentyna, Belgia, k„ \\. 1aty, oklaski. I nagle u10- w r. 1930 stanowisko kardynała
Brazylia, Czechos-łowacja, Irlandia, czyst<.t cisza zalega plac ś-go Pio·- sekretarza stanu w Watykanie, ClyIrak, Kanada, Polska, PortugaJi.a i tra. Na historycznym balk911ie po- li ważny i odpowiedzialny urząd
jawia s::.- biała postać, podnosi ministra sp;aw zagranicznych. Przepo jednym kardynale Wę'.r-ry .
.
"
\vvborcy. Podn~szą s·1ę i mnozą dłoń. Nowy Namiestnik Chrystus·o- prowadza w r. 1033 konkordat z
wówczas gtosy o dysprol)orcii wy udzida pi·erwszego błogosla-, t ztci;1 Rzr~z;:t.
jak wynika z krótk1eg<.. życio
wicństwa:
ilości elektorów, bez względu na
katQlickiej, w poUrbi et Orbi ... Miastu i światu ... rysu, Monsignore Pacl'lli, przebyliczoę ludrności
W p1erwsźym swym orędziu wał od r. 1917 z przerwami eto r.
szncgóLnych krajach. Szczegól11ie
ja krawie występuje u1przywilejo- Pa.pież Pius XII wzywa do „poko- 1930 w Niemczech, gdzie od czasu
O"bjęcia władzy przez Hitlera, wz.rawa,n·ie hitltrowskich Niemiec, gdzie ju między •arodami".
Wicher zawodzi ponuro wśród sta mch neopogańsikiego gerrnaliczba katolików n:e wiele jest
Nisko nizLTHI, gdzie prześladuje się ko.~ciół
opust~.załych ulic R.zymu.
wyższą' niż w Polsce. Tymczas·em
„bohakrska córa Kościoła", ma :.ewisaj.ą czarne chmury nad Europą. katoli.cki, osadzając deiała.czy i księ
w
ży katoHcki-ch i prot~wnckich
MONSIGNORE PACELLI.
tylko Jednego kardynała, jak daleoboza.ch 1kóncentracy}nych, gdzie
K~m j~t nowy Papież? Eugeki Irak, a Ni.e<mcy - c-zte.r«h.
Stare, odwiecz'l1e tradycje, gwar- nio PaccHi przy~tdł na świat w r. przechodzą wia.domy „wyż15zy kurs
dia sz!achec!<a i szyte złoten. mun- 1875 w pała1>1.1 Paddicone w Rzy- wycho'\vania polityczne-go". Kt/ re
·dury dyplomatów, zwykłe, czarne mie. W roku 1911 jest papieskim więc państwo miało podczas contraki i purpura koirdynalska, spoty- poosekrełanelftl staoo. Pie1wszy clave, w r. 1939, 11ajwięk~:.1e wpły
raz nazw)słfo Pacełli s~je się gło6- wy w Watykanie? Czy fasąstow
ka;ą si~ w przedsionkach i gabineAmbasadorowie nym, w cza5~ widki~ wojny, gdy s·ka llalia Mu-ss-oliniego, czy Hi.sztach Watykanu.
par»a falangi~tów generaia Franrozważają szanse i możliwości kan- · w r. 1917 Pacł!lli zajmuje trudne i
dydatów na osi·erorony tron Pio- odpowiN~ialne stanaw.i!l'kc J!U•»eju- co? A moie Irak, albo „przedmutn1'.vy.
sz·a Stolicy Aposro~sltiej w Bawa- rze chrześcijaf1stwa", reprczentowa·
Za ku.lisa11ni „conclave" toczy rii. W5pó\pra.cuje wówczas w pró- na przez jednego ka>Tdynala wyborsię podzioerana waf'l<a o wpływy w
bach p0Jt0jowych wszczętych z cę, zagrożona żądaniami Hitlera
Watykanie. Wszyscy o tym wie- i1nicjatywy Watykam1. .
PoL ka ..
dz<). '>ie je5t taj('mnicą dla nikogo,
A. l
W r. 1920 jest Pacelli nuncjusta1wwi5ka ? nbasadurów w
że
\Va•ykanie są hardzo 'Vażne. Wpły
"'Y pntężnej organizacj' watyka1i~
Stefan Stela1iski.
skiej sięgają \'.·szędzie i obejmują
całą kul~ ziE·mski).
KLE' }f\101

CONCLAVE

Surowe prz~ pisy rnnclave zamykają kardyna·:ów - elektorów w
odosoh111io1nych, ściśle izolowanych
celach n.a cz.as wyborów Papieża.
Przez klłka dni ważą s)ę losy Koś
c ola. Olhnyrn~e fhbmy R2ymia11
zgromaciwne prz€d k:1pJi.q Sykstyń
s.cą czekają cierpliwie, c~ieląc się
wrażeniami i plotkami. Dwukrotny
czarny dym lk!d kapli1ą ... - Elektorowie ni·e są zgodni co do os-0by kardynała. Zamknięci w celach,
od świaia, 7JWiązani
odiosobn~eni
uroczystą

przysięgą,

świadomi

odpowiedzialności, nie mają możności poroz.um~ilikl się mię
dzy sobą. Wśród tłumów rzymskiej

wielkiej

ulicy „la Piazza" je'St wielu cudzozi-fmców, gnanych dckawo::.::ią,
by wbaczyć wspaniałe, średnłowie
crne uroczystości. Przez dwa dni
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Rzeld modne dziś słowo:
do pracy! do tnidtt!
l trrezę herbową
jął OCZYlllK~ z bmdu.

.Zamożny

ohszarr.ik,
Jan Maciej
w reformie· agrarnej
maji,'ek swój stracił.
Pół!mzic

z niebywały•

Z całego folwarku
oc· I' zaś jedno:
(oprócz łba na karku)
szlachecki swój klejnot.

trąc

pmay i

lnie•,
2

y.

czyścił ~ łaruę
cod~naie tuy r<ny.

choć godność szlachecką

To dJapal widelłem,
to pucował pioWłiem
l cjes:iył się wielce

dzieciom swyrr zachowam.

jej

Kontent stąd ;ak dziecko
tak sobie planował:

Pocie1ał ją

z

słor.ccznym

werwą,

z :1.apaam tak 'Srogim,
aż

koa-.W z hirbu
9tarl z~ rt>iJi.

P. S. jak się dlliMi - nje wiem do łap .-..ą:
zamiast llHła W herbie
stary osioł.
i.ostał -

blaskiem.

W Łodzi mówi się, że UNRRA jest
to Urząd Nieprawidfowego Rozdziału Rzeczy Amerykańskich. To humorystyczne Jkreślenie stosować należy chyba jedyn.'.e do naszych stosunków I-0kalnych. W każdym razie
faktem jest, że nie chodzi tylko o
„rzeczy amerykańskie".
UNRRA stworzona została przez
44 rządy państw, położonych we
wszystkich częściach świata-Rządy
te, a przez nie i narody, są ·członka
mi UNRRA.
UNR A iile przedstawia .jakie·iś samodz.ielnej jednostki międzynarodo
wej. UNRRA ijest narzędziem rzą
dó\V, które ją stw-0rzyły i sama nie
rozporządza ani okręt&mi ani rezer·w'lmi towarowymi. Jej możliwości
zniszczonym
pomocy
11d7-ielania
przez wojnę narodom zależą wyłącz
nie od ilo~ci okrętów i zapJ.sów, dostc.:rczonych 1jerj przez rządy wchodzące w jej sklad.
W marcu br. w raporcie do Rady Naczeln()j TJNRRA :·:~at Herbert Lehmann: Siły Narodów Zi~dnoczonyclt
ją się zwycięs:,o w Europie
p
i na Pac. -fiku.
Nadzi·eie zaopatrzenia w żywność,
odzież, środki hczuic e i mieszkania,
nadz:eje wszystkich ni"szczęsnych,
rozbitych, zniszczonych narodów
organizacją,
wiążą się z UNRRA,
którn, 9 lisfo.pa - .1943 roku stworzyły Nara.dy Ziednocwne, aby udzielić
pomo,:y poszczególnym rządom w
ulżeniu doli narodów. Temu celowi
UNRRA służy z calą en 3rgią i \v~-zy
s.f ;imi rozporządzalnymi środl~ami."
UNRRA (Admini~9tracia !Pomocy i
Q-1fmd·owy Narodów Ziednocz.onycll)
w pierws-r;yrn okresie swego istnienia nie mogla rozwinąć petni działaln ości. Wodna, brak tł-O statecznej
ilości okrętów, trwająca jeszcze okIIpacja wielu państw - ottt-przyczyny
początkowe-i niewielkie.i aktywności
UNRRA. Właściwa dzia!aln>0ść rozpo częla się dopi.ero w roku 1945.
Zad:miem Administracji jest przy,jście z pom-0cą ofiarom wojny w odbudowie pr'zemysłu i rolnictwa, a
z t:: n gospodarki n~rodmvej oraz -w
umożliwieniu powrotu do domów
tym wszystkim, których wróg 1)rzesiedlił lub I.osy wojny rzu}:.iły zagranic ę.

W wypełnieniu swych zadań UN
RRA opracowuje szczegółowy plan
dz-ialania. Od poszczególnych rzą:
dów otrzymuje d>0kladny wykaz z-apotrzebowaf1 danego kraju, wykaz
żywności, środków opatrunkowych,
lekarstw, sur{)wców, maszyn .i ·odzieży. W uwzględnieniu z,ą.potrzebowań

AdmirtJiistracia liczy się z tym, aby
jedno państwo nie byto ·pokrzywdzone na rzecz innego· UNRRA posiadać musi rezerwy, z których mogła
by czerpać kietlyinlwiek i gdziekolwiek nadarzy się potrzeba pomocy.
Zapotrzeb-Owania realiwje UNRRA
bądź z pos:adanych zapasów bądź
drogą zamówień na rzecz przyszf3j
produkcji·
Rada Naczelna U8RRA na .s..we'j
sesji w Montrealu ustaliła pewne
w . y{:zne postępowania, uchwały
stanowiące iiak gdyby konstytuoję
tej potężnej or~anizaoji.
Dziahlnością swą ·UNRRA obejmuje dwie grupy państw: 1) te. które z.a udzieloną pomoc, za dostarcwn"' towary mogą i będą placić; 2)
zniszczone przez wojnę i
państwa
okupację, w stosunku do' których pomoc UNRRY jest pomocą finans•ow~.
państwa, które za dostawy nie
t.

Ci cztonkowie UNRRA, których terytoria ni-.:: pozostawały pod wrogą
okupacją płacą poza składką administracyjną - t. zw. kontrybucję ogólną. Kontrybucja ta określona z.ostala w przybliżeniu dako I proc. do·
chodu naro.dowego danegc, państwa,
przy <:zym [)odstawą ,jest okres od
czerwca 1942 do czerwca 1943 mku.
I znowu dla przykładu: Kanada 69 milionów dolarów, Anglia ~ 322
miliony dolarów, Stany Ziednoc.:one
- 800 milionów dolarów itd.
K;r ntrybucje te płacą zazwyczaj
poszczególne rządy tylko w 10. proc.
gotówką. Resztę prncą v· „tltaturze",
a racze.i w f.ormie kredytu we włas
nej walucie lokalne.i, przeznacwnego
na zakup towar(w w danym kraju.
Państwa, ~tóre nie są w stanie
z
płacić gotówką za otrzymane
Adminiu:~RPY clos,awy przck~7
straoii w lokalueij waluoie kwot<: odostarczosprzedaż~
siągniętą ze
płacą.
Kwo
artykułów.
UNRRA
przez
nych
Wszyscy cz!r:1kowi·e UNRRA upomoc
na
przeznaC'za
UNRRA
tę
tę
wyadministracyjnycb
w
czestniczą
datkach organizacji przez opłacen'ie ludności dane;;o kraju, zwła:;zcza na
t. zw. administracyjnych kontrybu- i::ele repatriacyjne. W pierw. zym
o}i. (Zależnie od możliwości finanso- jednak naic1ęzszym okresie rządy ·
wych dane1io państwa w gotówce państw zniszczonych mogą być od
czy na k~edyt). Pi:elimi•iarz budżeto tej oplat.v zwolnione.
Jeszcze innym źródłem dochodów
wy UNRRA dot}- czą:y wydatków
adrninistr.acyjnych na rok 1945 o- UNRRA są-dary. Pochodzą one od
bejmuje k\votę 11.000.000 dolarów. osób pr~watnych lub in~tytuoji. N·a
Zwią7.ek
Amerykaf1ski
Sum;; tę pokrywają wspóll}ie wszyst ·. przykład
do10.000
przeznaczyt
Chorwatów
przydla
IPodąjcmy
kie 44 p~f1stwa.
larów 1ia pomoc. Jugosta-wfr Z u;~R
kładu: . Pranc,ja pl a ci 4 proc., Augiia
wspótpracuje cały szereg ins'y15 proc„ Stany Ziednoo;rnne 40 proc,
Polska I prtc„ ZSRR - 1O pro-::., tucji charytatywnych jak Czet~WOIIY
Krzyż, YMCA', YWKA, Harcerstwo
Czech>0~lowacja I proc·, Jugosławia
itd·
0,7 proc. itd.

RA

Sen
PelVien miody czlowiek (i taki sie. zdana)
ina czej sobie w/<11śn1te Po'skc wya~t((żal
1Vięc klnie wciąż' na świat caly, że t11ki vodt_ ',
zaW'iodlo dowótir:two, • pięfwe sny z•wfod/y.
Aż mn dor~([zili: r>rzyczaj się sp<Jkojny, szab1·ui,
czekaj nowiij wojny,

pij

wódec zkę,

od

NIZU Wyf)f.clif,
wojna denzoft,r«Cie
tylko od wojny coś się może wueruc
I kiedyś fflllriycznie w wieczór j«laii glupi
naJJil się rzet l"lnte, kompldnk si,ę 1mtr.
Wnet usuąl ... i śni mu się tq. lłJOjna nowa:
wvrost na T1Jiego leci bomba llllommva.
Leci wr>rost 1ia niego, wi{!c go nie omija,
a że nie jest merla... glowę nw rozf~ija„ .
Może z tego hukt1, może od tej wódzi
facet się gwalfo\\mie 1rrzerażo11y zbudzi!.
vowi<1dn - nie J>iię.
kropli \Viecej a.
wl1iie.
bo nmie zn6w ta bomba - vowiada Dz i.~ sii:,-zi cicJwtko za bi1i.rldem w urzedzie,
szcześliwy, gdy mdlviq, że wojny nie będzie.
Choć nie mruczyly go ost,at.riPe lwta
vrzez ./ten se.n [.edJ.VIY stal się demokratą.
/10

Zofia SzczepańsJw.
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Cziery sardynki Czerwonego

Krzyża

i b.ohałersiwo jego przedstawiciela
Podczas pobytu w obozie zadasobie pytanie, poco właściwie
iHmeJe instytu(.\ja Międzynarodo
wego Czerwonego Krzyża, skoro ja
jeść muszę na obiad wodę nagotowaną na brukwi i półtora kartofla
w łupinie, na śniadanie zaś i. kolatudzież
c.1ę pić jakiś odwar mięty
innych ziół z przepięknych łąk podalpeiskich.
wałem

Na

MiędzynarodO\.\

ego -Czerwone„
go Krzyża dostav:aliśmy jedną paczkę żywnościową mie~1ę.::znie, a ści
pół paczki co dwa tygodnie.
ślej pudełko
Skład paczki następujący:
s,.rdynek, puszeczka marga1yny, puszeo:ka beafu, 12 herbatników, 20
kostek cukru, 21 kolorowych c.ukiereLZków czel,olado\vych, puszkę .mleka oraz puszeczkę kawy syntetyczne.i i puszkę dżemu wielkości duże
gv pudełka pasty do butów. To wszy
, stko. Powyższa porcja, podzielona
na pót, stanowiła d\;iutygodniową
Niewielki bochener.:.c.ię jeniecką.
czek czarnego, gliniastego chleba ty• g"dniov,;o - to przy wyżej wyszcze5olnionym jadJo,;pbie ilość raczej
i'Vmboiiczna. Ca tydzień, w dniu
tz'.7. w gwarze obazowc'j „wydawki
, chlt.bowej", dzieliłem chleb za pona sied;m czę
mocą nacręc nożem
ści. siedem plasterków i.„ co tydzień,
nie miałem
n~ ;dalej drugiego dnia
j 1 iż ani kruszynki.
Od

Było niesłychanym szczęściem, by
1<wydawka chleba" wypadła akurat
"' dniu wydawki paczki. Wniosek
stąd prosty: chleb jadałem bez sardynek, a sardynki bez chleba. Bez
tego chleba, za który chętnie oddał
bym wszystkie cztery sardynki,
przypadające na moją dolę, łącznie
z innymi jadalnymi przyległościami.
wagę złota,

zamiast tych „łakotek"
w paczkach chleb, kaszę,
fasolę: mąkę lub choćby kartofle,
zwykłe kartofle - mawialiśmy zazwyczaj, rozważając na własnoręcz
nie spreparowanej wadze zawartość
paczki na tzw. dwie „równe poło
wy" z dokładnością do miligrama.
Żaden prowizor farmacji nie ważył
nap,ewno z takim nama,szczeniem
gro:lnego ciankali, z jakim my rozw_ażaliśmy pyłek kawowy .Jeśli więc
twierdzę, że Czerwony Krzyż uratował mi życie, to w żadnym razie
nie przez wzgląd na paczkę żywno
Gdybyż

przysyłano

ściową

.

Gdy front zbliżył się do obozu,
łomo.cząc w dali hukiem ,dział w
zapadła w
takt naszych serc · ge:.tapo jedyna decyzja, jaką podyktować mógł instynkt krwawej hitlerowskiej bestii: wymordować jeń
ców!

Latwo zrozumie', że słmva modLtwy „Chleba na:zego powszednieg.: daj nam dzisia/' w żaden sposób
nie dadzą się zastąpić analogicznym
zwrotem na temat sardynki, zw!aszcza. że dzień, w którym otrzymałem
sv, e pół paczki z Czerwonego Krzybynajmniej nie był dla nmie
ża,
dr.iem powszednim, lecz jedynym upragnionym, uroczystym i wvczekiwanym.
Niemiecka „i\ bwehra". która \\ yp::iczki, obawiała się
d~ .vala nam
najw doczniej, żeby w pudełku sardynek lub bh;:zance mleka nie przejakieiś bomby atoslał nam MCK
mowej. bo każda puszka konserw
by la przez N 1emców Vv la~noręcznie
lC'zormvana, a m otrzymywali~my
wypaproszoną
zawartość
jedynie
du jakiejś starej blaszanki czy sko-

Autem osobowym przez front.
Delegat MCK, mający w pobliżu
naszego obozu swą stałą siedzibę, dowiedziawszy się o postanowieniu
Gestapo· wym.ordowania 6000 jeń
ców - Polaków, zdobył się na decyMałym samozję iście bohaterską.
chodem osobowym przejechał przez
dotarł do
grający ~rmatami front,
Amerykanów i spowodował, że amezjawiła
rykańska szpica pancerna
się -przed naszym obozem dokładnie
w 10 minut przed przybyciem ekipy
niemieckiej Vernichtungskommande.
Kolumna gestapowców, nie domys1agc· się niczego, zdążyła wprawdzie zajechać szosą przed nasz obóz, ale już po to jedynie, by zapoznać
ze sm1ercionośnym
się gruntownie
czołgów.
amerykańskich
ogniem
Gdy pierwszy zwycięski czołg, druzgocząc bramę i tratując druty, wjechał do obozu, usłyszeliśmy gardło
wy okrzyk siedzącego okrakiem na
crlrtc; i po,viewającego czapką Amerykanina: „Niech żyje Polska!".
StaEył to Polak z Ameryki nisław Kubiak, który nie wiele wię
cej umiał po polsku, jak te wspachyba
niałe, gdzieś za dawnych
wspomnień, z dziecięcych pokładów
duszy - wydobyte słowa.
Takie było pierwsze moje zctknię
cle z Amerykanami.

JJJarzenia reakcjonisty

Gr;~e~orz

zr.Ięski.

•

rupki.

Konserwy mają tę właściwość, że
jak wiadomo, nie ulegają zepsuciu.
\Vypaproszone jednak z blaszanek,
tracą tę cenną właściwość i ,,lubią
być jedzone" najdalej 'w dwa dni po
otwarciu pii. zki. Przy dalszych terminach natomiast „lubią się psuć".
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•

Ryt. K. Baranieck-i

'
Reportaże

„Pobudki"

si
Dniało już, gdy obładowany do
zia do armat, pociągi pancerne i lo-0statnich granic możliwości pociąg komotywy. Dziś charakter produkzatrzymał się na małej stacyjce w
cji musiał ulec zasadniczej zmianie.
Starachowicach.
Zniszczony wojną kraj potrzebuje
Z wysiadaniem nie miałam trud- sprzętu żelaznego codziennego uności, już od Skarżyska bowiem pożytku, a i fabryki nie dysponują
dróżowałam nowocześnie, tj. na stopjuż tymi ś:codkami co dawniej.
niach wagonv. Gdyby nie zimno,
Kiedy zwiedzałam tereny fabryki
które w nocy dotkliwie dawało się i warsztatów, byłam wstrząśnięta
we znaki, pomimo że był to już po- ogromem barbarzyfiskiego zniszczeczątek czerwca, nie miałabym wcale
nia, jaki pozostawili po sobie Niem·
powodów do narzekań. Siedzi.ałam cy. Wspaniałe hale maszyn ciężkie
scbie wygocinie, plecami oparta o go przemysłu, odlewnie, tokarnie,
drzwiczki wagonu, w długim szere- hale motorów elektrycznych, wszygu takich jak i ja wagabundów.
stko to obrab-Owane doozczętnie, lub
Był ranek. Na stacji, w prymitywzniszczone, przerażało
rozmyślnie
nej budce drewnianej, pełniącej rolę stanem kompletnej ruiny. Przeważ
poczekalni, nie spotkałam nikogo. nie hale były puste, ze ścian tylko,
Zmarznięta i niewyspana ruszyłam . sufitów i podłóg wystawały pozryw drogę.
wane przewody elektryczne, na ziemi walały się szczątki maszyn, tu i
Pod urokiem przyrody
ówdzie ponuro czerniały kolosy, któDroga do miasteczka prowadziła rych Niemcy nie mogli wywieźć ze
po-a górę. Szłam szybkim krokiem względu na ich ogrom i ciężar. Pozw na~lziei, że może natrafię na jakąś bawione jednak części pomocniczych
stały oka1eezałe, niezdolne do funkkawiarnię czy hotelik, gdzie mogła
cjonowania,
rozi
podróży
po
się
bym ogarnąć
Robotnik oprowadzający mnie po
grzać szklanką gorącej herbaty. Nienie mniej był przygnębiony
terenie,
stety - pozapaszczane żalużje i pozamykane - drzwi sklepów ś"'iadczy ode mnie, choć nie po raz pierwszy
widział to wszystko. Nic dziwnego
ły wymownie, Ż!!' normalni ludzie o
tej porze śpią jeszcze snem sprawied· - patrzał wszak na ruinę swego liwych i że wszelkie moje zakusy warsztatu pracy, w którym zostana starachowicką go§' ;_nność skoń wił swe siły i nadzieję, podstawę
egzystencji i odrobinę serca„.
czą' się niepow-Odzeniem.
- To nic towarzyszko, to nic Na wąskich uliczkach nie był-0 ży
maszyny nasze
wej duszy, Szłam więc przed siebie, pocieszał mnie wrócą. My wiemy, dokąd je Niemcy
orientując się z informacji dyżurne
go ruchu, że Zakłady Starochowic- wywieźli, niech tylko tabor dostakie znajdują się na wzgórzu za la- niemy, sprowadzimy je znowu, tu,
sem. A las widać było iak na dłoni: na ich dawne miejsce. Naszych
chłopców też wywieźli Niemcy wraz
ciemny, majestatyczny i groźny.
z nimi - chłopcy przetrwali, a maStałam wzruszona urokie'm naszej
ziemi, olśniona pot~gą czarodziejs· szyny przeciei tward~e od czł-o
kieg-0 piękna przyrody. W tak pod- wieka.
WN ft-SW#
niosłym nastroju, zapomniawszy zupełnie o chłodzie i gorącej herbacie,
weszłam, w las. Kręta dróżka białą
wstęgą wskazywała cel mej wyUkal1cz•no realizację dwóch nowych
cieczki.
filmów produkcji Wytwórni Filmowej
Las wspinał się wc1ąz w górę p<> Wojska ?olsLdego.
„ŁóDź" w rety-serii L Buczkowskiewapiennych zboczach, odbijających
białymi skałami od zieleni drzew.
W pewnym miejscu drzewa przerzeT E A T R „S Y R E N A"
dziły się i wtedy w oddali ujrzałam
Spółdzielnia Pracy Aktorów
sino-niebieską, falistą panoramę Gór
Traugutta 1
•
Swiętokrzyskich.

:Wtedy nie bardzo Wierzyłam w
jego slowa. Jakżeż sj.ę więc ucieszyłam, kiedy nietlawno prze-czytałam,
iż maszyny starochowickie wracają
do kraju. Może już dziś rozchmu,rzyły się czoła robotników, a -0czy
ich patrzą mniej smutno i ponuro.

Na pmiterun.k:u.
Pomimo zniszczenia, w

zakładacn

tętni praca. Niektóre maszyny i narzędzia poukrywali robotnicy u siebie. Dziś, zwrócone Zakładom, stanowią one główny sprzęt fabryczny,

odlewnia, choć na
stolarnia, huta, papiernia itp. prymitywniejsze warsztaty i pracownie. Robotnicy ofiarnie
oddają swe siły i czas, choć żyją w
warunkach naprawdę ciężkich. Może dziś jest już lepiej i napewno z
każdym dniem sytuacja ich ulega
polepszeniu, wtedy jednak było cięż
ko. Stawki płac nie pokrywały potrzeb przeciętnego pracmvnika a
przydziałów nie mieli prawie żad
nych wskutek trudności transprirto-wych, czy też wadliwej organizacji.
I dlatego właśnie nigdy nie zaporo·
nę tej godziny, spędzonej na pogawędce u jednego z robotników Zakładów. Nie zapomnę jego szlache_tnej wiary w lepszą przyszłość i ufności; z jaką oddawał siebie i swą
rodzinę pod opiekę Państwa. BG
nigdy może nie czułam się tak zaszczyccma gościną,· jak wtedy przy
ubogim stole robotniczym, nad talerzem skromnej- zalewajki. Padał bo··
wiem na mnie jasny blask majestatu
pracy i szarego, bezimiennego bohaterstwa.
Kryst,na Wyrzykowska
Pracuje

więc

mniejszą

skalę,

NOVIE FU.MY POLSKIE

Dziś
Śladami

Hunnów.

Państwowe Zakłady Przemysłowe

w Starachowicach obejmują kompleks budynków i fabryk różnego
rodzaju. Przed wojną przemysł starachowicki nastawfony był przeważ·
nie na prndukcję wojenną. Wyrabiano więc broń i amunicję, po}iwo-

..

codziennie

1e[llf
tn
~~
~rnu
"
Początek

o godz. 20 punktualnie

Koniec przedstawienia 22.30
Przedsprzedaż

od godz. 10 rano

go, jest
łódzkiego

kartą

z dziejów martyrologii
;irnletariatr w okresie oku-

pa.cji.
4" reżyserii A. Bohdzie-.
„2 X 2
wicza, ta film dlalrktyczny o zacięciu
satyrycznym, wyśmiewaiący malkonten·
tów nowej rzeczywistości po's!qej,
„TEATR Mój WIDZĘ ODROMNY"
(Historia pow,.,tania Teatru Wojska Polskiego.
„GDZIE JEST NASZ D-OM?". Historia grupy warszawskich .dzieci_
„DO SZKOŁY". !)zieje polskiej mło
dzieży szkoi:1ej w latach okupacji.

=

„ORŁ Y i SOKO~
szkoły Podchora7.ych

V",

film

z

życia

lotnictwa.
„NA ZACHóD", fjfm o rsadnic.twie
na ziemiach o<lzyskanych,
DZIS",
„WARSZAWA WCZDQAJ

film o odbudowie stolicy.
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S5lr awy będące przedmiotem narad
„wi·eikiej piątki'' w Londynie zosta·ły
zaisadn·iiczo omówi-o.ne, jed.nakźe mi<ni·
s·trowie rozjechali się nj.e wyda·wszy
żadnego komunikatu. Pesymiści skłoo
ni są uważać, że konferencja._ która
toczyła się od 11 września do 2 paź
dziernika, poniosła kompletn€ Uas<ko
i 'l'ryciągają stąd złą wróżbę na przysz·łość. Tak żle jed1~alk nte je•S•t. '
Oficialnie mówi się · o trudności.ach
,,proceduralnych", w i.stocie chodzi o
to, kto decydować ma o n<Yl"Tym kształ
cie świata: wielka trój-ka, p:ątka albo
te·. i więks,e gro.no narodów. Mo1obcw i przedsta•wicie•l Ameryki; Byrnes.
nad.a-li w tej sprawi·e o!ŚwiadczenLa wo
be·c opinii świata, które formU!łują 2
odm:e·nne stanowi·ska, _które . prze.oież
da si·ę pogodzić na drodze zdrowego
Drugim waiżnym wydako·~~ pro•mi1su.
rzeniem ub. tygodnia jest
utwN7en'.ę Międz. Federacji Zw.
Z~wodowych

w Pa.ryżu Wyło~iono Komitet WY'konawczy, do które.go weszli przedsta ·
wiciele różnych narodów, a także l
Polski. Na czele tego „rządu świata
pracy" tstamął przywódca Trade Uni10·
nów brytyjskich, Ciitri.ne, sekreta·rze-m
zaś zo.stfrl Francuz Sailla111t. Przeds1awi
ciel Polski t.ow. Rusineik wyglia-sił prze
m?wienie, w którym uwydatni·ł szczególną rolę. jaką w przyszłym u.kł<idzie
roibot·nicze.
masy
o·degrają
świata
Mówca przypo·~iał, że właśni-e hit·
leryzm za.kaza-ł zawodowcom zajmo·
a przec1eiz rola
wać się. polityiką,
Zwi9zków Zaw·odiowych poJega nie
ty·lko na obr.OIIJde praw robtoruika, ale
należnego
i na - wywail-czeniu mu
mtl•ejsca w pańetwie.
LondyJedinoczetŚnie odby•ła się w
nie obes-łana prze,z t4 państw

konferencja spół/
dzielcza,
która p·ow..zięla sz.ereg uchwał regulujących życi•e go-spodarcze w Euroipie
P-rzeszedł wnios~k delepowo~emnej.
gacji annerykańs.kiej, aby powołana do
międzyn[irodowa

międzynarodową

życia

hurto•wnię

dla ma~eriałów pędnych.
Da.Jej uchwaloino utw•orze[).ie między
baruku spółdzielc:;zego ,
narodowego
' zalecono uprzystępnić spraw•i·edl&we
k·orzy·s•ta111i.e z surowców Wreszcie
zjazd po.tępił tworze!IIJie ka.rteli i trus1qw wi·elko-ka1pHali.s tyczny·ch. Ogółem
konferencja spółdze.Jcza wykaizała i.:ą
ż ruoiść d o ujednolcenia żyda na zasad a•ch 1$lP•Olłec,znej s;pr•aw.iedliwoścń.
spółdzielczą
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. Ale wró6my jes.zcze do Pa.ryża.
Tufaj przed trybunałem Republiki od·
bywa się pro·ces zdrajcy,
proce~ Lavala, który dostał wyrok
śmierci.

Proces ten poc!obnie ja,k rozpraiwa
przeciw Petaililow;i i Qu1slingowi ujawnia całą ohydę rea,kcji, która stoczy.
ła się na bezdroż·a wspó1pra-cy z hitleryzmem wbrew jiaWllleij woli ujarzmionych narodów i ko•sztem tych narodów. LawilJ! i w tej ostatniej chwili
zacho·wuje się bez.czelnie i a.rogainok.o,
z a oo był ki1kia razy usuniięt~ z Hli
rozpraw. Nie pomogą jed.na1k fa·~szyw€
protesty, patos ohuxzenia i udaiwa!lli1e
niewililni·aczka. Każdy dzień rozprawy
powięks•za ciężar win Lavala.
Du:-:h g&ulei•t erów hi·tle•rowskich pokut-O"';\l'a·l j·esizcze w Ba~.'larii. Na sizoz,ęś
cie protegują.cy hiltlerowców Amorykanin
gen. Pat;on dostał dymisję.
Przy tej ok:i.zji dowiedzieliiśmy €ię
c:.eka·wych rzeczy, jakie się w Monć:i
cbum dzialy. Na czele rządu bawar·sklego s-tał dz,\ala.c z ko.nserwatywniej
partii katolickhej i korzyśtał ze wsp ół
pracy kilku wybil;nych hiitlerowców.
Odwolanie - gein. Pattoina obalilło tę
radyikalin-ej
ule.gł
kJi.kę, stan rzeczy
zmia.nie. Premie•r-em z·o·~fał socja.lista
rfoegner, łitóry u!Vrorzy·ł nowy rząd,
•Sikladają1cy s·ię z ..soojalhstów, k.o•m uni·
stów i demokratów katolick·Lch i. zapow,iedział ukar ani-e wszysitk:ioh prze.s 'ępców Mtler-owskich, którzy do•tąd
uszfi ~praw:edlirwcści.
Zwróćmy teraz oczy n.a drugą póL
_
ieisce
kulę. Tutaj mają
egzotyczne rozruchy i powstan.ia.
Walki narodowościowe między tubylcami a Chińczyka.mi wybuchły w
Bc-igkol>:u, stolicy Syjamu, są oine też
skierowan€ przeciwko bia•łym. Lndochi.ny francuskte stają się widow.ndą
ruchu niepodległościowego Amiami_
itów, którzy już wiele lat przed wojną
prowad:dli akcję wyzwoleńczą mając
tnstn.\ktorów kraijowców z ukończo
nymi wyższymi studiami w Paryżu a
ostatnio w Tokio. Wreszcie najpowa;i;_
niej sprawa wygląda na Jawi-e, która
stanęła w płomie>!liach rewolucji. Roz_
ruchy ogarnęły ca·łą wyspę liczącą 45
milio-:y ludności, do 'tego trzeba do- dać, że in.ie mieszkają tu żadni dzikusy: Jawajczycy są cywilizo"ł...a•n·i, od_
znaczają się wy&ckrl.m poz.i1omem gospodarki, i wyrobienia społeczneg o
jaU!: również świadomości narodowej.
W aikoji bi·orą udziiaJł wo1jsku sojus2'ni-

cze, toczą się forma.Jne bitwy, Jawa.j_
czycy posiadają broń od skapitulowanych wojsk japońskich.
Tymczasem jest rzeczą jasną, że
wairtki prąd po.stępu, jaki ma mie;sce
po tej wojrue i na &ku tek tej woj ny.
podmywa podstawy po·ii tyki ko o.ni_
aln.ej białych . To też s-łusznie se!_.retarz angielskiej partii komu.l\'lis•yc.me.j
Harry Po.llit oświadczył n'ł wiecu ,że
jeżeli Al\glia zwróci wolność
ltolc;niom
zosta.TJ.ą tylko wz„1ocnione fun.:la.:neinty Imperium. Przyk·ład z Indiami, k ó_
re domagają eię samodzielncści, zdaje się wskazywać że nie da się prokonserwaty.v_
wadzić dalej polityki
nej 1-cół kapiitalistycznych Anglii, nastaWionyoh na eksploatację. Uw:::·b·ewykorzystywanych
domim.iów,
nie
przez Wall Street, nie leży oczyw;±cie
w interesie kapitalistów iecz jest nde_
odzowne dla narodu a:ngie'.skiego.
Do porozum\enia ecszło w Chi::ta::h
Jeszcze jeden czynn.ik pokoju pr 'Yr ługotrwała
bywa do odnotowania.
wojna Czan.g_Kai-Szeka z komunistami u.sta·ła przy wza.jeronym z.obowią 
zaniu się obydwu ~tron do niewszczy _
naniia waśni. Komuniści choć od::nó·tilli udz:i.a,Ju w rządllie zgodzili s•i\ wejść.
do Rady Politycznej.
'li Japonii nastąpiła znthma rz-;d:.i.
Premierem został pr-zywódca 'ibe_
ra-lów Ki.juro Szidehara który ni·ejednokrotrn.ie wy.stępował 'przeciwko ja_
Nowy
pańskiej polityce podbojów.
premier zapowiedo;iał wprowadzen;ie
w Jaipooii &Uad demokracji i wofo:ioś
ci. Tymczasem g~n. Mac Arthur wy_
dał Mrządzalllie o zwoln!eniu wszystkich więżniów po!ityc:mych.
Oczy obi-egły twiat. Wra.cają d o
Polski. Oto co mówi
o naszej syt:.sacji
socjaUsta Jor.n Mack poseł do parla_
mantu angiel•kie-go i b. w-prezydent
Liverpoolu. W wyw~adzie .udzi·elonym
nasrej praisie socjali.stycznej Maok
powiedział m. in. „jestem pe~en podz•idzivtu dla bohater!ltwa narodu polskiego nie tylko w czasie wojny ale t
c:Lla oobrzymkh wysiłków narodu poJskiego w dz,iele odbudowy kraju".
Charakteryzując dalej naszą ·sytuację
rozmówca ni·e ukrywa trudm.ości jakie
przed nami się piętr~ a które i my
wid·zimy a jeszcze le.piej odczuwamy,
leC'z w końcu wyraża wiarę, że „po d
ikierow;niotwem demokratycznego rzą..
du P o1skę czeka wielka przyszłość".

G. T.

Lenino

Ro1:rtan Zręhowicz
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sie Herzen poznaje po raz pierwszy

. Ś/1ilw1Hy W mn - o niebie nie!Jies·
'
których udzielał rówmez 1 synowi Jtim i o wiosleacłJ, pachnących dymami
Herzena. Her!len cenił go bardAt:-O palonej brzeziny i 0 dZ'iewczynacll ...
Nocami - śnily Wam sit: stawy
wysoko, a Worcell nie po~iadał siei
z radości ż powodu pierwszej drukarni rosyjskiej. „Byłam obecną'_ rozkołysane żabim rechota.niem i gniaz·
pisze pamiętnikarka _ w chwili, <Io bocklnie na szczycie starej stodoły .••
Śll'ily .Jit: Wam - matczyne, dobre
kiedy Worcell otrzymał z ręki Herzena pierwszą w Londynie w rosyj- oczy i cór/ii maleń~.iej uśmiech nie·
skim języku drukowaną odezwę. . wiJJ11y.„
Wieczoromi _ 1'atrzyłiście w gwiaz·
Radosne wzruszenie obu tych ludzi
dy i wiedzieliśce, że fom, n.a zachod~ie
udzieliło mi się w stopniu najwyższym". Z drukami k1, w znacz1ej. jut Wasza Ojczyz1;a„.
POLSK.A!„.
części zorganizowanej przez W.orce!I 1vtedy za gard/o chwytał jakiś
la, wyszły niezmhirnie ważne prace
i broszury Herzena. Dość tylko skurcz i trndno było vowstrzymać łzy,
ciMqce sit: do oczu.„
książkę
wspomnieć odpowiedź na
Chciało się biec, chcialo się iść w
Micheleta o Rosji i Kościuszce pt.
„Naród rosyjski i socjalizm", „Chłop- noc _ .J do Ojczyzny„.
ska własność'', fragmentv początko. .Jej jak. ś1viętość naj·
. W'sponmienie
we „Przeszłość i rozmyślania" oraz
pi~rW!':Ze zeszyty rosyjskiej Gwia- . większą nostliście w p1ersiacJ1 i jed11a
ty!~? wtedy była myśl: wrócić!„.
.
"
zdy ;olarnej".
W lipcu 1853 r. wojska rosyjskie.~ . 7 .b;'lo przt11em! A późnrei?„ Pa·
wkroczyły do Mołdawii i Wołoszczy-1 mr~ta:'.e'. ":
czerwowe
Poznie1 . byty biftlo..
zny. Zarysował_o się wielkie poda-~
bieństwo wojny. Wober tego Cen-~:' sztmu!ary 1 blr!sumy, l]tepozorny orzeł
tralizacja polska wydała płomienną i krrrabJn i mundur, a 1v ladoivnicy odezwę do . ludu rosyjskiego, wzy- kule!
Później spotkał Wr1s honor. ogromny,
wającą do wspólnej walki z carskim i;;!
d.espotyzmem i imperializmem. Na I~ eivans llo. szarży Polskiego ZoZ.nierza!
Paniietu~ie?
odezwę tę, podpisaną przez Worcel- .
A potem jeszcze. - przyszedł paź·
la, Żabickiego i Zieńkowicza, zarea- ~
któr~ · ~lziemik.„
gował sponta:nicznie Herzen,
Le11 iiw bvlo JJii wsz,·m ka~iie.niem
pod pseudonimem Iskandera wydał
. .
, ' .·
·
słynną podówczas broszurę pt. Po- _ .
wwrslow."m 1v Wasze1 ws1u1male1 dra·
·"
„
·
•
•
;. 1.
lacy nam przebaczaią . Apologia ta, d d p 1 „. R
8sy1s,..a zr~mia prze1ę.ze o o.Sttl.
oła
·
.._.
· · t
, i
1em napisana,
wyw
nym s.y
sw1e
Tdore
z
szl(lc'1etną,
krew
Waszą
la
,,...
·
„
R.
. .
.
W 1 ~,
wrszeme w os11 I
ł a olb rzym1e
o.no~c„.
choćby z tego względu godzi ~ię ją• wyrosla Celne były Wasze kule i żaden po·
tu przynajmmeJ fragmentarycznie
„Aleki;ander po roku risk nie był n..Zare:miy.
zacytować:
Codz~nnym trudem i za cene życia
1812 pokonał całą Europę, a wziął
tylko Polskę. Wojska jego, zajmując '. - przekawaliście W'7Sze tęsknoty w

Stanisława

,Paryż,

tterzen i Worcell - to może 11ajpiękniejszy .symbol dla obeonie krystalizującej się przyjaźni polsko - ra·
"!
dzieckiej.
Obie te postacie stoją u źródeł demokracji europejskiej i obie walczą
o wolność socjalną uciemiężonych
ludów świata.
Aleksander Herzen już jako mło
organizował tajne stowa·
dzieniec
rzyszenia propagując zasady Saint·
Simona i podjęcie rewolucji socjalnej. Władze carskie wtrąciły go do
więzienia, poczym wywiozły na Ural, skąd po siedmioletnim wygnaniu Herzen został wypuszczony na
Herzen, odziewolność. W 1847 r.
dziczywszy znaczny majątek, wyruszył wraz· z całą rodziną zagranicę,
gdzie dał się poznać niebawem szerokim kołom demokracji europejskiej jako fanatyczny wróg despotyzm].\ carskiego i gorący rzecznik
powstającego socjalizmu.
W 1852 r. Herzen osiadł na stale
w Londynie. Z tego to czasu pocho:dzi Lr1teresująca sylwetka Herzena,
nakreślona przez Malwidę von Mey·
senburg: . „Krępy, silny, o czarnej
hrodz·i e i włosach, o dziwnie błysz
czących oczach, promieniejących na
nieporówn,ilnie
zewnątrz w sposób
silniejszy, niż wszystkie inne dotąd
widziane, żywą grą wrażeń i uczuć.
Przedstawiono mi go i wnet namięt
na wywiązała się dyskusja, w której natychmiast ujawnił się w sposób wybitny, znany mi już z ' k6iąż
ki, jego ścisły a niemniej błyskotli
wy umysł, poparty i spotęgowany
świetną iście dialektyką.

W tym samym mniej
Worcella.

więcej

cza-

Poznanie t-o

łączy się ·z założeniem przez Herze-

r·

'

°

I

!iJ

1·

„„

zawojowały wb.ściwie jedną

Warszawę.

Europa, wtedy _już grzy-

•

świ~fl(l['{a rzeczywistość.
bagnetem :w wszystkiiJ
PlaciUście
!vzywdy! Za krzywdy Wasze i ~oszel
Za lzy fN'Ze/ane, za mordy i zbrod-nf.e,
za rwlone wsie i zburzone rnłosta, za
miliony braci i !>fóstr, .za Majdanek, za
Oświ~cim, za Stllthof i Treólinhe„.
W Was. była _ Polska i - Wy
Polską!<„
byliście W,ys-Oko nieśliście swój sztoodair i
dzimni~ ~tlw~liśc4·e go ·na gruzach Ber·
• lina!.•. 1 dziś?.

na drukarni rosyjskiej w Londynie. biejąca ·i zniedołężnisła, bezmyślnie
„Ze wszystkich Polaków, z którymi oddała Polskę. Oddała ją w Wiedniu,
zbl~yłem się wówczas---')Jisze Herzbawionym przez Po1aka. Następnie
zen - Worcell był najsympatycz- , Aleksander wmówił w Europę, że
niejszy".
samowładca petersburski może być
konstytucyjnym władcą w Warszawie.
W~pomniana Malwida von Meysenburg skreśliła w swoim „Pamię To było kłamstwem. Chytre kłamtniku idealistki" wzruszający por- stwo zamienił Mikołaj W okropną
tret Worcella. Nazywa go tam mę prawdę. Poczuwszy szorstką rękę jeczennikiem, fanatycznym patriotą, go, Polska powstała. Zduszeni siłą,
zaprzedani przez zachodnie n:ądy i
ascetą i apostołem. Mimo ustawicz·
Dziś, kiedy w W arszawi.e do grab-u
nych C·ierpień i zawodów osobistych, własnych zdrajców, Polacy walcząc
Żoł1~łerza złożona zostaniie
Niunonego
ustępowali.
bokiem
każdym
za
Worcell nigdy się nie skarżył po~o
. z pod L~nfno,. z. ziemi~
z1r-mią
z
~r~
sobą
ze
zabrali
granice,
PrzeszedłsŻy
.
staj ąc dla wszystkich- wytwornym,
subtelnym, mówiącym z przepysz- ojczyznę i nie uchyliwszy głowy, du- - sw:~tą ~d kr1v1 prulane1 ~ 1mię 001·
mnie i ponuro nieśli ją przez świat. ·świętsze/ sprawy - salz1f1LJemy Was(
ną biegł-Ością wszystkimi nowocżes
nymi językami, celu.jącym w ciętej Eurooa ocknęła się na eh wilę od roz-1 - Stajemy na baczność prze? sztamda·
dialektyce i gruntownie wyksz.tał głos~ ich kroków. Ani wiara ich ,1 i;ie rami, ~·~ których. krwią wypis(JJne: za
.
conym czfowiekiem. Utrzymywał° pobladła od straszliwych •przygod, · Wolnosc wasza ·' nctszą!:.
Stanisław Juszczyk
ani miłość ich nie ostygła od najdo- ·
się z lekcji matematyki i języków,

9

..

tkliwszych ciosów, .ani też siły nie o-0d trudu i zawodów. Właśnie
przeciwnie. Na każde zawołanie ludowe oni pierwsi odpowiadali: „Jestem". Polska przebacza Rosji, Polska wzywa Rosję do braterstwa. Mówimy o Polsce demokratycznej, ludowej, nowoczesnej. My winowajcy,
my krzywdziciele, nas gryzło sumienie, nas dręczył wstyd. Warszawa
padła pod naszymi ciosami, a nie umieliśmy niczym okazać jej naszego współczucia. Ze strony Polski
przebaczony gwałt, poświęcona nienawiść. Prawa, zbolała wyciąga ona
ku nam -swą rękę. Hańba nam-koń
czy Herzen - jezeli jej uścisnąć nie
potrafimy".
Odezwa ta, jak wspomniałem, wywołała wpr<>it burzę wśród wolnomyślnych sfer r~syjik:ich, popierają
cych; mimo wzniOlllłyc]l. haseł, imperiali:lłrl i despotyzm carski. Nie przestraszyło to Herzooa. Nieugięty i fanatyczny 'rzecmi.k opozycji rosyjskiej zagranicą, bronił dalej słusz
nych praw uciemiężonej Polski. W
tej trudnej ak-cji dopomagał .mu
dzielnie Worcell i tak samo, jak Herzen, musiał znosić ustawiczne ataki
i intrygi ze strony polskich kół reaksłabły

cyjnych.~

Dziejowe

zasługi

Herzena dla spra-

V·ry polskiej ocenił najpiękniej Lenin
w słowach nast~ujących:
„Kiedy
cała

.hałastra

liberałów rosyjskich
od Herzena za jego obronę Polski, kiedy całe ,,społeczeń
&two oświec·one" odwróciło się od
„Dzwonu", Herzena nie wyprowadzi!o to
równowagi. Bronił w dalszym ciągu wolności Polski i chlastał
pogrom'.?Ó'<v, katów Aleksandra II.
Herze·1--kończy Lenin ocalił hono r de::rnkracji rosyjskiej".
Jednym z najbardziej wzruszają
cych momentów i symbolów braterstwa pol:;ko - rosyjskiego było przemóvtienie Herzena w Londynie podczas obchodu roc:aci.icy povrstl!lnia listo11adowego 1853 r. Herzen swoją
mowę,
wypowiedzianą
w języku
francuskim zakończył obzykiem rosyj*im: . Niech żyje niepodległa
Polska i wolna Rosja!" Wtedy to,
wśród burzy oklasków międzynaro
dowego audytorium,· Worcell objął
Herzena i ze łzami w oc~ach pocało
waI.
W hl,;torii polsko - rosyjskich sto~unków
nie znamy piękniejszego
symbolu pojednania . dwu zwaśnio
nych narodów, jak ,przyjaźń Herzena z Worcellem. Worcell umarł niemal'
rękach H erzena. Była to istotnie przyjaźń wyjątkowa - przyja?"ó. rozumu z sercem, nreczywistoś
ci 7 ideałem, prryjaźń wiary z wolodsunęła się

z

na

nofoią.

Nie
sobie

inną przyjaźń
między Polską

Ridziecki~.
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wyobrażamy

a

Zwiąlkiem

Zbierajmy piosenki

•

I

dowcipy

z okresu ok__opacji
KONKURS WYDZIAŁU PROPAGANDY WK

,

1'.Ps

„Na Starym Mieście przy wodotrysku
Pan Policmajster dostał po pysku„."
„.śpiewał
buchło

w roku 1861 lud warszawski Powstanie Styczniowe.
„Wróg ma dla nas ka:idan
Ma też duio tiurem My weseli, bo kajaany
Dzwonią nam mazurem„."

a w dwa lata

później wv.

dużo,

.„ takimi tryskającymi „szubienicznym. humorem" zwrotkami „Mazura
kajdaniarskiego" pluhął w 1886 r. w twarz carskim żandarmom założyciel
socjal-rewolucyjnej partii ,,Proletariat", Ludwik Waryński. A podczas ostatniego najazdu germańskieg9 tramwaje warszawskie i podmiejskie kole1ki
podjazdowe rozbrzmiewały od świtu do nocy dziarskim i buńczucznym refrenem popularnej piosenki:

„Siekiera, motyka, bimber, szklanka,
W nocy alarm, w dzień łapanka Siekiera, motyka, bimber, alasz,
Przegrał wojnę głupi malarz ..•"
Zrodzona w sercu ludu, najczęściej w podziemiach konspiracji, anonimowa, c~y skreślona wytrawnym piórem poety, odbita na hektografie, lub
na maszynie do pisania, podawana z ust do· ust, pieśń i piosenka bojowników
wolności i 'demokracji docierała do wszystkich ·mieszkań i do wszystkich
serc, budząc otuchę, "krzepiąc ducha, bijąc szyderczym dowcipem w krwawy
pysk wroga i przepowiadając zbliżającą się chwilę odwetu.
Była wierną towarzyszką walki i bronią pomocniczą w ręku podziemnego żołnierza.
Wojewódzki Komitet PPS w Łodzi 9głosza Konkurs na zbieranie ws:::elkiego rodzaju pieśni, piosenek, utworów satyrycznyłh i dowcipów, które
w okresie okupacji niemieckiej krążyły po cał)~m kraju, a których motywem
była bezpośrednia lub pośrednia walka z okupantem.
WARUNKI KONKURSU:
1) Konkurs jest dostępny dla wszystkich Obywateli polskich.
2) Zadaniem ·uczestników Konkursu jest zbieranie i nadsyłańie pod
ruzeJ wskazanym adres.em tekstów pieśni, piosenek, utworów satyrycznych,
dowcipów itp., związanych tematycznie z okresem okupacji, a które
w okresie tym krążyły z ust do ust, względnie w postaci odpisów. Konkurs
nasz nie jest kGnkursem autorskim.
3) Czytelne odpisy tych tekstów nadsyłać należy pod adresem: 'WK
PPS, Wydział Propagandy, Łódź, Cegielniana 45.
P~d tekstem należy podać imię i ~zwisko araz. d11kładny adr.es nadsyłającego.

4) Teciain Ken.kursu upływa z dniem 1 listepada 1945 r.
5) Dla uczeslaików Konkursu, którzy nade~ą edpisy najbardziej war.
tościowych, uygia.alnych i rzadkich pieśni, piosenek, utworów satyrycznych,
dowcipów itp, Wojew. Komitet PPS przeznaczył następujące nagredy:
W kategorii pieśni i pi~seaek:
Nagroda I: zł. 500
Nagroda II: zł. 300
Nagroda III: zł. 200
W kategorii utworów satyrycznych:
Nagroda I: zł. 300
Nagroda II: zł. 200
Nagroda ill: zł. 100
W kategorii dov·r ·"ÓW :
Nagroda I: zl 200
Na3roda Il: ~ . 150
tragroda ID, ',r i V: po zł. 100,

6) W wypadku nadesłania przez Hlku uczestników jednego i tego
samego t"kstu, picrwsze1istvm otrzyma tekst nadesłany wcześniej, względnie
zostanie przeprowadzone losowanie.
7) Najlepsz.e teksty zostaną umieszc:::one w specjalnym wyda\vnictwie,
które WK PPS projektuie.

Aleksander Maliszewski

Anioś Kiepura
Tramwaj obleipi•ony jest Ju.dźm1i
Wiszą na stopniach, na
bufora·ch, na raimach ochronnychnajrnniejszy nawet występ, o który
można no.gą zaczepić, jest wyko-rzystany. Każdy, chce jaknajprędzej
dostać się tjo domu.
znowu były egtekucje
Dziś
ulic.tne, znowu sznury „bud" wi·oiły w Aleje Szucha połów z uliczńych fa.panek, "nowu k.rążyły wiadomości o wyciąganiu z mieszkań,
nie Wies·z, czy i kogo zastani·esz,
gdy wrócisz. Po ulicach gęsto 'krą
przez szybę.:
Widać
żą patrole.
'stoi ktoś· z podniesio:1ymi do góry
lufy atłtomatu.
rękami naprzeciw
Lada chwila tramwaj może wjechać w zamkniętą obręcz zielonych

z tych świniów Niemców zrobimy
kiclbasy -

i

do·okoła.

mundurów.

Wszy5cy

są

podn:eceni,

źli,

nieżyczliwi.

- Czego się 1)an tak pcha?
- Dla przyjemności, psiakrew.
- Musi pan stać na mojej nodze? nie ma pan swojej?
- J\iam, ale oszczeclzam.
Sprzeczki narastają· szybko do
rozmiarów awantury i milkną nagle, glly motorniczy zaczyna hamostrz2!y, ale tramwaj
nie zatrzymuje się .
Zawieszo·ny między dwiema falcmi napiera_iących na siebie ludtzi,
cz~ję, że coś mi się pęta kolo nóg.
Pewnie pies. myślę i ostrożnie macam buten;. Pies, nie r::ics iuż mnie
trzyma za -kolano. 0L1 pych~·m 'łok
ciem ?denerwowa,neu-o s•siada i
widzę, jak od pedłogi pocl;o~·i się
jasi'ra, rczczochrana czupryna małego chłopaka.
- Jakieś tu wlazł, braciszku?
- Zwyczajnie, dołem. Między
nogami jest luźniej.
- No to trzymaj s;ę morno, bo
cię zgniotę na pieprz.
- Prnszę pana, ja chcę śpi~
wać„.

Niemiec i zabrał
Ham ziemie.
,oo mieliśmy zrobić, kiedy P(lll Bóg
drzemie,
jak sią P(f11 Bóg zbudzi, to paszo/
wont wrzaśrNe
1v nahl'ir;kszego dm11ia sto viorunów
Pr'Zyszadl świnia

.

ll

Już wszystkie hvarze: są uśmie
chnięte, choć nib):: nłkt nie .i;łucha.Ł,

ka,zdy patrzył w i•nną stronę. Diabll
wiedzą, czy obok nie stoi s~kel.
Konduktor, oczywiście, też ni.e MY,-.
S<ię na
szał. &-iergk:inie pnzedarł
platformę i _dopytuje, "kto jeszcze
nie posiaiQa biletu. Jakiś kolejari2:.
prn.echyla się przez pleca:k s,łoją.oej
obo1k ckiew~yny i szeptom zac·hę·
ca c11łopca:
- śpiewaj Antoś, śpie·waj!
prosić.
się
Chłopak nie daje
Usiłuje naw-et pogrubić głos, aby
było poważniej:
Natl Berlinem ciemna 11otka -

rym,
cym c.vm nad Bc-rlinem ciem11a 11oclw - oj dana, <~ana zaraz, się zaczyna mlocjw - rrr:;'m!
rym! cym!Przylt'c-ialy samoloty - r:i•m, cymcym .przylecialy sanu;>loty - oj dana, da-

1w i sie biora do rohuty ___:___ rrrym! cym!
cym!
sit:

trzaś;rie

my sią zlmdzimy, przyjdą

-

lelJSZe
czasy,

oj,

dunu, <ftma,
Hitler kn:d już cykorie_ - T!rym!
cym! cym! Kolej2rz szepce uszczę~hwioJ1y:

nł>ga.

Fajny z ciebie Kiepura, psiaMasz tu synku pi~ta.ka i wy-

rywaj.
Ułatwieno
P~sypia·ly się claikii.
przejście prz11Z cały wait1n.
Tak ~ię :1acą!a m-eja :.rna.joWiietiymłlść z A.Ift.s-i,•n Kievurą.

mu

tramwa~2ch d~ć
wahśmy ~ w
~~sto. Gd:tieś ktło Bożeg• Nai:edzenia Aiłlitś debrał sobie kompa-

na. Byli do s·ieeie bardzo podobni.
śpiewali we dwóch kolendę:
Warszawie, dzisiaj w Warszawle,
ll'l:'SO{

a

ll01Vi11a

____-:_ -

tysiąc bombo;vrów,

tysiąc

leci do fleriina Berlin si~„ p;1/i BerUn sią wali.

"'

ho111bo1v·

ców,

nic pamiętam,
znowu twarze pasażerów rozpo1gadzały się i zinowu
::yv niejed1nych oczach blask się nia
nowo zapalał.
Pewnego dnia spotk'alem A1ntosia na przystanku. Był sam„ Przywifaliśimy się jak dobrzy znajomi.
Niestety, dalej

ale

pamiętai1)1, że

'

-:- A gclzie jest twój brat?
- 1'.o żaden brat, to ko·lega.
skopali;
Leży chory, bo go pobili
a ja dałem cuga.
- Kto- go zbił?
- jakto kto? Niemieckie gliny.
- Hm ... sł.uchą.i, Antoś, możeby
temu twojemu koledze trzeba jakoś pomóc?
P.opatrzył na mnie z uwag;;;.
- Ee·e, proszę pana, jak się
zaraibfa, to s,ię wszyMko ma.
poirnocy, n ie
że
Zrozumiałem,
przyjm ie, więc mówię:
- Znasz tyle piosenek, przepiJSałbyś mi je... Chętnie to kupię.
- Chciałbym si~ ich nauczyć„.
Antoś aż się zatoczył od 'miechu.
- I co? to bęLlzie pan ~piL\\'ałw tramwajach? Ha, ha, ha ...
~ Więc jak? Przepiszesz?
Ale chłopak śmiał się dalej.
- Proszę pana, ja przecie wca„ )
le pisać nie umiem.
tramwaj.
Właśnie przejeżdżał
Antoś gwizdnąt, skoczył na stopień;
z<1machał czapką w moją stronę i
odjechał.

Burza wo
Upłynął jakiś czas.
jen.na- przewalała się ponad krajami. Padły -faszystowskie Włochy, i
dni,a usłyszałem za
~t0 którego-ś
s@bą znajomy głos :śpiewaka:
4

Niemcóiv wiktorie rrrym, c.1·111, c.vrn -

sko1icŻą sią Ni.em ców wiktorie -

Dzisiaj w

- śpiewać? hm ... próbuj„.
Cienki głosik przedziera się ponajb~iżej
czątkowo do uszu tylko
stojących, ale po chwi.f.i gwa:.r cichnie. Wszyscy słuchają:

i

!tej, Izo -

.

SkoiilZą

Wal'.
Słychać

opowiadanie

,,Byl

M11~s•li!iszczak

Btnitem zwan.v,

oisla1viat fason 1va.i:i1ill.kiem,
razvm z A'1o!fem i faszJ·sfitmy
ch,J11l um11n~1v11ć mul świ.stcm".

W kilka tygodni po up adku po·
wstania :inalazłem się na stacj i
EKD w P(}dkowłe Leśnej.
Ze stepnia wa~t·nu Żeskalm.Le
A~t~. Ma przuł sV:bą skrzynkę z
papiorc•sam i.
- Mewy, sporty, junaki!
U~·i·ed:ifo1y na
Zobaczył n111ie.
ławce i g01damy, co było i jak było. Powoli temat się wyczerpuje;
spraw codziennych.
s·kupi.a
- Handlttj~s·z?
- Uhm.
- jak łozie?
- Aby żyć ...
- Nie śpiewasz?
chwilę,
dłuższ<1
Ant.oś milczy
jakby dobierał słó.w.
- Przyjdzie taki c_zas, że będę
śpiewał, no nie?
Patrzy na szyny, w ldemnku
Warsza'Wy.
- Teraz, _proszę pana, to jakoś
nie mogę„. Nie wychodzi ...
Od tego dnia nie spotkałem go

do .

więcej.

•

Grzegorz Timofiejew

SŁUCHAJ,
Gdy pociąg, wiozący nas, więźniów
obozu koncentracyjnego Guzen, stanął w Zebrzydowicach... Nie, nie zas1ło nic nadzwyczajnego. Po prostu:
polska granica, polska ziemia, mowa
ojczysta, kolejarze nasi i to prześ
wiadczenie, że się nareszcie jest
„w domu''. Sanitariuszki, siostry
Polskiego Czerwonego Krzyża, obchódzą wagony pytając o chorych.
Od kobiecych postaci w białych fartuchach tchnie ciszą domowego ogni·
ska, słodyczą matek, żon i sióstr.
Dzień dobry! Pojaśniało od prostego
pozdrowienia w wagonach, zmiękły
serca i nabrały tkliwości: po paru
latach ściśle męskiego życia w qdosobnieniu oglądalpy prawdziwe, ży.
we kobiety!
Fala wspomnień. Kolega mój mło
dy jeszcze chłopak nie może usie-

•

dzieć.

-

Ja jej teraz
Komu?

pokaże!

Żonie.
Osłupiałem. Tyle · hamowanej nienawiści, tyle bólu ludzkiego pękło z

-

tym słowei:n.
- Wiecie, gdy siedziałem w Guzen trzeci rok, a zaµiknęli mnie w
40-tym, dostałem li:st od żony: ponieW«Ż nie ma nadziei, abyś przeżył
k,±~ieniołomy, a ja jestem młoda i
Ż'.I · a spragniona, to jest najlepiej
"''-' 1ć rozwód.- Słyszys:~? Ro ..\\'(~~! ·e
mną wzięła, z innym się puściła!
l\IIcje cierpienie ,w obozie zawadą jej
byio, nie czekała na śmierć nawet,
na puszkę z gan;tką popioł11. Ale ja
obóz przeżyłem! I ten.z„.
Grwany ge:ot ręki iopowiedział
cimął prt:ez zaciś
my~l. Zabiję nięte zęby. Ten nieoct:ekiwany wybuch m;mysławia., jski dramat osobisty prr:eżyli ludae w obozach oderwani od rodr:in, od żon, od kobiet.
Gdy tylko v;.rpadiUear; •i.ędzy druty, dzień po dniu tocr:y się proces
eliminowania z życia CLynµika kobiecego. Dom się mgliście przypomina, zdaleka żegna plaw;em. Wspomnienie ogniska rodzinnego i jedynej najdroż:ozej kobiety jakoś blednie i nabiera cech nierealnych.
- Wiesz - mówi do mnie kolega,
potrząsając brudnym łachmanem nie mogę uwierzyć, że to ja kiedyś
chodziłem z kobietami, że człowiek
wogóle mógł kobiety kochać.
Wieczorem (wiadomo, wieczory
skłaniają do zwierzeń) snuły się dłu
gie rozmowy, dyskusje i domysły,
co tam na wolności: czynią. „nasze"
kobiety. Rozsądniejsi kiwali wyrozumiale glowami: tyle lat! Istotnie
5 lat przedzieliło ludzi., „tam" mi-

MIŁA·!
nych, „muzułmanów" ' bito z reguły,
okaz zdrowia oraz urody fizycznej
zjednywał uczucia współtowarzyszy
- od sympatii do pożądania. Młodzi
żyli faworyzowani, posiadali dobre
ubrania, mieli lepszą pracę i cieszyli się ogólnym uznaniem. Oczywiście, byli ·wykorzystywani, · przymuszani do stosunków przez bandytów
Niemców, ktorzy sprawowali czołowe
funkcje w oba.zie. Każdy blokowy,
czy „szrajber" (pisarz) miał u siebie
tzw. „szwunga" albo „pipla", na którago wraz z faworami przelewał część
władzy. Smarkacze zachowywa1i się
nieznośnie, maltretowali starszych i
łatwo wstępowali na drogę najgorszej deprawacji moralnej: jedni szli
na karierę kochanków z musu, chcąc
uratować życte, dru~izy bojąc się
ciężkiej pracy, jeizcze inni dla wygody, dla ładnego ubrania i możli
wosc1 otrzymania „władzy" nad
więźniami. ,Byli tacy i byli owacy.
I rzeczy działy się najr-ozmaitsze.
- Słyszałeś o małym Heńku? zagabnął mnie któregoś, dnia jeden
z obpzowic'zów - sprzedali go za
500 papierosów.
Wfęc i tu miał miejsce hand_el ży-

wszystko płynęło normalne ży
cie, a tutaj w obozie„.
Gdy z
Właśnie, tutaj w obozie.
jednej strony następował proces obumierania przeszłości, czas rwał
najserdeczniejsze ' więzy; z drugiej
strony· - reszta człowieka opleciona
drutami żyła, kołatała jeszcze jakimiś uczuciami i znajdowała dla nich

m~

ujście.

Po prostu, mężczyźni ·wiele lat
ze sobą, przenosili swoje
niewyżyte a konieczne uczucia - na

współżyjąc
mężczyzn.

Ty tago nie zrozumiesz - pomi stary „lagrowiec", gdy
wyszedłem z kwarantanny na obóz
- tu m~żczyżni żyją ze sobą fizycznie i psychicznie. Bo widzisz, trzeba
kogoś kochać, o kogoś się troszczyć,
trzeba dla opiekuńc,iych instynktów
mężczyzny znaleźć. obiekt.
Rolę kobiet w oboz.ie Guzen speł
niali młodzi chł-opcy. To oni ładni,
niezniszczeni ciężką pracą wnosili w
-

wiedział

środowisko

półtrupów,

Stanisław

Juszczyk

„muzułma

nów" jakiś ludzki kształ, uśmiech
pełnej twarzy, siłę mięśni i zdrowie
prostych nóg: W obozie ·panowała
pogarda dla chorych i WJ;Cieńczo-

Do
Pcun.ieci g.en. R.oii,

Z(łl110f'dawan eg<J

'" ob.>Zk
)11Cf1 se1rb1xrse11.

71' 11'40 r.

'

Generała
11·ios·

koncentracyjnym

Generale! Nie słyszysz? Znów cz: fają rozkaz
i werbel do apelu ~;roiny bije takt.
Generale! Nie bie~lłiesz? Tam znów rośnie Polska
i do historii pisze nowy, krwawy akt.
Pó niebie znowu płyną czerwone sztandary,
a za nimi pułkami polski ciągnie Jud.
Generale? nie słyszysz zwycięskiej fanfary?
Dziś Wisła Zl)ÓW jest po!ska! Dokonał się cud!
Nad Wartą JUZ „Katiusze" grają twardym rytmem
czołgi mazowiecki mielą znowu piach.
by rozstrzygnąć ostateczną bitwę!
Ciągnie Wschód na bagnetach ma - \Yofność! którąś widział w snach.

i

Generale! Pamiętam - gdyś rzll'Caf z estrady
twarde słowa o nowy, słoneczniejszy ład.
Gdyś wyciąga{ swe pięści' - dostojny i blady,
ustrojony w siwiznę Twych brzemiennych lat.
milczysz? nie mówisz? nie biegniesz? nie wołasz?
ze wschodu .nam płynie dziś zwycięstwa śpiew.(
,
Generale! Dziś chylę nad tym miejscem czoło
A

dziś

choć

gdzie

wsiąkła

w

obcą ziemię

Twoja polska krew.

•
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Historia małego
towarem.
była typow:frn przykładem
deprawacji obozu. Ładny, 12-letni
przybYW\Szy do Guzen
chłopczyk
wpadł w oko blokowemu na kwarantannie, który atoli pomiarkowawszy
„uczucia" postanowił na chłopaku
zarobić . Odżywił go i sprzedał kolegom Niemcom za kosztowne zawsze
w obozie papierosy.

wym

Heńka

Zd::u;zały się
Często

ne.

e~; zną

.

a

jednak fakty odmiensta.rsr.tm męż

między

młodym

chłcpcem

zawią-

uczucia isto mej, głębo
k 'i o.rzyjaźni. Miłośt: siiniejsza nad
śr'.l'e;ć? Bywało i 'tak. Ciasny obóz,
opleciony drutami, spowity dymem
palonych trupów, stawał się sceną
b tn:1hvych uczuć, miejscem, gdzie
namięt:Jfość, zdrada i zbrodnia kotło 
\\ aly się jak w tragedii Szekspira.
- Robert poszedł na dnity!!! Sły
z~-

, aly

się

szałeś'?

Dlaczego?
Ano, nieszczęśliwa miłość. I to
w przeddz:eń zwolnienia.
Historia Roberta wstrzcisnęła śro
dowiskiem silnie. Przypadkowo znałem poniektóre momenty tego dramatu. Robert Nawrocki, „zielony"
Niemiec ze Śląska, był „kapem"
czyli przywódcą gromady zatrudnionych przy obróbce kamieni. I ja tu
pracowałem. Robert zachowyv.rnł się
Kodość ludzko wobec wię3niów.
chał się w młodym Gienku. Chło
pak był tłusty i głupi, ale Hobert okazywał mu istotne przywiązanie.
Zazwyczaj widziało się ich razem.
Chodzili ze sobą, lecz w ·obozie przekupuje się chłopca, <.:ak samo jak na
-

wolności

dziewczynę

jakąś

ładni.ej-'

szmatk01. Gienek począł zdradzać
S\VOjego opiekuna znalazlszy korzystniejszą lokatę dla swoich chłopię
cych wdzięków . Finał dr:<tmatu był
banalny i krwawy jak we wszystkich tego rod'.laju wydarzeniach na
wolności. „Pwod'..liciel" Gienka dostał parę pchnięć nożem, po dokonaniu morderstwa Robertowi nie pozostawało już nic innego jak tylko
pójść na druty, okalające obóz, za, strzelił go wartm,vnik. Te i tym podobne rzeczy działy się w oillo:.ie nagrn.'nnie. W 1942 roku postawiono
pod pręgierz 50 „panienek" i całą
prawie siarszy:1nę więzienną . Nie
wiele pomogło .
szą

Vlładze obo'.lu wpadły na p<>mysł
sprowadzenia prootytu\ek. Jaikoś 8
czy 9 malowruiy(h hurys wyglądało
z poza krat domku, klóry :nazywał
się „puiem". Bez rerullatu.

musisz wyładować $Woje twórcze instynkty. Temu „puf" nie zadośću
czyni. Nie wysiaroir.y przepisowych
15 minut u dziewczyny :f>Ublicznej,
Przed 35 laty, 8 pa±dz:;;miha LlO
bo nie wystarczy sam akt fizjologicz- ny. Żeby kochać, trzeba obcować 'z roku zmarkl we Lwowie Maria Konoczłowiekiem kochanym stale i nie ~1 P!tlc~a, wyb:tna poetka ~Iska. Urrn:łz:!a
Ostafrne
1842 •w.'ł S11watrnch.
' się ..:3 . maja
. d uch owo.
·
t y lk
- .
.
gi.,
, o f izyczrue, a1e i
1;3 rata zycia sp~u:: a w zar 1owcu na
z tej potrzeby - obok zwyrodnie- Ili P?dgórzu . ~"9'-:ckin:, w posla~llo:ki
iękna ~ of.iarm·1ane1 JeJ w J:>ue narcdo-_.ym,
·
·
1, a~]
0 bozie
' ~ Autor'.;a w;cl\l pcpcbrnych uh~'oró'N,
P
.;
ma ,o. d a się. ~,
pr':v'.az:wa p,rzyJazn. lVIoLe na wo.I- ~ szcz~:-a dci!h):m:.!t;a, prze3ęt~ ~yl-a do
nosci me stai:: hyłoby na taką. Moze _„ głęl:u spra•.<Ją lmł;i, J\1. in. naprn1n poe:m1t
kobieta 11wiodłaby pełne uczuć ~er- ~·z życia chiopów pohldch na emigracjice. Tutaj mężczyzna zwierzał męż- ~~ „Pan Balcer w Drazy'W'. Pod pseudorJczyźnie swoje. myśli i uczucia dzie- fł mem 'lan Sawa" \'lydala znany „5p'.ewlił dolę i niedolę lat katorżniczych, Ęł.: alk hiatoryczny". NicjJrze~1ij.aj~C1f wart?ść

f:l! pos~adają

ks1ężki

pi<;'łtne

iej

elfa dliecl

do par ~~(np. „O Mar:-J.~1 01;e:ot::.~ i l~ras:w~ui:t.
. ~ kach"). Szew.,1 mz~ios zyita.y nowele
. .
spa,~erngcych po placu po robocie t:4 Korioµn'.ckiej, jale ,.Dym", „Nasza. s1J·aczy z<> topionych w rozmowie w ba-bpa" i in_
,..,_ fo
. ' . . "'a-.r
„ł'<Gnopmc.m~,
•
1'>'' t.-t .
ore w1ctsze
raku. T że tak powiem psychiczne ~4 .·Hen
k ·-~"się pGp!llamym'. y;e§ni.~mi: r.r. „A .'!!k
.
,
,_ · ~,
mał.„e istwa, ~potykało . się na az ~ pnszetll kr,J: r.a \"ch;ę,„". r~:e. zgpo:?.Jidym kroku. Nie starniw1ly one zresz- ·:J ni:ljmv, że ·~5! o::a u.t':nr':ą ,;Ni~ ;·;:··:.m
....
tą żadnej tajemnicy. Wiadomo było,~ z·-.:ni s!-~ll. mwz rad'':_.. ,
fllbrzy;;>·1 ; •n;owitc~c: ~. •.1110p01~. t.E':J
~
„
1
•
ur'·'C"-'"J""
--~~:„
" . ~n·~·~•-..:...
-• "' !JŁ1
<.e r:ole~r> X chodzi tylko z kolegq Y, -~u
~u
1•J~"'" 1 ·""- . ~. f'
.~;;o.''1,-~
a do lrnie:;i Z nie przy, ~t;puj, bo ten ~ z1,_•sz!! ży ."Vfll pucrn.'.:!;:.m :~'."'hy. s;10tylko z kolegą W g<da. Dla ściślej- 1lil iecmej 'w~cL!ta !>Oef'a ~~t s~r<!~c·mie
- • • ;;'.! b'1'~,,~ na-""' "noce
·
•
•
•
·J. Z· j ·
·
-·-, ~
--· "
~
w _pr.zy1a~m
się
zvnązama
3zego
p~·zeprowadzono w obozie f1kcyJne [11 Maria Ko . o';)n:cka
h" ..:!
•
cżrnki. Kto miał córkę lub siostrę f.4
!'!:~ A czemu';!; wy <: .~o,_.ne rosy •• •
, b„,ze wy-•;;
· ao
' 1 Ją
. - :.,-,· ten mu<'
h' ,
.
A
na 1·,01110„~1,
CZCll!!lZ 1VY c 1!)(JJ?e rOSL
. . . [;,.."!'
c o naJmmeJ
b - ·:
.
'
Padaefr,
dac za rnąz w o ozie.
(Jdym ja mi:sri, gdym i(_! bosy,
starostę dostała .. Ja sam z teg? t<;tu-1
G!od w cha~'!c?.„
zostalem kilka razy z1ęc1em.
łu
Czy nie dos.ve, że czfe.·; piecze
Wspólne przechadzki po placu poi·Na {,.iemi?
robocie, poufne wyznania i z•Nierze- ,_
Co ta noc/w sypie Izami
nia wsi>:'.:rzeszały magicznie życie na~
Srebm.vr;-.i?
l
· k o d omowe, pas t ac' §1
.
ogms
wo.no:'ci,
1
•;)
Oj, żebJ•m ja µos ,etll ł·r~o
~
KO.b'Ię t y.
Przez pole
A cóż dopiero świ~ta Bożego Na- ~ . I voiicz_vl łzy, co plyna
rodzenia, v;re!zcie każdy wieczór,~
Na rolę„.
gdy kamienne ciało zasypia, a myśl
Straclzbv by.Io z tego Iic:vn
• Żąć ż131vo,
kołata się jeszcze i ulata „do kraju". ~
Boby snrfpy bYl" krwaive
'
Dziś już niepodobna tego zrozumieć,
0
Na dziwo.
ni ·objąć współcmciem: jak rv<n.ło' się~
Przyj[hie slon.ko na nieb'os-y
serce przi:z skrwawlone druty, jak tł
Wschodz*kce
I iv y ,;ije bi_iru rosy
biegło, jak szło do rąk ukochanych.
Przyzwyczaiłem się rychło

0

I

I·

I

Grymasem.2 ilywamy udrękę 2ycia ;:-·.
w ob9zach. Cóż robić, u nas mó-wiło .
się: trzeba iść po trupach. A teraz
żyeie idzie po ol!J4:.iaeh i ponad ludzkim dramatem. Zapomina się, bo~
walka o byt, bo każda nowosc zawiera w sobie okrucień.-;)wo niepamiętania. Idaiemy 2ywi napnód i
zostawiamy po:ia sobą pląiawisko
skrwawionych drutów, trupich dymów i gorący <>par nieszc:.i;ęsny ;h
uczuć.

Czasem tylko targnie nami ból i i•
wspomni~nie jak nieagojona rana
- Bo wid:.ti5z - mówU do mnie krwawi,, kiedy np. po powrocie, na
by tu.- widowi~ku dla ż-C>łnieizy słuehasz
doświaduony „lag!'ł>wiec" taj żyć, by t)> całe piekł0 przetrzy-- piosenki jeńca młana pt. „Słuchaj
mać tvzeba lt~t>Ś mocno kochać.
miła.„", pio~enki, w p:rawdziwych
Mus}s.z mi~ to ptie:.1ucie, że jesteś prostych słowach opowia.dającej ge„ ·
komuś p~trzebny, jako mężczyzna
hennę obo.zowej, mih>snej tęsknoty.
,-

Na

ltłee„.

Ale żeby wys.eh/o .1Wszyc!1
łez

morze

Ci/ljvba ca!y świS?t zapaf.fsz

Mój

„

Boże_

Przeoraty raz i drugi
Przeoro1y raz i drwti

,_,,..'!

citrżłłk pltlgi;
A po h#ffdym sh.ri'fl 1:wr1w
Czeka sirJWll, ,;ult& iŃlfl'lfKl.
H1j ww11ue, blogi CM..<;.
C:urrnłŻ det{fll rie ma was?

Ziemię

Burz.e w~łnlł!Jly :l'i.1T1łi l()Jłfm,
Wictr .,,r4~s~ filltl ;u,gov~.

SIJ<fdly z .ni#«
A was clolfłtl

me

~y;me ~::«J:lle,
ma ~zue .

Hej, ~wu;u, na wmiz trud

Koś,i

Po1a

C»!N
łłlltłZ~

SloTAleo
Błate

~,

cze.Iw lud.

o;.ów, Uli mo!J#y
łłf{y.Jnrily;

iv~

ro„y

fllNTl

pcw.oli,

'1rif( fHl rełi„

flej s#v.-mze, blogi cZ<18.
S>tara zkmta czeka ~.
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przykłady

l\' Z_!;Ęff?c!Ttt!<t

to et.? i.-ul1ec tego ro!Jia '14 tych lista e łi
'm.z1v1sTw pi! ar zJ· w s lużo11.vcll. znalio·
\\'ielf;:iego talcnt11,
Nt1<1 1:. yclt,
Tlłitych,
sprawą. Duw11 tlzieiiśmy ~ ie z vru1,v, że
frtórzy w:.fm: ,k tego zarabiają tyle, że
pwsirt owa nie jest dl• nicłt czy111ś za·
11aw ~ tu/:1 łwmzsja, mająca lltf celu_ przy·
sadniczym? Widzicie, jakie to 111s;;1•sf·
wa11ie nliesi~c znycl! pensji zasl11iu11ym
ko ie•t wzglt;dlfe? Ale i tym ra .~em
11rac01v11ikom lwlfr1r.v i s z ńtf~i. B11rdzo
znijdzM si~ rada. Przede wszys: kim
to piękne i sz/ncltetne. Tymcza sem z
miejsca okaznlo sic, że pojt;cie zaslu· · komiisjM, jeśli chce obdtr.rzyć li'erctfńw
7Jef1Sillff1.i vowillfta zivrócić sic do ichżonego prat·ownika je st wfclcić baf'dzo
org,niz•cji zawodowej; itt 'fłcdzie 1110·
wzgle.d·1u, skoro na listacli poi•wify się
żno; $ię dowiedzieć dolela•nie, kto fest
nMZ\Viska utalMfo1vc111ych bardt:o co·
vriwd•. ile u wzglcd1r na krótki dośt Ztf•lttżony, kto fest IV oi~żlłioh war11n·
cz«s swojej pracy nie tctk wów hrir·
k11ch i kC'Jmu W•tfo dopomóc. Poza tym
dzo z11slażor1yo/1. Jeżeli wi~c p„z.vz11a110
k(}fnisi•, gdyby slt1{«: 11a •t11nowi:;!w, że
tym, cunwż by nie 1;rzyztNtć illnv•n
trzeba pem;j(uni poma[!ić pis.rzom, co
równie zdolnsm, równie. ·rnlod.vm i rów·
jest zreszfą sluszne, mogl«by zuizielić
nie ll'Szcu nie fali b«rdzo wsl«ioT/vm?
240 ne11sji, tylu bowiem pousta/o w
r\ż tu f!r,.zewodnicz~cy tej komisji o;:laPolsce 1>isarzy. A .vmsji wyzrt11czono
sw w prasie, że n11sta11il11 vomyllw w • 1000. Nie !Wem, co {Jo,tc111•1Vi Twmisja;
i11terprett waniu tycł! pensji, że nie
nrzypomim1.111, że wszystko jest wzg/ę·
otrr ymuia zasł«żeni, t1llw ci 1,1.-Jr ym
dne. Bywają nawet wzgli:dne zas!ugi!
potrzeba którzy pracujq. l!a, jeś ,: IaTz ,
ph.
llfl

lńtlzkii-11 , clu111//Jym ir '":l'Z e 110cl zielfr się z u;flfnn c:::y / ; 1••~ 11 11 11 e11•11ą

.> fJl'llll'

I
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$ciślej
jest wzgledne.
W'sz,vą/w
rzf!cz bio.· ar, 1v~zyst!w jest zallżnc od
okolicrno::Ot'i, ur/ cws11 i mil'[sca. Każda
n:ccz, kaida czJ•1111ośc, każdy wzed111 iot ży1ry i 111urtwy, nawl!t czloi_viek.
Ci sam; /1ulzfo wzestają być tymi sa·
m)•m( /uclź111i " ' zależ1wści od sytuacji.
Nai!epi(!j 111Viduczni/o się to w czasie
okupacji i oliuliif!.
Napr zyldail taka b<Jmba atomowa.
\'(' rolmtź111 v ,sabil!, że 111./w, bombę wynaieziono ilie w Ameryce w roku 1945
lecz w NiC'mczecl w roku 19-13 lllb rzie·
co wc .: tśniei. W:.·abraźmy sobje dalej,
że--bo111/1a atomowa, zg1JdnJe z cl1.vtrym
zadaniem niek.ón•ch •rganów TJra$o·
wycli reakcji ameryk«1!. '' iej, bo i w
Ameryce jest reakcj«, p~z'o~11laby mo11opolcm, wyl.tca1tl wl•łrnścią jedm?go
vwistwa. Cz.v flJ dlłbrzc, czy źle? Za·
s!N1ów111y się 1łłM t:mr, zo/thl!H.j«_c, że
wszystko jest wzg/t;iłtJe. :M~<t h:da. czom lfMtkowym "ft« <MM,ym ~wiecie
zmma ft'#it fNż z«t>•H- "ftłWy «Ht•wej, .
t11k że sbn~frnt111v•ie jej w iMych
kraiach jest i•ż tyl/w Tovei;f;i-. CZll:ill·
Tak ivi~c i t«iemf'fitn hm'Jy 11t•m•wei
jest lllZ!l~d1rn, id wz:l~e je!i'I jej
dzial«lffc. Zllleinie Id t.Jco, Txo ją w
przyszltJ~ci i io CUfttJ lsi:_d~ 1t-E:y1v11i:
si/a bonrfly at1.tm•wej może ;yć Zffżyta
dla rot:Wllill lllb zninczcmi« ro-i.zaju
ludzkł-eio.

riedy 1vczer•i /łtzcchl-izire1n Piotr·
kOW!i-ltą S!JOjrzel1m nłeołtctt.CY 1r« l«blice
f1d~e t1 wszyst·
z afisz~ni. Mój
ko jest ivz~·t~•· N1m·zykf;&i. tdi R«·
miga1~i! B«it:o lwi~ wyu~11y f•kirów,
po/J•iu1czy C'J:ttf«, z~z-y w~zow,
sztulwzi»trzów, lff•zy z cylinira po·
g.t~ i Ttil}ttt·
traiil{ IV yp11ś!Jić
L"'1i.~ oglq·
dzie~ą1 metrów lffelb11.<>Y·
dać t«kie imprtty ''" janncrM tJJlJO IV
cyrku.
W czornj bJ•le111 w D~nm K1tltury
Rol1ofnicuj 1u1 RM11~·„( Przym11m, że
radość moja była wzi;:l~. Prz.vp11fiz·
czam, fr 1'fek~eczr1e bylo twarzmi-e
Damn Kultury R.0!101ffiozej lit. TJOktfzy·
wanfo w nfm R1romiz.ni. Orvnem wy·
stęr \' R.mmig1111.i sii intete!!niw,ce •le wo·
lelibyśmy ich f.tl„i 7Ne agltY.1,ć. Nie chce
R11m.i~ww', nic wiem,
robić nrzJ1lirofoi
jak się to in<tWJ~ki.e n4.zwićko Mrniimia,
lecz pragnę by Ilom K.u!t11ry Robotni·
czei odmi<:nil s1vój TJrogr11m.
Tet.ftr Powsucl111y TUR. zrobił le·
pszy 11czyack, bo wystawi/ „Skiza" Zapolskiej. Znów o!tazuje się, że wszyst·
ko jest wzgl~dne. „Skiz" nie jest barnfłtomiast
dzo i11tere1;ającą · sztuka
„Skiz" z ćwildi1iska, świetną ttktorka

••te,

st.a"

„

warto

obejrzeć.

Mówią, że literatom dolłrze się po•
WOdzi1 że majq Wldfilłe Mmy i ś1Wetnie
zaralnafa.. Bardzo tO WZJlt;ffeie. Bylem
wt:zoraj Tl{t zebrqnri!t Zi:v~zifu i z dys·
k11sji wynikało, że litlłra&i wct,J{e nie sa
tego zdairia. Przqci'wrrie. S!Jd:rżą się, te
nie mafą warunków
im jest cięż/w,
do prac.v i węgla na zimę. Oczywiścię,
że i te trud11ości są względne. Jeśii od·
powied·nie czynnł~i zechcą wejrzeć w
~prawy literatów, tmd~1ości prze<rtań·~

ie

ist1~ieć.

·~
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\V gml'l.dm Muze>um N~·<Mowego .w
\fl«f'.~.!:'dl\Vfe Ofli'U{O Wy.!d<tWt~ atlystycz·
uą p.t.

„RKi.tty Wt?rszawy". VV.vst.rwa
z•wier11 vrace 34 artystów w spo$ób
dlłlilłHflfflł«nry i nra;trofoniv obrizują
Cy(Jh otr•m z1ti!iZCZ!!ni11 w stolic.v.
R•k 191-6 b~dzie „rokit'r.t kofri11sz·
bwi.+Mtl'. Kli r1c.!:'cu11ł!1 2ł(j rocwicy
lft1n<lm K•icifi•zki vowiJ!al w Kraka·
wie :;,u:jMlty K.ornłtet zlo±1m_; z przed·stcw~i ~tw:ji 11Mukowyołt, spale·
cttni'oh i Tdtllt'#r!lllfycl1. Proje'fotftje sie (w
lwpca im.
'flł"ZYS~Jlfff r•lw): ll!iiYT-«Jlie
T«i. Kt1ici«•t:fei mul. Odi o. i z'1io,001ve
pi~lgl'zynild do grołu Kości<tszki na
W11welu.
K~11.ika i k11lt11ra. Taki je~t tytuł
s pól d zielt~i wyda 1w1icze i
nlł#i<<Jtl#le«:
szeprz_1·1101iii
vi<>mo
„Cz~i6hiłlt",
wm·to~ai.91Vy<Jl1 vru, szczególni~
rf;g
JJi6ra Mol. J. M"zko1v~1:ega i clyr. J.
Az.it~nilliu, 1Jśwktfai11,cy"11 rol<: i cele l#li~•st1va w P1Jl.fice.
Ułworzonc bt1i?:ie R.ada ·K$ia}:ki przy
Mflt~~wie Oświlf.ły. Z1i1111ie beltzie
miał« wielon.lłie m. in wyr6wROOie
szk6d STJ111vod.owttr11ych przez woj1~ w
załtreałe bibbtoizttrsiwa i wycJwwooia
od1'10$/~d1 sil fa~bowych.

Nad przemyslQofn i szlaką
pańfiivo roztfoczylo <J;fłiekę. M.

ludow4

in. prze·

w~e si.ę w~wn~va z dziedziny
i PTZ91JlYSkr.
0;J(Jf;.CJPwnO „N,fiłfrJoo!' ułva.zalo ~
s.vol~fJ • literacki

w

roznrr;1vJ1 krytycznie, prace artysty·

"'ko

mandznm we

w Lel!i.ngr~dzie wiMU~ Nielłf.ct/w .,,~dzie znów

St;vmy I:'rrr1ifaż

szcumy

ce:y1ony. Ermf!11ż, tmk /HOO!.ł'Wa: sfo Pań
stwowe . M1tumn, Je.i.no z n•Jwicksz.vch
w świecie, uwif!1.-11j~ce bezcemie skarby
szt1iki i sftrr•żytności.
„Z1vydi:•t1vv w Pli~ i :Jlfi". Oto tytnl fil-

m« em:iel•leie~o, wy~ivit!fl•rego obecnie
w W o·•uwic. llusu·uie on zw.\'cic•tivo
VIlf um(ł mgielskiej n'd ivojsfliem gen.
RIKlłml• pod El Alemełn

„Moskw11, sfo'lit:tJ. ZSRR,". Porl fr.kim
niehwem w Warsza·
wie ofw«r#e wyllt'•wy. Podcz•s trwania
WYi'Mwy ~yświetlMre 'flcfią fifmy krótklf'lflrlrażowe, iktstn1ja_ce żYC·i'1 w stoli·
cy Z1viazku Rt1rlzfockiego.
~tufom n•s;t-.vi

R.adziecl3k

rękopisy

przyfrontowe
jako dokf1me:nSą to
ty walk przeciwko Nfomcom.
wMNYE.e, fragmerzly vrozy, i pamięt·niki
pisane przez żo'tnierzy Armii Czerwo·
nej, niek.Kłdy w ognju waik, iv bezpoś
,:fa~j stycma,oi z fv'onf.lmi.

zmw1i&n'6(&eacie. Nr. 6 Pf'Z·Y Msi cWl,.ui-

we

"k/rulzie:
W • - Yk,
lttl«w•lti. Zelmm.ie nowzi~o szcrfg de·
cyzji, llfri~«;qcych wspó{pr«cę ze s110·
leaeiwt;v~ i poli.H••.u~cyclt orga;;iza·
cie prlłCy r>i••skiej n«: wyż•zY poziom.
w

Tow. 11rzyj«źni polsko · radzieckiej
zapowiada szereg • imprez (lrtystyczno ••
kltił«l.ralnycl! irlfon11xjqcyc.lz o ZSRR jak
r6wnież na szeroka sk11Ią zal:rojona
wyt1Nnę kllltarnlna i ntEUltową między
PobiM,ą a Ziviązk:iem R(;(f.zkc.kitn. W połowie pattkfemika, 1v porommie11iu z
""" Ośiviaty, uda się do ZSRR pierw·
Min.
sza grupa Pofoków /Jł'Csgnacyc.h TIOZnał
życie kJuf;turalt1e Unii.

sztą.lti lzllhwej

i<mo t~~

JdiJi. abr«11ó nowy zarzą.u

łlerlz, P••femak, łlłpalew•hi,

mają być, opubl4'kow~ne

czne i przeglądy poglębłajace stooowis.
kulturze
współczesnej

polskiej.

Na Wa/.nYm zebraniu Nkratów l6dz·

I
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WYGLĄDA "H.~-łfJN" ?

„Hara-Kiri" s!l'tnoeój!ltwo po japońsku j'1et stare, jak Japonia, i wcaJ~ nie łakie proste, }lak pljść i powi{!Sić
się.

„Har~Kiri"

alne.
W

t e !IQJlł_..j!Jtwo ryłu 

-

obecności

.1aj1c]t!z :• przyjaci.ela samobójca, tlbJ1~G11y io połowy,
klęka przed Jłtat.zem pno~:ów i ol!daje się długiej, f~bokiej :Mtdumłe . Pouym, owir.~wszy M:tylct liałym pló1nem, wbija go iłębol:o we wnętrzno
ści poniżej serca. Nie wyjrm1j:jc sztyletu,
prz~żyna brzuch z kw• 11 . 1r;iwo, podno~1 pa;ę CMtymetrów eo fÓry i znów
nn;e brzuch z )ltfawa na ~wo.
O)móid~k ~ym~, aby pruz ptln~
godz;n~ c1erJ111ał, me wy„ając »ajmn;ejszepo J~liu .
·
. Dopiero wt..iy,. ale. t,ylk<l wtN.y, je'."O
i:ia_1lcr.iszy ]trzYJ;ic1el Jffliiym aamathem
sc11n mu sz;;ib!~ głowę.
. Jeśli w F.Jj,;dzycz;;~;:.. chor,'.by tylko
p~n'!l

-

mmii

zacząć

flei

lł~a.

-

CJl LY SACHALIN ZNO-W ROSYJSKI
S2chalin należał do XIX w. do Chi1i.c::yk6w. W roku !S5+ nast;<Jpiło porezum1eme rządów japońskiego i rosyjski.ego ,
na mocy którego postanowiono wiadać
wyspą wsoólnie. Ten stan trwał do -roku
1875, ~iedv Rosja uzysk;:ła. całą wyspę
w zamian za ~yspy Kurylskie.
Wkrotce po wcieleniu Sachalinu do
imperium rosyjskiego pow3tii<ła myś l zużytkowania go jako miejsc;;i zesłania dla
katorżników. Sprzyjało temu pomy<łowi
leograficzne położenie wyspy,
od~ro
dzonej cd 1.lldu syberyjskiego burzlma
Cieśniną Tatarską . „Dokoła woda, a ,;;
środku bieda" . I
iak wkrótce zaczęto
nazywać Sachalm,
kraj pr::''lllusowych
robót i koszmarne1io życia. Wi~zienncmu
reżimowi na Sachalillie
po'łożyła kres
wojn;;i rooyjsko - f;i-pońska w · latad1 1901
-95. Japończycy zaj~li t:ałą wyspt;, z
której doniero u. mocy traktatu w PoriSmoutla. eł.dali ez~5ć północ•ą Rosji_
W kwietniu 1!120 :wku ]óipończycv zajęli całą wysp<;. Japońsh okupacja Sachalinu, która no3iła charakter wvbitnie
rabunkowy, trwała pi~ć l•t. ł'o długich
pertrak1ólcjach z Japonią, r~d rad::iecki
w roku 1925 zdo!ał odzyskać póh1orną
część Sachalmu.
.
Wraz z pr:ie~iem półnoeM~o Sachalinu pod nową wł;idaę, życie na n;m w
• szybkim tempie uległo •ałłowit~mu pr:i:eobraicniu. Na póhiocny Sacaali• rozpoczęła się w,<lrówka ze wszystkich st;on
Związku Radzi•ckittfO:
znad Wdgi i
Moi:.?a K..sJl)ijskifl!-O !'>nybywal.i rybilcy,
z Kau.lta:zm inżymerowk i robotnicy naftowi, z k~J>:ilni wtr,fowyclt Syberii górniey, payklywalii. l~ka111te, :1:1.auc:i:vciele,
pnywintone nantdzia, wakiory, ksi~żki,
leka.istv1a. Lud»ość Sachalinu, która vv
Jloku 19'2" lił:i:yla 12 tysięcy n1icszkań
ców, wzrosła w xoku l!no do 60 tysięcy.
„Dokola W()da, a w środku... praca"ote, jak wkró1te moż:u byłe scbarakteiyzcwać iycie na d.lwDej wyspię katorgi.

Obecne przejęcie całego Sachalinu
p rzez ZSRR rnzstrzy~a prawie 100 -lat
trwający spór i stwarza d la półwyspu
nowe moź.liwoś~i.
śWIR.
Któż z

SWJX ZA KOMINEM !

us 11ie słyszał Mawsej orkie-

stry Namys-łowskiego , kogo nie chwytaly
za serce piękne IDCl,illry i oberki? Z po~odu 20-lecia zgonu Karola Namysłow
skiego pis•o lubelskie „Zdrój" pisze „] ;ile z ręhwa sypał Karol N arn.ysłowskl
swymi siarczystymi mazurkami, którym
tow;irzyszyly przyśpiewki, gwizdy i poltukiwania. W r. lb85 orkiestra była jui
11aj·1rię ....s.:~ atr;;ikcj~ 11a wystawie przcaysłowo-rnlniczej w Warszoawic.
Do popularneści artystyczaej przyłą
cz iła się " ·kr..liCe popuiarność polityczm.1 - i. powvdu dość błalt910, a mi;:now1-:1e z racji "r:!:erób'ki, zastoso „anej
)'r::tz słuchaczy do przyśf)iewki jedmgo
:z.e s1yi..nyda a;.;;izurkuw N•asy~wwski.cgo .
(J.óż, podczas gdy „:aamy5łcwiacy" śpie 
'vall w pni~to~ic ducha:
„Swir, świr za ko•i11em
Siedzi m;izur ze swym synem,
A mazurka ze swą córką
S,;0,;l•;Jają jedną dzimką.„"

rozbz,wiona studenteria ciągnęła w takt:
„Swir; świr za kominem
S;cdzi I-lurko z Apuchtin~m,
A 1-iurkowa ze swą córką itd."
Figl;irną tą wzmianką o generał-gubernatorze warszawskim zainteresowała si ę
policja. Zaczęły się trudności z otrzym<:niem pozwolenia na koncerty. Orkiestra nie dawała za wygrane; jeżdżą c na
„CZYTIUU,U~."

Now*!lci
-

yn·:aomeń

pa:ie:&ilłt'Błk

191.!S r .

l'l :Mi oł@-ha spo!Hli!l o-po!;iły'łl:1na .
51a>ni!~N Ehrlłt:h
Zvvycięi!twa

Wl>l>:'.or Gr·C>!IZ
pcwroitu

-

-

Strntegła

12.Na drog.•t'lh
15.-

.z·l

„

Prawo.
K. Sawit<hl i B. Wal.iw.....nti.

Zbiór pn€1pi.llów speSllf&l·
nyeh pueciwko 21bJJOdui.W:wm
nl:~kro~im
i zdraiOOlll. :na.rodu
45.Kode·lis po3\ępO'V'1"a1Jl.ia karnego
100.Ustawa ó pr~v;ie all'~or.rl!rim :20.f!ibHo~)!a ltłfł}łi~a.
Kawl .l\11..alcu±yń!!>lli. -

Lit.'<r01:.•.ro
H61·n ryk.

pięli
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„
„

„
„
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Kny·
~20.--

ża,cy

,,

Ró~.ae.
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15.-Do

1l~l;iycia
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1 wrześie.ia 19J9 r. polskie przedsię
h10rstwa ź.~glu:owe posiadały własne
statki o ogólnym tonażu l<M 150 brt.
Pien1·s~y
ubytek taboru plyw.'.lj~cego
stanowiły pozostóiłe w Gdyni statki „L'eglugi polskiej": SS ,,Toruń" i SS
„Tc:nw". Dnia 26.11.39 r. został sto;r.edowany przez mieaiecką łódź p~dw\,dną
flagowy statek polskiej floty h.mdl1 wci
l\'15 „l'lk;,1~ki" linii Gdynia - l\mer ka.
H maja 1'10 r. zatolł.1ł w akcji pod 1'.:irwikie1r. dru1i 1u>worzc5ny statek i łS
''.C1:u-01'1ty"'. Vf ci<iJ!U wo jny stiacil•sny
awa sfatki pel~ko - 9rytyjslt'tJ;S> tow. ok.rętcwcgo: SS „Lwów" i S'3 ,;Wav;za~a". oraz ~ dahze ~t2tlti „Ze!;!•;gi polski ej": ,,Cłtcizów", ~S ,,rn-;;e'f'".,.:c;r•, SS
,,Ciaszyn" i SS „1'11111k". Ootkliwe straty ·
poniesiolle przez polską l!'.laryna~kę h<1adlową zostały wyrównane ton;iżcm fr,:chtowym, otrzymanym. z Ameryki oraz p~zez
z.>kup kilku mniejszych jednoskk. Tot~z, pomimo, że straty naszej fbty I .ndlowej wynio!!-ły około 30 prcc.-0::;6 ' Y
t'lsaż :itle zm:aie~ł się w porówr• 11' - u
ze sfuDeJ12 J;r:aed'!?ojclll.!!ym. \V/yno~ i <>a
obecnie 1~.5'7 brl.
Ze statków 'przedwojennych oca!:iiyi
NS „Batory", MS „Sobfoski", SS ,1 Koś
„P..ławski'',

dmzko", SS

MS „Mm-:l;:a

\Vola''. Nowe· staHu, to frachtowce o pojemności około 7.000 brt. każdy Są to:
SS ,,'Bó!łłyk", „NMwik'', „Bory5faw•· i
· „Białystok"; statki te znajdują się obec. nie w Indiach, południowej Afryce, A - .
meryce i AAglii. Frzedsiębior~two „Zeliiga Polska" z 16 przedwojennych Siatków posiada łlbCcilie }0, są to: :MS „Ok. sywie" i „L<iic~" 1Draz ~S ,,ś!ą 0 '.c'',
„Hel", „:K11aków",
„Katom$e", „:'o:i.lllań'', „Wi1!!.@•', „I..wanf"
i „Wi~fa'".
Z»ajdują 5ię ene pn~'vainie w portach
ai&Jfi elskich. ,

zowally zostanie ,rojekt utwor:ieuia na
Atlantyku pływaj~cyck wysp, ktć1e hę
dą lotniskami, craz składnicami m;it-•riałów p~dnycli. Admiralicja anaielska doprow•idziła już doświadc::enia w tej sp rawie tak daleko, iż mo±na żywić j;1k najlepsze nadzieje na b!isk~ r~zl!:z:ację heh
planów. Pierwszą tego rodzaju wy<.p~
będzie
„platfor».1a", urządz ona w ten.
sposób, by mor,ły l~clować na niej i odlatyw;ić z niej samoloty,
cbci;:iżone ła
dunkiem do cziercd1 ton n . T 2}.ie nowu eze3ne loblisko może być zafllaętowane
w każdylJl. punkcie na morz\!. SJ;;IlłtUJKA .WYSZŁA ZA MĄŻ

Cudowne uziccko filmÓY:e, S!udey
Te1!1plc, która lic::y obeE:~i1: 17 bt, wvszfa w Ilolly~n1 od za "1"'Ż ;;a µcdllłicera
lomietwa a:nerykańskieJfł) ~.$;i~a.

•

'

FLOTĘ HANDLOWĄ?

STACJI: LOTNICZE NA ATLANTYKU
\V J1.iedalekiej iuż przyszł~:Sii zrC'.:ili-

Od aó\o-

rou do bc.mby

swoic~ wozach drabiniastych do Kielc,
Czę5to;!10wy, Dąbrowy Górniczej i inr_ych miast ówcze~nej Kon((r~3ówki do tąd, «Ż jej wręcz zakazano występów.
Po~rócili wi~c na rolę,
grając tylko w

15
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M
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Przygody Jasia

s

·I

R

.z" ie na Zachód

wciaż za jakuś mrzonka, -

Przeto 11ikt się już nie rlziwi,

że przea sklepem tl11m w og'8nlui

Jaś j!,t takoż marzy6elem,

\V'cc, sta11((\1'szy iv P?nietlzia/ek,

Tnval w kolejce do soboty,
By... fl"dr/i;o

wziąć

zapałek.

Przy !lfJSlie tłok flyl wielki. C!wieliś
nzy jwł Mwet zrezy~nować z knna b;lrlów, cóż !~y o wydostooizi S.fi ze
zbitej gromady szłurmuja,cych rio kasy
Tłłe było MW~ mowy. Z zazdrościa
wiec spogl4dalam w łderunku drzwi,
gdzie
el8fał1Ck0 zwrooi
ml-Jdckńcv
sprzedawc.Zi z wolnef ręl6i te same bilety po anie pieciok.rolrlte wyższej. Pas·
ja nasza doszła do szczyw, gdy w
clzwNi, iłmly byiiśmy już u celu, zła
ś/iwa lwsjerka wywiesi/a tnalQ, białą
f<tbliczl:c z napisem: „\fszysłkie Miety
rozsprz611ane" choć do rozpoczęcia
seaJ';.su było jeszcze z górq pó!_godzłny.
Byliśmy

n•ściek.'-i..
Stracić
godzinfi
111.vstawllnie w ogonkll i teraz
odejść z kwUkkm liub płacić paskarskie
c~ny - to było aaprawdę za dużo jak
iia na~ze robotnicze l~eszr:nie. Ten i ów
wiec z towarzyszy zaklal głośno, że to
„rOZty\VfW ma być dla mas" i że „/)O
pracy odvoczywaj w kinie", a tu !~ino
owszem. stoi otworem ale dla szabrown"kt.hv ch.vl>a, których stać na bilety TJO
'!5 z!.

czasu

na

Nie wi1?/.e r.am te jed11ak pomo ,/o.
Zrezy"nowana skiermwtlam s:c Im wyjściu, obrwcilam zfym .wzro!dem wv·
tll'ornyc h r:askarzy b;letowJ1c 11, gcly w

Tu wy1asn1t1ć nie vutrzelJa,
Że zapałka 11ie poclwdnia!

Jak nu trzecią katL!Uirię
My§li Jaś -

Przydział wzialeś -

to dość przywali

Wszak potrzcb11e i umalki;
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rva~z ~alitJ.łon

Czlo1viek poprzez cale życie
Goni

A.T y

· L11!11'0 przecież
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a

o ogiul

przccl1oclria!

C6ż, żi: żadna ,się nie pad!

ktoś zastaf]il mi drogę
tubalnym• głosem: • ·

iem

i

zahucżal

- A Twpę lat! Jak się mamy? Cóż
to, nie pozrtaje mnie pa11J? Szabersld
~em, mlaszlwliśmy
przecież
vrzez
~~.anę w Warszawie. Cóż pani porabia,
jak zdrówl~o?
Dzkń dofJry, i zaraz poś
pi~sznie dotlafam. Dzi(ffwję, · jestem
zti.rowa, pracuje w prasie, ale śpieszy
mi się ter«z bardzo, wffic.„
- Co? - ryk11ą. - to Pani pisuje
gawtach? No iwe Pani, nie sp0<lzie·
walem się ~ego po tah rozsadnei i uczciwej osobie. Przecież w gazr?tacll te·
raz 9Ume klamitwa wypisuja. Np. z tym
Zachodem - wszedzie napisy, artykufy
„Jedźcie na Zac/1ócl" - że majątki obfite w zientfoplotly leża 0<1lr;gi.em, że
mieszlumfa czc!wja, na Polaków, że dufo, że ta~io, że brać i wy/Jierać {fp.
banialuki.
- Ależ flanie! - wykn.vlme/(ilil oburzona w1tlonn:e nie b.vf Pan na te·
renudi zaclntlnirlz nieclr 1vicc Pa11
jed::,ie czrmpr<:clzej a przekona sfr l'an,
że mów:my prawdę, ze ziL11dc. s.';l, P.l',
warsztaty imtcy, 1v;uski cale i miasteczka czekają 1111 O\a([TUków z Polski

w

- Co mi Pani niowiuda ... - pr"'er· •
wal ZU/J„rzony - przez \i'I as, przez te
wa&ze gauty pojechałem w11?inie. \X'ynająlem !imtwcl!ód cit:żaró1vkc i po·
jcoha?em. M.v.'le so!Jie: w:.nviczie sobte czlon"rk trochę ter:;o i owego, s'zn·
ro tam wszystko st >i otworem i i·zef.'a
na rod.1kó'i1" I n-ie Pcmi, jak na tym
n :rszcdlern? Nie tvlko nic nie przyivioslem, a/, 11;aszy11ę mi jeszcze za·
trzymali na Miiicii, :.e to niby skierowafllia do pracy nie posiiulam Nd. Oszu·
km1s11vo na każdym /zrokn i tyle. Teraz za to na każdym kroku p01riadum
i przes1ru"1 am: Nie \„ierzcle gazetom,
nie jedzcie 1111 Zachótl. -Macie racic panowie
szabrownicy,
nie jedźcie na Zacl1ód. Pojada tam lu·
dzie, któr.l'ch nie cheć rabun; u ala nocwcie o 1owiązlm i zaraiar uczcilvej
pracy kiert1je na te o ogromnych moż·
liw-0ści.1cll, bogate teren.\",
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Prenumerata „Pobudki" (wraz z odnoszeniem <lo dornu) miesięcznie zł 12, kwartalnie zł 35.
za milimetr ·- szpaltę po~a teks~
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