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Przed nanii u;qborq JERZY
Społcczeń ~froo pol.~kie ro pamięci mJej ma
divo jakiego rodzaju roybory: sprzed maja i po
maju 1~''.!6 r. Pierwsze z ntdt (l!JJ9 i JV22 r.)
byl.11 rzeczywiście royborami, podczas kt6·
rych ma/kę o glo~y proroadzily r:arfie po/i·
tycmc. Poziom tej malki mógł być i bymal i.\lol11ie różny, ale nigdy i rii~dzie nie mfrąca·
l.11 .•ię do niej organy admi11iMracji pa1istmo·
mc>j, Z bok·u stała policja, 1Vydzialy bezpie·
czc1i~lma, !laroslomie itp.
Po maj11 peroien jeszcze posmak sroobody
glo•o1iJania po.•i~dal.11 wybory z 1928 r .. clioć
jui roy.<fąpily 11ad11iycia. Rok 1930 przyniósł
GWA.lT, TM/ROR, ŁAMANIE PRZECIWNI·
KóW REżIMU SASJCY ]NEGO, KTóRl' U·
WAt.AlJ SIEBIE ZA ]EDrxy, MEO.lffLNY,
SifZ,1STĄPIOSY,(l.zm. „demok-ra<'ja kier01va·
na"). Do 11kc ji myborczej zaprzą;J11ięfo ro ,całej rozciągfoiici urzędy, policję, roojemódzkich
i słarości1iskich funkcjonariuszy bezpiecze1i.•f/11a. ómcze.me „IVYBORY" PRZEMIE:VIŁY
SIĘ W SZl'DERSTTf'O I DRWLVY ZE SPD·
KTóHEMU POZWOLONO
/,ECZE/\~STWA,
JESZCZE GLOSO W At, ALE NIE DAl'IO
HTBIERAć.

w~

.„ -·-·· -

.

W.lfbor.lJ późniejsze (z 19'J5 i 19'J8 r.}, odbywające się na podsla1Vie odpowiednio .•preparoroanej ord.11nacji myborczej, byl.lf ju7; i.lflko
k·pinami. Wtedy już namet naduż.lJĆ nie mu8iala sanacja ~tosoroać, gdyż czynila to 1v pel·
ni sama ordynacja, będaca jednym roit'!lkim
nadużycie~, jednym wielkim bezprall)iem.
Obecnie, po lafach najpienv niewoli roerv·
nęfrznej, sa11f!C!Jjnej. a potem ze1vnęfrznej. ohp11cy.i11ej, X.IRóD POLSKI ST A]E ZSóW
rr Ol1UCZU TTTBORóW. Xa sztandarze rzajest . zczyfne FlowÓ:
rl11 pol~kief,o mypi~ane
DEMOK.l? 1C]A . .Te~/ In myraz porlioclzenia
greckiego, oznaczający: WŁADZĘ LUDU.
Zatem l11d - nar<}d polski ma przy.•l11pić do
glo.omanifi i mybiera11ia.:[';ie tylko gloso1vać,
·
ale, ro naj1va·i1liej~ze, wybierać. ·
I lud polski mierzy, iż rv myborad1. swobodnie myporoie swoje zdanie, oraz że Io jc.~o zdanie. ta je,40 mola będzie należycie uszano'Vana. O nic innC?go nie chodzi.
Wysunięta zosfala k·oncepcja bloku mybor·
czego. Odnieśliśmy się do tego rzeczo1Vo. Gdy
pomiedzia110 najpierw, ażebyśmy się zdecy·
doroali na blok, a ror)wcza.~ -dopiero domiem 11
sie, jakie są zarady czy man111/.:i te~o bloku,

To jest żĄDAl\ff OD
NAS B"l!.·zrr~wm:J.JJll'E] KAPJT[lf, IC]l.
Xa Io pój.~ć nie możemy. l'oroiedzcie, co to
jest blok i jakie mllją obomiązymać m nim zasady, to my się do tego dopiero uslomnku·
jemy.
Wtedy pomiedziano nc1m. Przedsfamiciele
PPR i PPS mręczyli srvoje propozycje na piś
mie, które przytaczamy na innym miejscu.
Propozycje fe 1V żaden spos-)b nie odpomia·
dały ani in/encjom mii myrai11ym 11clrmalom
Kn11gre~11 PSL Trobec fe40 mladze naczelne
PSL, trzymając si~ za/.:reś/011ych przez Kongres ram, opraco1valy smoje propozycje.
Wó1vcza~ przyroódcy PPR i PPS obrazili sir.
i pomiedzinli, te PSL zerwa/o rozmom.lJ. A
PSL b.1Jnajm11iej rozmóm nie uyroalo, orlll)rOfnie, pragnę/o pro1Vadzić je dalej, aż do cal/.:oroilego myjafoienia sytuacji.

odpomiedzieli.~m11:

]ed11oczel11ie l.:ieromniclmo PPR i PPS urzadzilo ;.zereg miec1)111, ostro afal.·11jąc PSL, 8
szczególnie micepremiera Sian. Mikolajczy/;a.
Komu i 1111 co Io potrzeb11e?
'/i. iero1vnicy PPR i PPS ,ęfornwlorvali najmic>k·sze ich zdaniem o.•Larienie: oto że PSL
dąi.11 do supremacji, gdyż żądało dla siebie
aż 15 proc<'lll mandatórol
Zarwf calkomirie chybiony i nie oparty na
pramdzie. Albomiem ID propozycjach PSL
l>ylo powierl/.i11ne, że reprae11l11cja parlamenfarnn msi mi1111a wynosie' l11cznie ok. ?; proc.
mandatów, gdyż fyle jeM 111 pa1is/mie ludności
miejskiej i 7e msią związanej. Jedn akże na
rv.•i oprócz PSl, po.•iadają lu i órodzie perone
m.f)r;/ill)ofri lal.:ie i i1111e par/ie. A zafem ome
?J prorenl 1Vinn.11 b.IJ<: odpowiednio do zasię
gu wplywó1v podzielone.
W,,wl:ie propa4imda PPR i PPS fal•zywie
11~il11je przedstawiać rzecz dalej. 1 to jest jui:
jef .•prawa.
Mc1.<.lJ c/1lop.<f.:iP. zor~a11izoma11e pod ziela·
nymi szla11d11rami Po/ski1'40 Sfro1111icfll)·1 J.ir,fomego, m pelni doce11iaj.1 porongę .<yfuacji.
TJ M;rn i miedza lepie.i i mir,cej, 11iż się nieje·
dnem;1 mydamać 111n)e.
On" In. fe ma•IJ ludnme ..•7.c7.erze i gldJOf.:o
<fp111rikrM11rwo fr .•pokojem C'7ekaja, aby m
odpowiednie} climili na szalę wypadków rzucić wó j roaż ki gloa.
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sów rolnil~ów i to w najszerszym zakresic.
Choc.lziloby 1•:if'c o nnstPp1tięce <;pr::lwy. Po pierwsze Zw. S.im. Chłop. \\ inieH
fa cho\\ ym poradnictwem,
się
Zfl ·<:!Ć
n na resztówl-ach pofolwarcznych zał·ła
dać wzorowe ośrodki kultury rolnej z za·
kresu hodowli, nasiennictwa, wzorowego
typu g·ospodarstw chłopskich. Następnie
Zw. Snmopom. Chlop. winien troszczyć
się, aby panowała harmonin pomiędzy
cenami produktó'" rolnych, a artykulami przemysio\\·ywi. \Y/ tym kienmhr musi włożyć maksimum wysiłku. Dalej Zw.
Sam. Chłopskiei po "ienien mieć pod
swR kontrola wcraclnienie przetwórstwa
plodów rolnych. S;::i to ogTomne zadania
i wicie potrzeba wysiłków, aby zostnly
osi0gni~tc w sposób zadowalajęcy.
·
Błędnym i niewfaściwym jest to, że
obecnie Zw. Sam. Chłop. nie ogranicza
się do te~o, czemu winien służyć, ale
·
I
d
Dnignie zagarnsć po s\\·e wp ywy 1 zakres swego zadania wszystkie sprawy
zwrócić uwagę.
Cói to ,Te~t Zwięzek Samopomocy wsi.
.
. . .
.
.
.
~ .
Chlopskiej? Jakie pr~ed sobę ma c~lc
·i:• r_mm e ·~ WIQC i o. \\ lfilę, i ~ultmę:
i czemu ma służyć? \V naszym ro~urrnc
niu winien nrzede \\-szystkim mieć na l usilu.1e w ramach swych zorganizowac
względzie obronę zawodowych intere-1 handel i to nie tylko jako hurtownia, ale

Zagadnienie zawodowej organizacji
rolniczej zawsze żywo obchodziło szerokie masy chlopów i zawsze było przedmiotem troski chłopskich stronnictw. To
też z troska i dobra wola Polskie Stronnictwo Ludo\rn odnosi sie do Zwiazku
Samopomocy Chlopskie.i, który w dniach
IO, 11 i 12 marca odbęQzie swóJ Pierwszy, Og-ólnopol+i 'valny Zjazd Delegatów \.:'itafoc ten Zjazd i życzęc mu jak
najowocniejszych obrad, pragniemy ze
swe.t strony dorzucie uwagi na temat zawodowe.i organizacii chłopskiej.
Zda.femy sobie dokładnie sprawę, że
w ciężkich, powojennych warunkach, po
olbrzymim wyni~zczeniu Kra.iu przez
germańskiego okupanta i działania wojenne zarysowały się przed Zw. Sarn.
Chłopskiej olbrzymie zndania i olbrzymie
trudności. Nie mniej, częstokroć niczreczna i niewłaściwa polityLa władz.
z,;.,_ Sam. Chłop. pogarszala jeszcze sytuac.1·ę. I na te niewłaściwości pragniemy
-

i w detalicznym rozprzedawaniu i . kupywaniu ąrtykulów nu wsi. Malo teg-o,
organizuje Zjnzdy ,,pi arzy chłopskich",
literatów - slo\\ em z zawodowej onranizacii chłopów przeksztnlcn siP v iakE
omnibu różnych spraw i zagadnie11.
Stan taki oczywiście nie może wpły
wać dodatnio na prace Zwięzku i musi
budzić w'ród szerokiego grons rolników
nie tylko poważne zastrzeżenia, ale
i zniechrcenie, co rzecz prosta wychodzi na szkodę i chlopom i Zwięzkowi.

A teraz prze.;dźmy do innych spraw.
Cl'odzi nam o to, aby z cala odpowiedzialno:'.cia i szczerościa odpowiedzieć
na pytani~ komu ma slu.żyć Zwięzek, jaka winnn bvć .iego strukturn organizacyina, kto nim ma kierować?

Jak wynil:a jur v.; samego tytulu Zwięz
ku ma on na celu obronf' interesów zawodowych chłopów, a w'iec ma im sluż~·ć w tr>i dziedzinie. Stad prosty wniosek, 7e Zwięzck Sarn. Chlopskiej winien
b7ć instytuci~ apolityczna. skupinjęc?
wszystkich ch!opów. Ażr·hy .to .iak na.ilcpier ,„ykonać winien być kierowany
i nrowadzony przez samych chlopó~'ł.
Nic może on być w żadnvm wypadku
organizac:ę odgórnie kicro\\!anę.
.inl·ęś
... 1.0.1111•1„1111~1;1c••••••••••••••„•••••••1„t....e1111t1•••~~„9~...,~
SQ również nie do pomyślenia i te fakty,
że na poszcżcg·ólnych terenach, gdy ch"odzi o wladzc Zv. i0zku, stosu.ie sic> różne
miarv i to niE> pod katem potrz0b przydatności, facho"·0ści · ale pod kę.tern
Uchwały
przyna1€'*noś.ci politycznej czy organiza,, _
cyjnej danego członka.
Nit odbytym w dniu 2 marca h. r. zwi~zkó•v z bn darni dywersyinymi, któZdaiemy sobie doHadnie sprawę, ze
wspólnvm posiedzeniu Neczelncgo Ko- rych zbrodn!o:ę dz:ul:ilność i n~ordy
mitetu W!ykonewczego PSL i Prezesó v hrntohó'cze nn dzi~bczach slrondctw okre<; przeiściowy nie sprzyial do .;;twaWojewó<lz:~ich PSL - Prezes PSL M! ·o- c~emo "ratycznvch, PSL zaw<;zc poif?i"'in· rzonin form org«rnizacvinych, w duchn
W7:g"<;_!dnie utrzymywanie przez 7'1sacl dcmokrncii. Z\\ 'nc;zcza, że Zwiazek
ła.iczyk St. złożył sprawozdanie z rw· Io mów mi<;'dzypartyjnych oraz naświetłii PSL w dolszym ci~g·u tajnych organi- Samopomocy Chlopshej i0<:t irn;tyt1~c.i".l.
zacyj.
sytuację politycw~.
której przed wojnę nie bvlo. Stad
Prezes Rady Nac:r.elnej Dr Kiernilc
PSL i Bntaliony Chłopskie wez r.raly w pierWS7Pi f<nie sweg·o dzifllania i ~r
nodzielił się swymi obserwaciami z o· :•.vcgo cza«u wszyst <ich swoich cz on- g'flnizowflnia si~· mói:rl posiadać p0wne
kaz.ii ostatniego pobytu w Czechoslo· ków do urawnienia i zdania broni, co cechv oclg-órniclwa. Obecnie weszliśmy
w okres stabilizac.ii stosunków. Przew ac.fi.
też następiło.
Ze !'.nrawozdfll.ia Prezesów Wo.iewódzszliśmy z0 stanu tvmczasowo;ci i dlateLoinlnie <::pęln'n.iflc swe 0!iowi~~ki wo· go n<i każclvm odcinhr mtr<;imv sto<;okich PSL wyni ało, że mimo rozs„er;.-:ePm'istwa i Rzędu, Pn~ofinrni€.i cdd~ ' nć nwtody demokratycznej - ];racy.
bee
nia ni~rnwdziwych wiadomości i prób
rzeczowe, człon'·owie O swym zawodowym Zwięzku muszę.
świadczcn·a
.iac
nacisków w różnycl formach. doły organizacyjne PSL doskonale orientu!~ PSL <loma~<:ię sie od Paf~twłl nelcżnej decydować sami chłopi i musza nim kie•
się w sytuacji i wykawly calkowitf} rn- obrony mienia i życia i trnktowania rować.\
lidamość ze stanowiskiem Władz Na- wszystkich lo.i<ilnych obywateli zrrodnic
Rwciliśmy te J,ilka uw11g iako nrzyz postanowieniami r onstytucji 1921 r . .
.
czelnych PSL.
czvn0k do iozwfl:i-ciń- na \\7fllnym Zieź
Dało sie zauwa.żvć również zhiiżenie
3. Naczelnv Kąn it:-t Wy ona\vczy d.7if' Zw. s~1m. Ch'op<;lde.i. \\?~:karnliśnw
sfer rohotniczyc:h, dekla1 u_jęcych wvrnź· wzywa wszystkich cdonl,6w do prze- og-ólnie '10 jaJ-i.„,J linii winien kroczyć
nie solidarność ze stanowiskiem PSL.
<::tnc~ania n 11iNu i po7iomu Q'O nc>g-o
rozwó,i. ZwiA7kn. l·omu i w .iaki sposób
Uchwalono jednomyślnie:
chłopa połs!-iel{o w cdp;eraniu ataków
ma s!m:vć. Pragniemy ic~;:czc> rlodać, że
1. Celem uniknięcia nieporozumień i w· mianie zde1'i w w<lke politycznef. tsl: jnk l·ażda instvtuc;l'I tak i Zw. Sam.
w terwie i wykazanin hezpodstawności Patriot czne jak zawsze stanowisko pań· Chlop. kicruja h dzie. Dobpr odpowi~d
zarzutów przeciw PSL opublikownć stw-0we, po1yty \'ny stostrnek ilo Rzędu, nich ludzi na kierownicze sttinowiskn
treść propo! ie.ii PPR i PSL, złożonej prnwd11, slq~zno~ć, umiar i unikanie nie- iPst więc również ważHm nrohlcmem.
potrzcbnvoh wa k pyrtyinyr f'ltJS7D ceobvdwn partiom.
Gdy zarówno w Centrali .iak i w po2. Odrzucić z porrrirdn folszywe Zfl- chować każe e<{o nlonko PSL w jego szczególnych Og'niwach trwenowych bf>rzuty, insynuujęce PSL utrzymywanie pracy obywatelskiej i politycznej.
dR odpowiedni i rzetelni ludzie, wtedy
i narl11żyć wynrgowane bedzie
wiele
.....„111111111111111111••••••••••••••••••••111a111••••••••••••••••••••............• ~ ze Zw.zlRSam.
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„„.Praca nasza nie ma na celu W'llki z miastem i inteligencję pracufocę, czy
z robotni.,:em, adyż my wiemy, że im się tak dobrze rowodzi jak i chłopom.
Jej celem jest skupienie i organi10wanie mas ludowych, wytknircie im
dróg, wske.zanic celów, walka z korupcję i deprawację, co raz więcej się panoszęcl_ł, obrona przed krzywdę i bezprawiem, d\'Żenie do zminny stosunl.ów,
wspólmt praca nocl opanowaniem usunięciem anarchii, zaprav. inhie mns
w służbie dla '.>aństwa.„"
Wincenty Witos

(Piast, 1932 r.).

Sl;oro Zwi{lzc>l: zaprzcct0nie rnimow°i'łć
si<. spra\1·emi nie wchoc!o>nc 'mi · w je(}'o
zahes, <>koro naiwyższa jeg-o wl~1<l~fl
b9dzic Wnlny Zjazd Delegatów wvbra~
nych z "·o1'1e.i i nic 1-n"powanei v oli poszcze<sólnvrh gromcid eh ops :ich, sJ.:orr.
sami chłopi brd1.1 decydować o swych
zawodowych sprawach - wtedy spelni
on na.ilepiej i n0iowocniej sw0 zarlnnic,
<lo którC'O"O rnstal powolnny. I 1e:ro ży
czymy PiNwszen1n Ogr',],1opol..:' i"mu
Ziazdowi Związku Samopomocy Chłop
skiej.
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i wszelkiej nielegalnej działalności, kon~lylucyjnie upoważnione organy admin:f..
· o normę ustawo· lwowei· w oparem
" pans
·
zaslornwać bezwzlędne środki w siraCJI
wimen
zą
· b d t
z dvwe••'
walce
· zasah będzie
d
·
· P l anow
O s.ą
wą
l
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y
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·
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.
Z'"'"'aranto , - b
Należy
2Z.
.
d . .
ezpieczens wo 1 d I ł
WnC
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.
osobiste wszystkim obywatelom i pocią<1nąć ich t ni~ ~eal~~feok:;";1:u nd1cnh111d, a tymł samY~ uzys~la·•o oc o u spo eczne„o, moz 1\ •
~
do oclpow· dz· ' • · t lk
wego w danych varunkac'i produkcyjnych.
Wsrn :~e 1 "d~~$~ 1 . Y . o w ramach prawa.
na UZ? cia I san:owola organów I 28. rrrnprowaclzenie podziału ziemi na .Gał
~ ka zy panstv. owej będą bezwzględnie tępione chodzie między chłopów-repatriantów i os11~·
· ·
d'.encow
aranc.
1 23
się odbywać przy ustalaniu
wmno
. .
.
·
Ad · · t
~i-~tst racJ~ panstwowa sluzyc ma in- maksymalnej od 7 do 15 ha na gospodarstwo.
·
t
creso m an.swa l Na.rodu. llezwzględna wal- Formy przejściowej ńaspodarki mog b ć usta·
stronnictw i
!one tylko za
szkolen.1e i doszkalanie
z 1
CYJ
l. h
ko;v 1 chłopow, pracuiących w aparacie admi- chło
• ps UC .
}~ •
.
' '
n:s,racyinym anstwa, stosunek do pracy mierVlfl. OSWIATA - Z!Jł{OWlE - WUJ~.K.U
nikiem oceny i awansu.
29. Program i plany pracy w tych dz1edzi24 .. ~ezwz1!!.ędna. walka.~ wszelkimi przcjaw~m1 ideolo.gu ~as1st~wsk~eJ. Za.Pew:nienic pra- n;,ch ży~ia . zostaną opracowane przez ł{ząd w
C) dla Zydow 1 pop1eramc pohtyk1 produkty- porozumieniu ze wszystkimi parltami koalicji
rr.ądowej.
wizacji.
IX. ZOBOW1ĄZAN1A KONt:UWŁ
VII. POLITYKA EKO !CY·~ICZNA
30. Każda z partyj, wchodzących w skład
25. W związku z głodem, groz, t. ~' ludności
pracującej miast i ograniczonymi· muiliwościa- BI-oku wyborczego, bronić bedzie ustalonych
ni_i ~prow!za~yjnrnii, Rząd ws·pólnie z wszyst- ~a·sad. porozu.mie~ia przy pomocy wszystkich
kimL parbam1, zwłaszcza działającymi na wsi, sro?k.ow, • ~torym1. rozporządza, oraz propa.gowzmoże akcję ścią!,!ania świadczeń rzeczowych. wac ie wsrod swoich czlonków i zwolennikó ·
Sciągnięcie całości świadczeń rzeczowych na· jak też wśród najszerszych warstw Narodu.
Przedstawiciele
k_reślonych planem państwowym, należy ~wazać za program minimalny.
26. Tory polityki gospodarczej
l-l J. BERMAN
cl.~ ustawą o unarodowieniu przemysłu, popiera{-) R. ZAMl:!ROW.SKI
mu spółd~ielczości i inicjatywy prywatnej.
27. Polityka gospodarcza Polski oparta bę-1
Przedstawiciele
dzie w coraz szerszym zakresie 0 zasady go(-)
spodarki planowej. Plany gospodarcze
E
(
ustanawiancsiły charakter norm prawnych
·MORAWSKI
·
- ) CYRANKIEWICZ
pnez
chodzi o plany
n'-'ch,

~~·stydczny~h

. Dni'.1 18 łlltego r. b. przedstawiciele PPR
ZASADY
P.PS złożyli kierowmclwu PSL na piśmie porozumienia w sprawie zawarcia bloku wyn~stępuiące propozycje w sprawie utworzebo_r-::>:~!!O ~:rol:'nictw dt::riokratycznych, przed·
I'ta bloku w.Ó~orczego 6 ~lronnictw:
ło c orc soh.arnie przez przerosła vicieli PPR i
PPS przedstawicielom PSL w dniu 18 lutego
1;'ac~elneg~ Komitetu Wykonawczego Polskie-·
1946 r.
'
go Stronmclwa LUCtowego
I. PRZEDSTAWICIELSTWO W SEJMIE
w miejscu
.
.
1. Zadna z partii, wchodzących w skład bla·
~godnie z propozycją przedstawicieli P. S. L„
złazom~ 1;am na konferencji w dniu 13 II b r ku nie rf!ki sobie prPtcnsii do prwwogi liczebW: ~prawic zawarcia bloku wybcrczcgd str~n: nei. i:io~tow w przy~złym Sejmie. Zasada rówmctw dcn:10kralycznych, załączamy przy niniej- nksc,i not):.czy I~ol~kiej Partii Robotniczej, Pol•zym p101ekt umowy, zawierający ramowe za- s ei Partu Soc;.1hslycznej, Polskiego Stronnicsady,_ na podst~wie których pragnęlibyśmy o- twa L.udow~!!o i Strcnnictwa Ludowego.
_2. Stroniuctwo Demokratyczne i Stronnictwo
prze_c porozumienie wy bc>rcze.
naczelnym Piacy, ~~hodząc do bloku, reprezentowane bę·
że
~o~· nocześnie stwierdzamy,
~;:zemem,_ którym. powodują się kierown:ctwa ~ą _w s.e1m1e przez mniejszą ilość posłów, aniP. ~· t_ P. P . . s. w swej akcji, zmierzającej i;elt kazde z pnzo5talych stronnictw
3..t:slalc~ic klucza podziału m1J.~datów pod~ zorgamz~wan1a bloku wyborczego wszystkich, st,ronmclw demokratycznych jest stwo- !clsk1ch z listy ł:!loku między wszystkie ugrurzenie ialmaibard2iej sprzyjających warunków powan~a polityczne, wchodzące w skład Bloku
n<:."~ąp1 .W:spólnie po wyrażeniu zgody prze~
dla:
1. ~apewnienia spokoju wewnętrznego w kra- ł'. S. L. l Stronnictwo Pracy na przystąpienie do
JU oraz maksimum bezpieczeństwa dla Bloku.
wszystkich obywateli.
łl. OHDYNACJA WYBORCZA
2 Utrwalenie podstaw ustrojowyc't odradza·
Manifeście Lip- . 4·. Ordyr.a_cja .wyborcza oparta być winna na
nei Polski, ~ytkniętych
wyborczym.
prawie
cowym P1'.\V'N, wyraz.em których stały sie p1ec1opr7:ym1otnikowym
dekrety o refo;m.e rolnej, unarodowieniii Ws_zystkic legalnie działające partie polityczne
pr.zemysłu, transportu i banków, 0 popiera- ma1ą pr_awo wysuwać listy kandydatów.
5 · ł'ro~7: tego należy zagwarantować wybormu spóldziclcz._ości oraz popieraniu inicjacom moz.łtwość wyrnwama list kandydatów w
tywy prywatne).
3. Ostatecznej likwidacji wszelkich knowań p~szczegol.nych okręgach wyborczych. Warundywersji i mordów bratobójczych, uprawia: kii;m ~m.tw1erdz~nin ta~ich list jest zebranie conyc? przez. faszystowsko - reakcyjne grupy n~JmnteJ 100 reientalme potwierdzonych podpiso_w uprawnionych do głosowania w danym
pohtyczne 1 bandy dywersyjne.
4. Zmobilizowania wszystl<ich twórczych sił ol,r~gu wyborczym na każdego zgłoszonego
narodu do dalszej pracv nad odbudową· go- kr.ndydata.
•
identyfikować
przemówieniach
Dnia 22 lutego r. b. przedstawiciele ł'~L publicznych
spodarczą kraju, na wspólnie ustal011ych za- . 6. w. okręgach, w których wystawiono tylko
Jedną h•tę, wyborcy mogą głosować przeciwko
sadach polityki gospodarczej.
złożyli PPR i PPS na piśmie swoje propo- PSL' z bandami dywersyjnymi. Znalazło to
zycje i warunki, dotyczące utworzenia bloku nawet .sw~j wyraz w piśmie Panów, w którym
5. Wzmożenia akcji osiedleńczej na Ziemiach n:e1, przez od~anie białych kartek, w wypadwyborczego. Propozycje te odrzucone przez l'anow~e, imputując nam, jakobyśmy mieli być
~~zysk~n°l'.'ch, dla ich zagospodarowania ku, . gdyby większość wyborców, biorących
pokryciem dla nielegalnej akcji terrorystycznej
't yak11a1szybszego scalenia z resztą organiz_! m~ział '~ wyborach, głosowała białymi kartkaPPR i PPS brzmię, jak następuje:
?anym okręgu przeprowadzić wynalezy
mu państwowego.
i antyso~ieckiej, a tym. samym przyczyną złych
Do
stosunkow sąs1edzk1ch, wyrokując z góry, że
'Komitetu Centralnego PPI<
6. ~szec'!lst.roni1ego wzmocnienia pozycj.i Pol- bory powtorme.
,i Centralnego Komitetu Wykonawczego ł'P:S masy chłopskie zorga_ni.zow~ne w sz~regach
. III. SEJM KONSTYTUCYJNY
sk1 . na .zewnątrz.
PSL, będą lylko narzędziem mnych. Wnioskuw miejscu
Realizacja powyższych, naczelnych dla na„
Powołany z wyborów Sejm posiadać bę·
bowi~m P~nowie w. swym piśmie, że „jei_ą,
postaświetle
w
Narodowej
Jedności
Rząd
rodu i demokracji postulatów w czasie najkrót~ dz~e prawo.. uchwalema nowej Konstytucji, jali
szym i w sposób najb'lrdziej odpowiadający in- !ez wszystkie uprawnienia, które posiada Kra- now1eń Jałtańskich powstał między innymi dla shby więc PSL odrzuciło propozycję wejścia
jaknajszybszego przeprowadzenia wyborów w do Bloku wyborczego stronnictw, to niezale-ż
teresom państwowym Polski, zwłaszcza na JOWa Rada Narodowa.
Polsce i wziął w tym kierunku zobowiąza'nie n~e od woli. PSL i jego chęci zblokują się w
zbliżający się termin konferencji pokojowej,
8... ~adencję Sejmu ustala się na okres trzymm wszystkie elementy reakcyjne i faszystow•
wymaga trwałej i szczerej współpracy wszyst· ldrn 1 w tym czasie winna l>yć uchwalona no· tak wobec Narodu , jak i zagranicy.
Rozpatrując te sprawy i wypowiadając się skie łącznie z bandami dywersyjnymi".
kich dronnictw demokratycznych i atmosfery wa Kon;tytucja.
Członkowie PSL są w terenie przez władze
za jaknajwcześniejszym przeprowadzeniem wywzajcmne,i:o zaufania. W konkretnej sytuacji
, 9. Konstytucja winna sankcjonować wszystist~iejącej obecnie w życiu politycznym P.ol~ kie. dokona.ne w ~~lsce przemiany społeczno borów na podstawie Konstytucji z 1921 roku, państwowe i szczególnie przez wtadze bezpie~1•i, W$pó l'p raca taka możliwa jest jedynie pod .polityczne 1 u!rwahc władzę i u~lrój demokra- KC'ngres PSL, świadom ogromu zadań, które czeństwa prześladowani jako rzekomi reakcjoniści i wrogowie demokracji. Uochodz.i. do
rownocześnie stanęły przed Narodem, jak:
varunkicm wspólnego wystąpienia przy wybo- tyczno-ludowy.
a} potr~eba ~ak~ajszy~szej odbudowy· krai~· teg':', że olbrzrn_iia. ~!ększość Narodu posądza
rach w jednym bloku wyborczym na terenie
lO;. Konsfytucia winna utrwalić istn cjąć:y
bJ komecznosć 1akna1szybszego z.aludmema na 1e!;l o reakcYlnosc i wrogi stosunek do demo·
całego kraju.
ust~oJ gospoc!arczy, składający się z sektora
i zagospodarowania Ziem Odzyskanych, ktaeji, -gdy tymczasem 'iv rzeczywistości o!bri.'y.:
Nie rozwijając za.!!adnienfa specyficznej sy- panstwowe.l(o,
i prywatnel!o
półdzielczego
c) przeprowadzenie. względnie dokończenie mia większość Narodu - chłop, rob tnik i intuacji powojennej, zaistniałej w Polsce, wska- przez określenie ram działalności poszczegó\reform społeczno-gospodarczych po linii te\igent - daje .iczne dowody swej pełnej doj·
2:ujemy pc:niż~j _na i:'ajv:azniP.isze momenty, które n) eh sektorów, oraz sposobu ich wzajemnego
interesów i pragmei1 c~lopów i robotni- rzałości politycznej i głębokiego poczucia odpoJą 1lustru1ą, ial< rowrneż charakteryzują atmo- w~póldziałania.
wiedzialności za losy Narodu i Państwa oraz
ków,
sferę polityczną w kraju.
.11. l~o!1stylucja może być uchwalona lylko
umiłowania zasad ,zczerze demokarlycznyc'.1.
zagrani·
z
polskich
obywateli
repatriacja
d)
1 · Dążenie do zanarchizowania życia gospo· w1~h~zos~1ą 2/3 głosów przy obecności co najTraktowanie PSL dotychczas dalekie jest od
cy, osiedlenie i zaopatrzenie ich w kraju,darczego i stosunków politycznych, oraz do mnteJ po1owy u~tawowej liczby posłów. W'l.rupodważenia w ten sposób podstaw ustroju nek ~en s_lwarza konieczność kompromisowego uznał potrzebę utrzyma-nia również po wybo- zasady „równi z równymi" we współodpowie
demokratycznego w Polsce przez elementy rozwiązania spornych kwestii, wynikłych przy rach Rządu Jedności Narodowej, opartego o dzialności i rządzeniu Państwem, dopuszczeniu
glówne stronnictwa demokratyczne, reprezen- do pracy na wszystkich szczeblach administrareakcyjno-faszyśtowslde w kraju, wspomaurhwaleniu Konstytucji.
ej<, reprezentacji w samorządzie arat we wszytcjące w1ększośc chłopów i robotników.
taprzez
wnechstronnie
gane wydatnie i
Jest prawie niemożliwościa uchwa1enie Kon.!{ongres kierował się zasadą, że zadania te stkich ogniwach życia społecznego i gospodar•
kież elementy rodzime i obce zagranicą;
s\ytucji wbrew ~tanowisku. którejkolwiek z
2. Popieranie i pochwalanie Polskiego Stron- czterech partyj, ilościowo :-ównie repn?zento- są tak o~romne, wym'l~ają takiego skoncentro- czego.
Zasada ta uzgodniona i przyjęta w porozunictwa Ludowego przez reakcyjno-faszy. wanyó w przy~złym Sejmie. Daje to dosla- wania sił narodu na przestrzeni najkrótsze!\o
sfowsl-ie organizacie nielegalne w rodzaju t( czn~ gv„ara~cję, że K_onstytucja będzie w.pól- c;arn, że p<zekraczają one zasię~ i zakres od- mieniu moskiewskim nie tylko nie została zre·.
SZ i WiL '. zadeklarowanie przez le orga- nym 1 uzj!odmonym dziełem wszystkich partyj powiedzialności nawet najsilnic1szego stron- altzo vana, nle jest dalej naruszana przez Tahanizacje pomocy i poparcia przy wyborach Blbku, co zwalnia nas ob„cnie od szczeJ!óło mctwa i w, ma)jają również w pr;.:y-s;-:łości koa- mowan· e dopływu naszych ludzi na te odcinki
u ostatnio odbywa sie usuwi'.niP z tvch
P. S. L„ instruowania w tym duchu swoich wego .~ajmowania się zasadami przyszłej Kon- licji stronnictw w Rządzie, zastrze,\ają się je- prncy,
placówek lndzi PSL, którym 'nic nie można 'zadnak, że:
członków, ori~anizowanie dla tego celu spesi ylucJ!. ,
„współudział clilopów w odpowiedział- rzucić pod względem lojalności, uczciwości t
cjalnych band terrorystycznych pod hasłem
ności za Państwo winien być współmier- łcchowości.
IV. RZĄD I APARAT PANSTWOWY
walki o „czystość wyborów" itp.;
Zjawiska, występujące na odcinku spółdzielny z ich znaczeniem społecznym, gospo3. Kultywowanie i kontynuowanie przez wy12. Układ ilościowy przedstawicieli zblokoa jeszcze ja·skrawiej na odcinku przedczości,
1 moralnym w życiu Narodu".
darczym
żej wymienione organizacje nielegalnej po- wanych. l?artyj w ł{ządzie 1 aparacie pańslwo
i dlateg-o p-.dlo no Kong-rPste o4wiadczenic, wyborc1ym do Samopomocy Chłopskiej, są
lilyki nienawiści wobec Związku Radziec- ·wym w1men odpowiadać w zasadzie ustanowiodostatecznym uzasadnieniem naszych obaw co
kiel'.!o i jątrzenie stosunków polsko-radziec- nym proporcjom przedstawicielstwa tych stron- które podtrzymujemy, że bez względu na to,
jaki będzie wynik wyborów w Polsce, muszą de sposobu traktowania nas w przyszłości.
kich, co przy równoczesnym pozytywnym uictw w !:iejmie.
Nie zaistniały więc fakty, któreby wzmogtv
Rządzie Jedności Narodowej costosunku tych organizacji do Polskiego 13. Zawa•cie porozumienia i utworzenia Blo- sit,, znaleźć w
w dotrzymywanie umów zawieranych. •
wiarę
ł':::OL.
i
PPS
PP!{,
stronniclwa:
trzy
n~jmniej
Stronnictwa Ludowego szczególnie kompli- ku Wyborczego wszystkich stronnictw Demo1111T UMOWY MOSKLEWSK!l:!:J
~ong~es PSL_ upoważni! NKW ~o przepro_kuje stosunki polityczne w kraju 1 może je kratycznych stworzy możliwości uwzględniania
w:rnzema rozmow na lemat taktyki wyborczeJ,
~komplikować nazewnątrz;
słusznych pretensyj wyrównawczych w obsa- tak. aby wybory mo,c!ły się w oparciu 0 zasaUmow~ mosldew>ką traktuje się jako mit, a
4 Przenikanie tyc~ elementów do poszczegól- dzie aparatu państwowego, wysuniętych przez dy Kon·styhtcji z 1922 r. od~yć jaknajwcześniej,
sl_uszne ządania jej realizacji uzależnia się obecnych organów oq\aniz,, cyjnych P. S. L. dla którekohviek slronr.iclwo Bloku.
me od zgody na blok wyborczy, jakkolwiek
w joknajbardziej spokoine.i atmosferze.
zori~anizowania sobie legalnej bazy oparcia
lJpoważnienie Naczelnego Komitetu Wyko- wkonanie ich nie było i nie mogło wówczas
RZĄDU
POUTYKA
ZAGRANICZNA
V.
i działalności;
nawczego dotyczyło przeprowadzenia z innymi być warunkow;ine blokiem wyborczym.
5 Niezmiernie trudna sytuacja aprowizacyjna
14. Naczelną nsadą w polityce zagranicznei stronnictwami rozmwó na temnly:
. P.S L. przez nie,Jbsadzenie wiceprezydentury
ludności, szczególnie klasy robotniczej, przy Kządu winn:J być prokacfaenie polityki bezpiea) programu współpracy stronnictw I<ządu l.\.K.N. po prezesie Witosie zostało pozbawia•
pcnpektywie dalszel\o pogarszania się, wo· cz.cń•hva granic Polski oraz po!it;ki pokoju
Jedności Narodowej na daleką przy- ne wszelkiego wglądu i wpływu na bieg prac
bee zapowiedzi zmniejszenia dostaw żywno nuędzy narodami, szczególr.ie w Europie.
pt czydium K.R.N., które w naszej rzeczywistosz.lość;
ściowych dh Polski przez UNRRA.
\l'/s;;ystko, co sprzyja odrodzeniu siły
15.
śc' •est czy pretenduje być władzą ustawodawb) ordynacji wyborczej;
Jeśliby "'ięc 1'.S.L. odrzuciło propozycję wej. militaro~j i impet ializmu Niemiec R1ąd Pol~ki
c) terminu wyborów tak, by ostateczne czą, kontrolującą, zwierzchnią i wykonawczą
śda do bloku Wyborczego Stronnictw Demo- trnktow::ić będzie jako niebezp' cczne dla Polwypowiedzenie się najwyższej władzy Zadania należytej repre„entacji w K.R.N. i w
kratycznych, to - niezależnie od woli P. S. L. $ki działanie.
stronnictwa, jaką jest Kongres, odnoś- ł{ządzie u~.~ane zosbly ja~o. „tylko gonitwa za
i jego chęci - zblokują się w nim w<zystkie
16. Umowa polsko-radziecka z kwietnia ub ,
nic taktyki wyborczej mogło jeszcze mandatami • a posta11ow1en1a wprowadzenia
elementy real·cyjne i faszystowskie łącznie roku pozostanie niewzruszon; zasadą w poli- m·ec mieisce.
\ naszcyh członków do terenowych rad narodoz ba11dami dywersyjnymi.
t) ce Polsk: wob~c Związku Radzieckie~o. Mą
Przed tym jedn~k Kongres wyraźnie wymie- wych są niewykonywane.
W la!ucj sytuacji ro:bicie j edności h10ku wy- ciciele dobro-5ą~iedzkich stosunków pol~ko nił ie przyczy11y, które „osłabiają ws'Pólpracę,
~oslanow1e.n1a umowy moskiewskiej o peł
bo:c7c~o Slro„niclw Demokratycznych staje radzieckich nie znajdą żadnego pobłażania ze pcdcinają zaufanie i muszą budzić poczucie ueJ ~wob_odz1e pracy organizacyjnej, zgromasię 1~iebezpieczne dla interesów Polski.
•
SlJ'(\llY H.Z:\dU.
i mezadowolenia w szeregach f-';)L"' dzei~10weJ, propa~:rndowej prasowej są oczyu. .11ża my wii;c, że na~7.a propozycja zawar- 17. Stalą lcnclencją polskiej polityki zagra- ;krzywdy
które niezależnie od taklyki wyborczej po-' wiście „mjt~m" niea:o"cignhnym w poszczególcia bloku wyl:Jo;-czcgo ld p•zcde wszy$lkim nicznej będzie za-;:ieśniaDie stosu!!ków przyjaź winny były być natychmiast usunięte po to, nych .c'ę~ciach kraiu dla 1-'SL, względnie, gdy
w 1:ajleri!ej zrozumi<:iych interesach Narodu ni z p ańs hvami r.lowi3.ńskimi, a w pierwszym by tamtym rozm:>wom mogla towarzyszyć na- c~odz1 o prasę, za11Jyka n~m się drogę do walrzędzie ciążenie do urc~ólowiinia stosunków z lcżyta atmosfera i wiara w dotrzymanie zawar- ~o 0 słuszne_ prawa obrony przed nieprawdą
1 1-';1\<twa Polskiego.
C1echo słowa cją na zasadach sprawiedliwego tych umów.
'
t przekręcamem faktów.
Przed· b w;r.icle
rcn1·iązanh wszelkich pretensji wzajemnych.
1 o, rnmo. ~otyc_zy tyc_h po<tanowień umowy
Konitres PSL wymienił główt}e przesz.kody,
Ko'11itc'u Ccn•·alnc'.!o
18. Utrzymywanie stosunków p••.yjaźni
k!óre obecnie ut•uclniają wspólpracę i które• mo•k1_:w•k1ei, ldore mowily o podejmowaniu
1',-l •kiej Perli, R".lb:J niczcj
w~półpracy z Anglią i SŁanJmi Zjednoczonymi bt1dzą wątpliwości co do wartości zawiennyc·h dC'cyz1 1 •. ~v. laszc~a
:'.sp~., w ach natury pań( ) \\T. GO\HiLKA
st wo•., ej 1 zasadnu::z ·J, przede ·wszystkim w dro19. Dążeniem !:{za.du winno być za'ł arcie umów.
(-) .J. nEl~·lAN
. dze po;ozum:enia, zamiast r;rze~losowywania.
-·
urr.owr o wzajemr.cj pcmocy z Francją.
l-) I{ Z":lI:>RC'v:::< r
J'r;„d•la •<ciele
Oczywi~cie, że w tym swietle, j:;tkkolwiek
. OBRAZLIWE ATAKI
Vl. P?LTT~KA WEWNĘTRZNA
l>:nl • ,\·· ń :n K .-,n1il2tu \'l/ykonaw
Pooądzame P~L o ulcgan:e wpływom reak- wptywaią na wiarę w dnlrzymywaniu umów,
~I), ~r-wa i swooody dcmokr~tyc~:'e ~waranc~cg~ Fo\- 1 'ci ~'>rtii Soc.jalistyczne lu1c się dla wszystkich
· k
·
ataki
orgamzac)l dcmokra- cyjnvmt i obraźliwe
Ja
- •• ie,
' nic mniej•ze znaczenie mai·a· Ia;rty t•'
·
· d PSL
•
+ t hna ktprzywódców
·
h
+
(-] ~TA_' ~ZWĄLBE
o;zy ~as1a aią w stwo:-zc:iie w mi"dzyczuie z no" ··eh minir..ie '"!·.ączaiąc. nawe. 1 yc
.
.
,yczn:·c,. .
(-] E. OSOBKA-M.ORA WSKI
spo!d..riałam~ w~zy;H7c.~ .?arty1 z or-1 rządzie Jedn-osc1. Narod°'~·e" nie. tyl~o .me u- ste~tw i ob.;:idzente ich cztor1..k 1 mi PPK, jak
21.
(-] CYRANKIEWICZ
ganami państwowym.i dla likw1da<:Jl band terro- stały, ale ostatnio wprost pr6buie się i to w odebranie ministrowt dr. Kiernikowi admini·
Warszawa, dma 18 lutego ].946 n
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CHŁOPSKI

stracji prawie na połowie kraju, jak nieobsa~enie prez~s ur y Ce:itralnej Kasy Spółek ł<.ol
niczych, klorą w ~·ędzycza.sie się likwiduje,
na~et bez. uprzed,t<:q~o porozumienia z urzę
Rolnictwa, wiceprezesury
du1ącym mm1drem
w Narod?wym B ~r ku Polskim, Banku Społem.,
Banku Gospo durtwa Narodowego, Komuna!
nym i P.lUW, czy te: w Zarządach Centralnego ~wi.ązku uospodarczego Społem, Zwi;"\zku
Kew1zYJnego, ~półd:cielczofri, jak też elirni;,_o
wanie na~zych ludzi ze służby dypfomalycznej
mimo ich ofiarnej pracy na rzecz Rządu Jedności Narodowej.
'.Za ga d~ienie „atmosfery" i p-0trzeby zaistnienia faktow ra zasadzie zawartych umów, kló
reby sb..now ly podrtawę wiary i bodaj pewną
zasadn'gwarar.c 1 ę, tralctowaliómy jako rzecz
czą, która pow;nna poprzedzić rozmowy dal
sze.
.lwra:::alićmy na to uw~l(ę, zaraz w p:erws?ych rozmo··,ach. Panmde to odr7.ucili. a ob~:n.;c w p:ojekci~ um:iwy p·e cyzują to ~a:,!ad
n1enie w ten sposob, 7e dopie •o :
„zawarcie porozumienia i utworzenie bloku
wyboroego wszystkich stronnictw rl~mokra

uwz~lędnier'a
hc~nych ~twcrzy mot 1 iwcści
wyrównawczych w obsłuszn•·ch prete'l.syj
sadzie aparatu państwowego, wysuniętych

przez którekolwiek stronnictwo bloku".

PUSTE .FRAZESY
Nie posunie ~i1 naprzód i dostateczri' e ~zyb
ko utrwale ie podstaw u~trojowych Polski. wytl.niętych w M~,.,ifeście Vpcowy:n PKWN jeś:i
postanowienie Ko~~ ylucji 1921 r„ na Jdórych
ten Manifest się rpicra u lojalnych obywateli,
u setek tysięcy chtonów, członl<ów PSL te I ostanowicr.ia o wolności, o prawaC'h obywateli
brzmią w zetkni ciu się z rzeczywist ością nieraz. tylko jako p••ste frazesy . Jeżeli nie nastąpi
xm •a na w dotychczasowej rzeczywi~tości, to i
brzmien e punktu 20 projektu umowy, w którym P anowie pisz ecie, że prawa i swobody demokratyczne gwarantuje się dla wszystkich ornie inaczej bę
ga!1izacyj . demokratycznych dzie przy1ęte przez społec7.eństwo.
Prawa i swobonv cierna!<„ tyczne :!waranto
wane dla wszpt'dch or~anizacyj demckratycz
nyc!:t mu~zą już dzisiaj być realizowane. Reali
zowanie tych zasad niewątpliwie wzn:ocni po
zycję Polski n.a wewnątrz i na zewnątrz.
W piśm i e swym l'anowie stwierdzają, te na
czelnym dążen i em bloku będz.ie: „stworzenie
jaknaibardziej sprzyjających warun 1•ów dla za
pewnienia spokoju wewnętrznego w kraju orn
maksimum bezp1eczeńdwa dla wszvstkich o
bywatd.i, ostatniej likwidacii wszeiluch kno
wań, dywersyj i mordów bratobójczych, upraw ianych przez faszystowsko - reakcyjne grupy
•
polityczne i bandy dywersyjne".
;ameg-~ poczl\tku ~Zł).
Zdęż..iliś!"f'y Cło teg-o
dn Jednosc1 Narodowej \ będziemy dążyli de
tego, bez względu na to, jak się ułożą warunk
wyborcze.
Akty manifestacyjne, o których wydarue zabieyaliśmy, miały na celu zlikwidowanie antagonizmów, uspokojenie społeczeństwa i zwią
zanie najsTerszych warstw ludowych z Rządem
Jedności Narodowej.
Ro~wój wypadkó ·.v po po\ •sta11iu Rządu Jedności Narodowej ~zedl w tym kierunku. Ale w
krótkim czasie pcwslało błędne koło - nie1
whśchvy sfos•.tne < do obywateli, a zwłaszc7'.a
cor az !;\orsze warunki tezpieczeńsfwa dla lojalnych obywa!eli w wielu okolicach kra'u n 'e
tYlko nie stwa"za•ą izol?cj' dh band 1 dywersji
p<>li lycznej ale budzą niezadtJwolenie i wzmagaią Z'łognienie, na któn·m te bandy zerują.
Je że li po takim okre~ie cza~u zamia•t uspokoje1iia nastąp:ło ostatnio !akie zaostrzenie,
że wymaga ono udziału wojEka, specjalnych oddzbłów korp•1•u bezpi0czeństwa i wojsk pancernych, tedy n'e można wyttumaczenia szukać tylko w o'ic' eh a ( enbr3ch i bandach rabunkowych , ale przyczyny muHą tkwić l!łębiej.
Tylko zwh•kszonymi represjami zagadnienia teg-c się nie rozwiąie.
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OZNACZAJĄ

WYBORY

dą nosi.ty jak r:a'.bard7iej. ~har.~lrler

Str. 3

SZTANDAR

~borów,, wyborczą -

Podpor z ądkowanie w terenie władz bezpie-

nie należy zbytnio te~oż narodu'

~t;ną się czyi:imk1em stab1lizac11 ~pokoju w kra- ' w la\ wa7nym p·oblemie polityczno _ maral- czeń st wa wojewodom 1 st i-ostom, którzy są odpow '.edzil lni za teren, powiązani odgórnie zjed•u Uc!o·Łępmenie demokratycznej większości J' ·· - .„·,7a" :>·zy wyborach .
Atmosfera pe i tyczna w kr:iju zależna jest ~o ib, władzą a w terenie czynnikiem polilyczNarcdu pzłi'.eg? pr~w1 wyrażania swej woli przy
. . : . .c ze od p olityhi władz 1 dyscyp:iny rym i s3rr:o: ządowym, przy wyposażeniu ich w
\~yb-:>rach, pocią!:!r-1e. za sob~ wi;możenie zaufa- w

i raz na zawsze 1 party,nzj, a wydaje fię, ż ? obecna almosłera egzekutywę bezpic c·ze'.\slwa , zapewni o<lbywadl;i dywersji po- I w kraju vęsto jest podroszona przez wystą- telowi lcps7e be rpieczeń"lwo życia i mienia i
il:.cznej i 1e1, zbr J.dmczej _a~cJI . Często jest wy- r~~nia cdg:\rn('. 7a K~óryrni dopiero idą już nie- z :-p~wni Jeg, p r 0 \'a obywatelskie w dziedzinie
· d zema
-<
· · 1· z„roma
' t ej,· sumienia
· b 1s
· · o'o
wyborczv
c'a . .1ana . op n.a, ze .iedynie blok
; wo •.ricvc1
• "' .le·e~ .e .
• .... · ,-<' .- e "a
, o , ~,•
.
.
Nie można boW sw1etle leJ rzeczyv.is'.ośc1, gdy wysuwa· ani?eli to m, mie· , e do'ąd.
wzmcc:n ~aszą p~zyc1ę w. sprawie ~ramc zakredytow zagra- r '-' p • 'z as ze. a ·:d~ ie ałmo~lery i nuta ni a w!em rządzić .l:'ańdwem oraz usprawnić je!lo
c~odn eh 1 u!atw1 , zd?byc1e
·
· · na1· Jej
•
· · ł ego powiązania
· ' r'cJę b ez :.ns
I
d ru„1 pan.
do 7awie1·an•·ch . tt1nc· ' v z~·
l'1Cm}· h• na rnwe~ ..,''CJe
; d ..,, · n·s
~ .-7 ł o na
• •
Pra1111emy podkreślić, 7e niezależnie od t1.o,,:o, rrzy b·~ku fal<t · w sl 'rowi' cych równocześnie wa łri e· zych or;;anó-.v z terenem, w szczególnona
p~zyEz:o~ci NK W, zda'a.c rn- r<-i orga ów h~~p ecze1islwa, działających
c·y. w toku. ro"mów _uda się sh~orzyć blok J5.;-va1a 1 CJ~ co
6 c u stronn:( tw, cz; me - mamy mny pogląd ?i'? spra~·ę. 7 tel!?; ~e bl olc w yborczy przesądn ll'l .najcjr.o ższe· dla c7łcwi9'<~ w~„~ ości. t. j. wolj~d~. cz~m i e tresc .1 z t ~d" przyszłej Konsty· , roś i, zdr o .via i życia obywate'.a
na lę sp ·a wę.
Jeżeli w jakimkohviek kraju stronnictwa idą- tuc11. Panslw~ ł'olsk.1 e.go, Jakk o~:viek stoi na sla- J \'.1 dz edz'nie clrn .;omicznej przemysł pań·
ce oc!dz ' elrie cekhrują, ze w pewnych Epra nowisku ~or.ieczn?sci ulrwalen;a ra:; na zawsze slwowy ·.-,e.pót z robotnik'em na podstawie
w~c'• n'e różnią się, 'o z·.vykle jest to pojmowa- pnwd .wie .dem~ ·.nlyczne ~ o ugtro1u p<:>l tycz- pk i- oAa ·:· a cdpo . 'cdzia~:ii są za plan i ilość,
ne j- 1,o O?i~ia ra10-łu, kfóry iesl jednc'Tlyśf;iy nego, Jak 1 sp:>~eczn"J - g'Jsop:iarczego .Pań- jz~o ć, 'oszt p1od kc i i op.acalność produk·
·
a orin'i wy bor, ów za ~ i~ga Eię tylko w spra- stwa - podchoclz; do v.:r:u..,~:i.nych p:·ooozycyj ej ' p· ze·11) i;Jowcj.
Z dru·"ej dro1.y ro!nictwo odpo·Niedzialne za
bloku wyb?rczego oslroznie 1 z 1 ozwn~ą.
wh r-w· ic'l różric wewnę'.rznych.
:plan prcdu!~cji i aprowizacji kraju, ilość, jakość
ROLA PRZYSZŁEGO J'ARLAMENTU
ł'o · ieważ zaś wiadomo, że w sprawie zasad
ro.lit· k : zag a i zn2j zarówno w przedmiocie t W tej syŁt·acji jed·; n" dlit PSL ~war~Prją 00 • ~ k -i:;zt ~1 od kej i i opl calność produkci rolnej
•
s· u· ·.11 110.lsko - ~ov. '.cckieg„, jak. i w slo~unku o aje <'·rawa wp! 1 wu na skład przyszle!!o, l pr,zetw·)i s w l rolnego.
I S·ąd wyr:ływa n;:-s:i d&lszy postulat uikwido Nieme w d„ ~ ra -.• cy za. h Jdcle) Polski, J~k pa• a ··tcn'u.
Dlate;:fo też, u•tosi nlzow•Jj,c s'" cln orz-<: rl! o- rlow? ·1.h Mbistcrs~wa A.prcwi;„cji i zlania go
i w irn ·eh s··rawach wymienionych w nsa
c'· c\ z kre§lonyrh p~zez ł'<1„ów nie ma róż'li 7.cne~o nam prok1Ifo umowy N K ·p. ·:r. żalem z 1"1m1t::rs~wem F.olnidwa i Reform Rolnych.
Wysuw<>my p o!tulat l;k"l'.idacji Minis1terstwa
cy - b ra,vet oddTie!n'? listy wyborcze nie m·1si stwkrd 7 i.:, że n'e wi"T.i motliwości p'l1
•
tylk~ ni<! ~a"·J.:odzilybv, le·cz racz~j, naEzym s'aw·cnia Na-!zw:-c 7 a·n~m·i J(,.,n~reG1>Wi P.S L. Piop·gan : y i lnbrm·cji.
z:1~„1~m, w::ły~~-'Y?'· na .w~ ...,o.cnienie po~;·c·q wui-s'rn o przys'ąpi"n'<l i'o blokn wyborczc!!n Prr!'.'.a :r-n dą o~i11rn:~ć rządowych zajmą się
ł' · sk· w 0:01mi iw1ct'~ ćcyz w1a<lomym by1oby w ram-·'1 t.-ro p·oj-'ciu prze,_,;,; 11 ·-cef!o dh P. b u~:i 1 o m"cy r e w ł' e1ydium .l{ady Miniz. ~ńrr. :.e. nnwet o~,d7 <>l~ie Hące ~lronni~~wa S .L'. okob 20 proc. mandatów w prz;yszłym sh~•v pr~y '.''i'P~ łp~acy placówek resortowych.
• Sa •.·e zas o<-ą~n1~cia rząclowe zre•7.tą będą naj.
rr."! ~ą 7R'10ne w programie polnyk Se1m1e.
a-i
Po·ha ·1 by to P S.f,. ri"e'hiefo m 11 wpływu 1 l"P!".:'\ rop·g dą rzzczywisfości Sprawą inlor;cgrr1c7.,.e•.
Co si~ zaś tYczy l!.re?i·tów i~west:zcyj.nyc!i ~a .lok SJ~ra.w p-ńs'wowy•h, a w s 7 czeJ!ólnościl m.1rji. i pron-g .ndy 'e.wnętrz~ilj zajmą się plaj·k'.•gokn wek wpł vu ria przp7fą Konsty- CC\,kl d•ploro·tyczne 1 agcnc e prasowe, a web ra~ 7 eJ n~ p•wn?. morna shnerdzic. ze
zajmą się
w ę·e1 '·ybor· 0<1c hędą rhuakter wyborow lPqc;, r.rzy l<!órej uch· 11 ~;., 213 ··i k•• §ci w~<;lr.ną 1ropa 1 rdą i informacją
n e potrzcbowalnby «ę ]kryć ~ opinią PSL. W parte poi tyczne i -01gan zacje ~połeczno • wytym 'o za ·hn:e b,d e wi~hze.
te1 ~yh'\rji n~sz• rostule1tv. biorąc pod uwagę c-hcwawc 7 e. n:i pewno 7. d"leko lepszym skutPŁASZCZ YZ A TARC
PSL d· m1)1aiącą się, by kie:n, al'i · e[: to ma mi~ jsce dotąd. Skończy się
ucli·v~łę Ko ng. em
N:emniej w·ż e iest zagadn'enie pla~zczvzny v. ps i' ·dz">t c'tłopó·v w cid;iow' c:Halnofri za wte .iy ~ÓW" ież mo-opol informacji i propaKongres ł'SL P;:iń•bo·o był vrpblm;(';-r1y z ich znaczeniem gan.:!y, ·ed ·os' r ::inn' e tylk"J informujący oyinię
tarć na WYiJH.ek wybo·ów.
publicznych
ko~ztem . świ:' dczeń
stv i~roził - „dok1narie fakty ustroju spolecz ~p_oł ~c zn y:ri, .J!-i~podarczym .. mor~lnym,. ~usiat-1 publicrn.ą
no - '.Cospodarcre!fo cofn:ęte b " Ć nie mogą. Ani b• s ę d r m• ~- ć rer>reze„tacp ws 1 w Seimte od- wszystkich c b ywateh kraju.
zj,cm·il n ie wróci d'> c>b~zinikć.Jw. ani prTemy~I p~wi•daiące". lic~h·e mie;7~a•i•ó"'." miaslec~ek
SA "OJ:{Z' lJ TEl<.Y'lOl{I \I NY I POl NlCTWO
·
'
' ~efo fabryk~ntów. ilni tC'ż banki do h aokie rów". m1a <t, chłop·w 1 r bol ~ 1k ow, ktorzv ~ te1 wsi
\l:'rc~zcie zas dnicz c11a P~L j<""st spr<>wa saW rprawie in cjatywy prywatnej Kongres o- co dnpiero W)i'Złi i politycznie i faktycznie są
mcrząclu t'.O'rytorialnego i rolTJicze~o.
,.ttpań<twowienie czy inne uspo- z nią ie;1cze związani.
świ .1d czy! Uwaiają.c P~•la~owi?nia Konstytucji z 1921
Stąd t.,ż reprezt>n1„c;a wsi m·•si;1łohy w"Vnołeczn;enie mur,zą mieć określone granice i nie
stojąc na stanowiprywatnej, t•k sić około 75 procent mandatów w Sejmie Kon- r ·k•1 za mezm:.einte • a.lne,
mogą unicestwiać inicjatywy
tku c!ecentrac11 ~dm1 . 1 r.:ic;i p3ń;twowe:, winiezbęd -ej prcy oclbuc owie kraju i w ożywie ~tvtucyjnym.
n·u wy i wórcrnści. G-icpodarka państwowa nie . Poza ty-m poro7umif'nir rnicd~y·partvine mu· dząc w s~mor~ą::lze potanienie kosztów pumoże przeradl.ać ~ię w wi•bujały kapitalizm sia 'oby ustalać ob;ęrie naj ·.vatn iej~r.ych stano- bhcwrh i na1lepszą szkołę obywatelską przy
~ wi~c co najmniej sta- r ~~r oczernym ś~is'y;n n~iąz~niu obywatela z
pańslwowy, który Pitfotwu dawałby tylko po- w· , k. pańs'wowych PSL przY'viązuie d,1żą wagę do
pracującym nowtsk Prezydent • R. P., I'· em:era Rząd•i , J\far-' Pan;[ ,,:em zorne oznaki siły, a warstwom
mia/by zagratlć podobtrą nędzą jak "'' ustroju sza.łka Sejmu czy Senalu, którego przewiduje w~r w:idzenia t~ ·r. z gacinienia do mię dzypar
kapitalistycznym. Ządamy przebudowy społecz. Kon slytu cja z 1921 r., Pre 7 e~a Najwyższej Izby ty;neg.o porozum1ema ..
Pol'1eważ zagadn enie zmiany konstytucji le·
skutecznie zasadę Kontroli Państwa, i t. d. a rie wypływać autone', któraby realizowała
ży u po1łoia naibl ŻSZ)ch w--bnrów, należałom·t •·cznie z większości pnl.~menhrnej.
wolności od nędzy".
Panów przyrnaj<>ce około 20 b,· ('zy przed W) borami, czy też równocześnie,
S ' al'owi~ko
Zdaje si', że różnice pofądów na te sprawy
n'e ~ą tak duże, by miały być podstawą ostrej proc. d'a 1-'~L. żąda rd •1i e\!o wyrzeczenia się z '· i~ t<--ąć opinii obywateli n a temat zmian konwa'ki politycznej i w tej sytuacji na pewno wy- pre!e11sji do któregokolwiek z tych stałlowisk. 1 sty luc nyó p ·zez referendum ludowe na podbory mają charakter raczej odpowiedzi na p~· S a"o:"is'<o ."""SZz ~1e •iP~.'' .t:i'J hei:em".!Ji" i Is_' aw e '.'~hl.'nych. i um ówi,o".''.ch. pyh~, !?om1ę
tan' e, iakimi wpływami przy mało ró:żniących prcg.'1e ."' fo1 sDraw1e po:lz1ehć wpływy T od- oz .k!~r„m1 fO"'.'Ill~o 7··~ e c się py,ame ods'ę hasłach wyborczych dysponują poszczegól- pow1ed ~B' no ' ć na zasadzie porozumienia mię- no,me 1sl n e 1a Senatu R. P.
czypartyj nl'::!O.
ne stronnictwa demokratyczne.
KOMPETENCJE SEJMU
A ponieważ za~adnienie zasię!f11 wpływów
KASO\Y 1 fi.~ I"' MINISTERSTW
Poza l· m pragniemy ?~znaczyć, że porozustronnictw demokratycznych
pos, c 7.e•: ólny ch
Via l'~nin l ow ini a 11•troju demokra{yczne)!o mii?nic międ -. partyjne pov·inno zawierać zobojest najbardz iej sporne, zaś dla naszego Narowiązanie przeprow;:dz nh zmiany Konstytucji
du wybory mają specjalny aspekt moralny, bo i 7abe7.pierzcn"a •:okoiu, wohości oraz mienia
więk zoś cią c?{erech piątych przy co najmniej
admi
usprawnienia
do
dąży
PSL
obyw11tel~
N~ród Polski przez tyle lat przed wojną i w
d"l'·óch t rze cich cb~c·· ości posłów.
Pańs'w~.
ni~tracF
c ~ asie wo' ny Tiie miał możności wypowiedzeK ~mr efencb Se"mu us~a ,·odawczego nie moWobec fegn, jl'ko :ctłen ?: pn~f11l11tów poro
nia się kogo darzy zaufaniem, wobec braku zaE'\ p z :k ac?ać 1;1m, zakreś:onych dla Sejmu w
sadniczych plaszczyzn tarcia, któreby mogły zumtenia stevi ~ 1' WC'•ti<i zl<>nia Ministustwa
l~onstyt•Jcji z 1 "21 r., t. zn., że Sejm ten nie
czy to w cizi ... drinie polit•·ld społeczno - gospo- Administracji z Ministerstwem Bezpieczeń
rr.oże pns· ad ć ż 1dnyc h takich upr,w!eń K..l{N,
stwa.
atmosłerę
podnosić
c'arczej, czy zagran'cznej
któ· e "i<? mfoszczą się w ptzepisach Konsly Łu
. . . . . ec.~„e11111211111111e111aee111111111111111111e11111111111111111111111111•••••••11„19ł i cji z 1921 r.
Pow~ zsze sytuacje i p;:stulaty nasuwają się
n ' m , przy · zczeJ!ólow m rozp atrywan!u zagadwy unii;lch w projekcie PaTiów, któnień
re n a:;zym zd•ni"'m w imię dobra współpra
cy slrnn•1ictw RJN na daleką przyszlość i interesu p·ństwo w ego powinny być omówione
m,·1glę-lni.1ne w naszych rozmowach.
n ,a

la~

w kraju :ak 1

zagrarur.ą

~odet·r~ ??~sbwę e~zys.tencj~.
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KALENDARZ LUDOWC

I

NA ROK 1946

(- ) ST. l\\IKOł AJCCI K
(-) ST. Bó,NCZYK

Do nabycia w Wydziale Prasy i Propa1andy PSL
wienn atmosfery 1 utrwalenia wiary w dotrzyCena za jeden egzemplarz 50 zł.
mywanie umów, tylko takie wybory, które bę- ' Warszawa, Al. Jerozolimskie 85 -

(-) J. NIECKO
(-) H. WOJCIK

Obok z;91iany niewłaściwych metod w poćl
c~od ~eniu do lohl:-ie20 ohYwfl•~la. obol- popra-

\\ ar •• awa, dn:a 22 lutego 1946 r.
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Jł,

dofychczasomą a ja'/.:irnkol1viek środomisJ.:iem

ULEWICZ

Posiada do rolasnej

lyspoz,11cii

kim tr;agiczn,~m ~!ędzie. Tego. 11;ie b.11ło ~ nie 11iądze, auta, najlep•ze pnfram.11 i napoje, re·
ma. I\ a emz,..r~CJl ~forl<'rs z Jego ludzie fo si au racje, danciHgi itp. Mic;dzy ,,armią Anderprzede. m11zy•fk1m ouodek. dążąc.11 d? prz.11· sa" a F.:rajNn zap11.•zcznrza zo11fola żelazna
rorćcen~~ ro Polsce. daronych, pr~edmo1enny~h. kur( yn~. tofl!ierze Sć!. c,1fkmoicie odcięci, nie
I slos~'.1fo!v sanacy]lzych, ponu:iozon,r;ch o nze-1 roolno zm olr7.ymymac ani roysułać li.•lńm ..
. . .
.
J chybn że ukradkiem, przy rzadko trafiającej
mo1~kom memi~ckzm. Ander3. ro'lzakze po~~- nan;1ss, ,1aka na.rosła ro okresie mo1ny.
Klas,. kto zna do~rze sf'>mnki, .<!.~·re_ślil An- się okazji.
pomaniem =''?ozm. doproroadzrl do. całko.ro,icze
rnnego. rozm!azam~. S.kor?;.IJSlal miarzoroicie z der.<a .Jako typ. „oficera k_arvelrru , z !o na.· 1 Pr.o1>a{ia11da andersomska jest niezm1ikle
lego, ze 11>01sk11 n!cmi.eckze ro Afryce rozpo- roel me z okresu przedmo1ennego, ale Jeszcze ożmvi<>rta i dysponująca drt:i.rmii środkami.
. Pilnuje, aby z /\.raju nie (JrZe11ikal,11 żadne do.
rzęł,1! atak na Eg!P.ł i pod pretekstem ~tron- z daf1:>11J1c11 car.•k1ch cza.•oro.
rzenza zaplecza m1l1farneg? dla .obrony Kana- . ~olit,1~kę u Andersa proma.dza przcdmn r"nlll 1 klarfne miar/omaści. tolnierzom o~la~za sir>.
lu S11e:1..-iego na rol'.f-sne. ządame uzysk al ze- fir momz sanatorz.l/., endecy .' oener'?rocy. Czo- że każdy, klo mran do kra.iu, idzie nieod·
z~Jo!enie. r.7:fldll ~'?nnecJ..ie40 na mypromadze- loro!! rolę gra }11lrr1.?z Pon.1alom•k1, 1a~·o. szef j wołalni<' na Sybir, a klo IV!f!ile li.~! do rodzinz; dymtzF po/skzch do Iranu. Dro,sią sfosun- pol1IJ;;z11}1. Obok me~o działa P~~oski, 1edc11 ny m Kr,1i11, rnfrdu rala taka rodzina royrvokoro osobisty.eh otr~ymal po.mop fransp~rfo· z, t!1'orco1v ozonowej . J..:on~fyl11c11 z /<i]; r. żona j<.'sl na TT' schód.
· 7· l
t0
.foders i ·('„
roą rv po~faci okrr:fom br,11lmsk1ch. staroraiąc l.1uzą rolę odgrywa me111J.:1 tenczyknmski, 11
.n b n m~a
.czenr rcz.11
m fr.n .<!'osób rząd ge11. Sikorskiego rvobcc damny nef propa;;andy „ozonu". Poza f 1Jm 1 w~jnę 1;era1 ~ 1~
„ Y .li ?
ze
spr:arvę,
nc;
so
a1e
z
'
1
,
·.
z
•
drr"nitach
pndoln11
laginn
cnly
jest
cz,11111111
{a Nu dok„nane40.
1
Po pcn:mym cza.•ie, już bedąc m Iranie w- rzy i fiireróm z przed mojny. Bardzo ''c~ynni ~~c111~ma, o_pn_i le na .chpro~lt1v~1 falllaz.11. 11'01·
.cl m~. i lltf ,b~dzte. Zbliza sii: n.a.tom~asl cz~~
groził pen. Anders bunfem,·ieżeli by rząd pal- sa rómnie7. ci ,,narodorocy" z damne"o „Ku- /'{
1
.vri~qi . 0 «< ~i~l.f,o .. Olbrzymia mzększosc
ski nie zermal slo.mnkńm z rzadem :<oroicc- riern Poranne,~..,„. kirrz 11 ,,., 01rni ··· r·~asie 11 _
kforn. rzccz.rmi ..:rie niosła
kim. W łych marunkach premier i n;iczcln r• sil„mali szarpać i szargać imię. JJ'ir;ceiz/erro mas.y f.olme~s~·zeJ:
1
móc/z IZ<'n. Siknr.~/..·i zmuszony był ty«iące ki H'ilosa 7 okrc•H c·11 1 !~,.· ir c·· , 1 j. JJ' Pale- .<TVO)ą 1 ~<'.m. zycrc.rv 0{1erz_e rllć! do'.1ra .•praw~;ir.~c do kra~11 .. z nielomelróro lecieć samolotem z .Arz41ii .do Syrii stynie akcję proroadzi ]arzusz Jędrzejewicz, myf ~': ·'. ie1, fl!~gme
11
.~!:>efo b1Jfi;' f,ć! P1 rn.ne
c;by rzecz myjaśnić do kori ca. Poleciał i i11- dmv11.11 pre 1•i~r "· ~··c 1. 1'1.t/. tt "
1 bmrr!l'l ~ na1l>lu„~z_.r;ch r111r.<1ącach.
my ~ie mrr5cil, ulc~.ająr kafa.~t rafie san~olo- sanacyjny poseł i roojervoda, Dziadosz. · · 1,~~~ f 111 e .PT'em, z~ _dą_znosc. do. podlrz.11111,V,~
Sam A11der.~ przed 1vojllą .<l<tl sie .a/ 0 ; 1111 z 1 ~1 0 bo sce .,mc~on~z,~cr.1 .<tę r_e1voluc1i
tomc1 na skalach Gibraltaru ..Dlatego fez m.
młafoie doprqrvarlził do pÓro· :v~,:~~ ~ „.IJ sm rem facie o!br~.rt!lll·'i szkod,ę
in._ An~e~~a obci11;ża, Bię mo:alną odp~mie- fc~n •. iż. on
. ' (J.i~1sltvy. . 1\ d
dvali!orcia za lmzerc rzl_om1el,.·e .. ro kfo':cf!·• z11mze1.11a. między Rydz.em .'lmrgfym a O'.'lle- eii:i0"ra/~n~ :j'oleczcn~t:v~1
0 0
P 7: b.s,ac .rrd11111P Cl. /.f6rzlJ
I r,i„ną.
• JL
11tkro1011e były oczy call?] Polski, a ta/..·ze z rom:-.kunz korpora11fam1. O/Jrcrne pa.Ironu}·"
7
'
p 9 7 l· "
· 1 ~iWf1111le lld "1llu)ą b..SI•'; il',. • 1fof
· .
d [ f
•
1.
'
·
-"· ,i ' a z
·" a
:-,„.
, d
na a emu samemu porozu1111 emu.
poza granic nasze110 „,:ra ]u.
_„n errn us1.111a ro u: ··" r.5/n Durfia" n~ 111 i .
.
S
f ; d .' . k
•
- ,
k· f
l
,T
1. • • „
~
.
'
anar•.'lllO - oe11ermv.ęko · en-lerka ,l!r11p1: ~;:,1 1·,~,.. .oi r,,-~;- 7„f ;~ ·
rze7a. a.el!,o„u~znze s m;::.-r ~!~,ze ·az l.''.
klo by :nę dopafrymal na1•n111e1szega boda1 m „armii" Andersa troorzy ściśle zamkni„fu 0 ;e ;,1.untep d · ·g· n · ' za„ ,1<.aJ<+~ ca/komio no anu.
•
' "
·
·
k · kl
·
Anderaem i· 1e1.o
· d
. k
a cJą • an., niczym i!Jkaś kasta indyjska. Oplyroa I
zro142 u pomię ZIJ

I

PR BLEM ANDERSA
rr. 11.'nJ•frlryc/1 !.:nł:ir.,.. na .ęugn spolr>rzeń.~lma
lkn;n, c!olycl1rza.~ Jf!/.:a.5 bli7.ej nfool.:reślona na·
1z1e1a - do/..·l<:rl111e 11·1mel 11i1>roiadrm10 cze~o
t na co - z1v1n;:a11a z „.frmia Andersa". Za1ZarJn:r>nir>. '.n z/„;f porpażn~ ab.u jr> moi na 1'11ło zalaf!z>~c l.r;llm /..·p111Rm1 IV?~lc:dni„ bardziej
lub m1W'J uroczy~la kląfmą. Przemijn .•i<' 0110
przez rn/ą nra.or>. klńra i.•folnie zami/knn."ć nir
mo71', dnpr:J.i b.~d;:ic ir.zv;1l sam /rn problt>m.
],~k 110 "·•7.ecl1111" miadomo, A11der•. ofirer
z ~r~rrf_ m?j11y .. ro.<f•I. miano'1h111.I/ doroódcą
rd .zrnl·•m r;of~k-rch, klnre. po uklad~ie ,Stalin - S•'f'or.•ki" z lafa 191( roku, fmo;znne
by!.11 r. ·1 terenie Zmią7.l..·11 Somicrkiel!o. Tria·
domo rómniPż. re po pemnum C711.<ie Ander~
m,1!Prc111N!z~~ rfomw!Dane kilka dy1vizji polsk1rh z .f,'()</1 do Syni.
Tcr,1z l.:ill a 1n1łari i odpornird7i.
- Kemu podlt:';'a! gen. Anders i czyich rozkazri1n r.lnrpfoza1111 b11l f/r•rl1:i.:i'
Anders podle:!ał całf.:oroicie rozkazom
ómczr.«1r>;(o Rz.? du Polskie ;:o oraz \'aczelnego Wcrlza kfńr.11m b!fl J!rn. Sikor.•ki.
- C?.11 i jski byl rozkaz dany Anrlrr.<oroiP
- Byt myr.1fo11 rozk1n. pocl1odzący od
Rur/11 Pn/ol·fo,!!o i J\'acz. Wo·łza, a.żrby · „Armia Pok/al pou·•'ała na tere~1ir lmiązlru
Somieckiego i ażeby mzirła udział 1v malce
jako sojU8znik roojsk roroieckich przecimko

m do.•fafki.

d~mok.·raf [lcznym ro Pc:lscP, był by m g/ębo· j m.•zysl ko, ro u przyjemni a życie. A 1vięc pie-
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TADEUSZ REK

ców zatarły się, doprowadzając do częścio
wego połączenia niektórych grup „endeckich".
Obecnie przy\ •ódcy -,Stronnictwa N aro:
dowego" stanowią jeden z trzonów raczkiemomencie, ażeby stworzyć swoją wiasną ·krotnie zmieniała nazwę, a ponadto wystę- wiczowskich „rz;:dów" i ną całkowicie zgraorganizację masową, podporządkowaną bez powała równocześnie pod kilku postacia- ni z kierownictwem sanacji. Trudno byłoby
reszty, lecz ''." skrytości, wodzom „Ligi''. mi. Stale była „endecja" właściwa- ale obok pr~cprowadzić rozrói.nicnie pomiędzy mTak powstał „Związek Młodzieży Narodo- n~ej działały przeróżne organizacje pomoc· mi.
Jak w życiu carskiej Rosji pi tno cnł mu
wej", znany pod nazwą „Zet"-u. Jednocze- mcze.
·
· „ w1az k iem I~u- uslro3owi
Gd y N . D nazwa Ia się
na d awaly t. zw. „czarne sotnie",
śnie stworzono organizacj;; polityczną..
- któ:e.i
· Iu
· · pubi'1cznyrn o d wie
role, po- l a k na n, szym zycm
Dcmokrac1'a" d 0 ,,,. 0 _ Narodo\vvm",
dano nazwę .,Narodowa
"
• 0' •,vcz,~s·
J
r.iocnicza odgrywah- nn.: „Zjednoczenie Lu- dziesi~tków lat kamic.iicm mlyilskim legio
(„ND" - „c.1dccja").
.. „ ,
·
' ' l ac' mianem
I Io o:nes
· zwy;:
„en d cc31
t o, co SI".
,,lu-cn.d~·cJ·n"),
„
~ N,·ii·odo\ve" (t. Z\".
"
,
N. D. byłvJ clo•vo
,
Wladzc i dzia!alncść part,·jna
J
jawne. Jednakże władze te pochodziły z u- „Stronnict „,o Chrześcijail~.ko - iaroc!owc", wyb, czaj11cej CZf!sto poza :iwc r mv organi· znany sposo'b mys'l e·
a 5t now1c,ccJ
·
krytej nominacji zakonspirownn'.'j „Ligi Na- ,,Ch.·zes'c1·3·an's1.••a Dcn1 okrac 1·a" 1'tp. Po'z'.n 1·c 3· zr.cy311e,
rodo,ycj'', b-:;dąc od niej w pclni zależn~·mi. _ po przez „Obóz Wielkiej Polski" - u· ma.
Fundusze zaś dostarczat O!)anowany przez tworzono „Stronnictwo Narodowe", które
- Czy nicbezpieczeńatwo z tej strony iz siebie wydało różne odłamy .,ONR-u". stnieje dziś także?
„ligowców" - „S!rnrb N;ucc!-:n-\'y".
W ten sposób „Narodo'Na Demokracja",
- Oczywiście, tak. Przed wojną „endeOd początku N· D. zwalczała zaciekle
pozo~tn i'lca pod foktycznym kierownictwem
Romana Dmow~kicgo, wyrosła _ wbrew wszy~tko, co tchnęło niezależnością i postę cy" (zarówno powiązani organizacyjnie, jak
swej nazwie oraz wbrew intencjom Jeża~ pem. Nic gardząc najbardziej demago- też chodzący luzem, lecz typem umysłowoś
Milkowskicgo _ na organizację. służ cq in- gicwymi chwytami, używała i naduży ci dopasowani do partyjnych „endeków")
tercsom i celom warstw pofiadającyrh i u- wała dla swojej partyjnej korzyści imion stanowili znaczny odsct~k w naszym społe
przywilejowanych, które ochoczo pełniły „Boga" • „Ojczyzny" .' określeń takich, jak czeństwie. Jasne, że ani nie zniknęli wszysfunkcje żandarma, strzegącego porządków i „cl rzcścijańskiej" i „katolickiej" itp. Gdy cy, ani nic przekształcili cnłkowicie swej u·
praw dawnych. Stala si~. jeżeli chodzi o po- się pojawił faszyzm, ludzie z „endecji'' stali mysłowości sw ... go rozumowania, odczuwalitykę v.rcwnęlrzną, organizacją sił wstecz- Gię jego gorliwymi apostolami. Gazety pra· nia, czy też patrzenia na :, ·iat i życic. Istnych w narodzie, a w stornnkt: do Z1'.bor- wicy stale przynosiły hymny pochwalne na nieją nadal, podobnie jak istnieją sanatorzy,
ców . __ ugody, szczególnie, jeżeli chodziło 0 cześć Mussolinirso• który zdławił we Wło- kierowani propagandą z ukrycia, umiejętnie,
szech wolność i demokracj((. Skrajnym wy- sprytnie i ~z przebierania w środkach.
t
·
cara
ten dency3· sta ły
Dlatego też musimy sobie zdawać spraN. O. stał si~ dwór, a bardzo razem pro- f aszystows k'1ch
Ostoją
szybko także i plebania. Elementem, którym się najbardziej aktywne ośrodki, które sic; wę z tego, że „endecja", jeżeli nawet nie jasi(( najchc;tniej i najczęściej posługiwano i na nazwały „O. N. R.' („Obóz Narodowo- ko organizacja, to jako typ psychiczny, jako
którym się opierano, było to wFzystko. co Radykalny" lub „Obóz Narodowej Rewo· typ umyslowo5•:i, stanowi ciągle bardzo ponosiło i nosi popularną nazwę „kołtunerii". lucji"). Wszakże i obóz macierzysty 1 ważne zagadnienie, ba1·dzo i totne niebezpienic pozostało
„Stronnictwo Narodowe". również należy stawić
czeństwo, któremu
w tyle. Ostatnio zresztą, podczas okupacji
KU FASZYZMOWI
czoło.
W niepodległej Polsce jawna polityczna niemieckiej, różnice pomiędzy niektórymi
ekspozytura tajnej „Ligi Narodowej" kilka- grupami „starych'' a „młodych" narodow-

•

Endecja wczoraJ
• Od :vielu dziesiątków lat w naszym ży
pokaźną rolę odgrywały ugrupowania, określane ogólnym mianem prawicy. Ściślejsze nazwy posz.czególnvch
partyj, wchodzących w skład prawicy, - w
~óż~!ch okresach były rozmaite. ulegając co
Ja~1s czas przekształceniom, reorganizacjom,
z:m1anom pisanych programów i nazw.
. W okresie k~nspiracji pod okupacją nie·
m1ecką, obok m;i:i eh ugrupowań, istniało
rówmez „Stronnictwo N a rodowe". Nie tylko zresztą istniało, ale wywierało znaczny
wpływ na bieg polityki polskich omanów
po~ziemnych, a poprzez nie - na ~olską
politykę w ogóle.
Spróbujmy zatym pobieżnie w ramn~'1
krótkiego artykułu przypomnieć, co było i
jak było, oraz zastanowić się nad zasięgiem
wpływów i rolą. jaką odgrywały i odgrywają ugrupowania „endeckie".

ciu politycznym

POCZĄTKI BYŁY GóRNE
I '-CHMURNE
Wśró9 tysięcy emigrantów po upadku
powstama z: 1863 roku znalazł się również
wf. Szwajcarii, pułk. Zygmunt Miłkowski'.
o 1cer powstańczy, mądry, gorący patriota.

· k o i·lterat, przy b ierając
wk ro'tce. zas łyną ł Ja
ps~udomm: Teodor. Tomasz Jeż (T. T.
•
.
Jez). ,.
O!oz T. T. Jez, z~ozumiawszy, że walka
zbro3na _bez. uprzedmego dokładnego przygotowama me może dać zadawalających rezultatów, postanowił przystąpić do pracy na
długą metę. Do pracy konspiracyjnej, któraby odpowiednio rozmieszczoną siecią komórek ogarnęła cały kraj.
Tak powstała „Liga Polska" z centralą
w Szwajcarii, pomyślana jako organizacja
niepdcJileglościowa o nastawieniu demokratycznym.
W krótkim czasie na terehie „Ligi" zyskali duże wpływy dwaj młodzi podów·
czas ludzie: Jan Popławski i Zygmunt Balicki, niewątpliwie także demokraci, ale o
zabarwieniu nacjonalistycznym w stopniu
nieporównanie więKszym, aniżeli J eż-Mił
kowski. Wkrótce doszedł jeszcze trzeci Roman Dmowski, pozme3szy faktyczny
wódz „Ligi" a poprzez nią całego szeregu
innych organizacyj od „Ligi" uzależnionych
i przez nią jawnie lub z ukrycia kierowanych.
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STEFAN SADOWSKI
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żywie11ie, ciasną i ciemną. chałupę oraz ciężką
wnosi wiele ~mian, !d-Sre ni.; mosc1f), ze zrozmn'ieniem zagadnień no.rodo- prace. InnJ-ch wurtości matC'rial•1reh nic mógł
swoje
na,
bierze
paiistwowo-społecznych
wych,
nasze życie gospodarczoofiarować, gdyż sam ich nie 11osiad;i.l.
spoleczne, ale i wcwnQtrzną o~obowość cz!e>- barki trud dźwigania i tworzenia nowej rzcczyTu nas ąpilo zetknięcie siQ dwóch światów.
wieka. Każą nąu;i patrzeć na wiele ?.agadnicń, wi3tości naro~owej, a od samego i1oczątku
pod zupelnie innym niż dotychczas kątem. Je- okupacji niemieckiej stanął mocną, chłopską Reulncg-o świntopogląclu chłopskiego - chło
dnym z czołov;oych zagadnień w naszym życiu stoprt, na twardym gruncie walki i oporu. pa, budowniczego i :(.ywiciela narodu - który
może się załamy ~·ać mimo wielpaństwowym jc->t wzajemny stosunek wsi Z moc.1 i zdecydowaniem dążył do odzyskania nic mógł i nic
niepodległej Polski Ludowej. Nic wa- kich pacciwności losu i powicrzchown go powolnej,
i miasta.
hał s!Q, nie pytał nikogo o 7.danic czy słusznie dej~cia do życiu mieszkal1ców miast.
Niestety, ostania wojna nie wiele zmieniła, postępuje, nie radzi!, n co najważniejsze nie
Wielu chłopa zrozumiało. Patrząc na krzywjeżeli chodzi o to zagadnienie.
czekał, aż je~o, „ciemneiro i brudnego chłopa" dę społeczn:i, jaka się chłopu działa, na warunW wielu umysłach pokutuje stara, zaiste ktoś za rączkę poprowadzi i pokaże mu, co ma ki w jakich mu i ±yć i prncować, teraz dopiero
czysto szlachecka filoiofia, która rozpatrując czynić i kogo słuchać. On sam, czując w sobie widzieli że tak dalej być nic może, że dola
„SKARB NA.RODO ~/Y"
zagadnienia natury gospodzirczcj, OŚ\''iatowo- przeogromne wartości twórcze w wolności, chłopska musi ulec zmianie, waninki w jakich
kulturalnej, ~połeczno •politycznej, a nawet wiedząc, że obrany nrzcz niego cel i droga po żył, radykalnej poprawie. Inni nic wnikali w
I „LIGA NARODOWA"
Również na terenie Szwajcarii zorgani- szarego zwykłego życia dotyczącego wsi i mia- której kroczy są jedyne, dążył do niego z ca- podłoże i istotę warunków bytowania chłop
„ sta, traktowała je jako dwa odn~bne światy. ł~-m samozaparciem się.
skier-o. nic zastanawiali się z jnk"ch przycz)-n
1
, Yiezgodnc z rzeczywistością osądy o rozbieź·
on, żywiciel miast może pozwolić sobio tylko
zowany zosta l ~· zw. „ Sk·inb Nc>rodowy
r ciągu całej na zcj hi torii nie byliśmy
zaktórego założcmem było "romadzcnie fun- no:ci zagadnień dotyczących wsi i miasta,
· p 0I k" to.k blisko zrezilizowania połączenia wsi z mia- na barszcz i kartofle. Ci wiedzieli jedno. że
bl.
· ··
b l
·
k
"-i tcm, J·ak imdczas teJ· wojny. Ludność mia t chłop nic mó;;ł im dać tego, do czego byli przywszelkiej akcji nie- -orzemonc Y Y w opimi pu iczneJ
d uszów 'i ·f inansowanie
zwyczajeni.
przcdwrzctniowej tak glęboko, (pozo tałoki
b ł
l
T
·
K
·
r~JU: a rn . y a. przy- tego rozumowania spotykamy i dzi 8iaj). że na~zcgo pa1htwa - wyrzucana przez okupanpo.dl eg_lo_sc1owe} w
Spójrzmy na wieli z punktu jC'j widzenia.
na3mme3 mysl zalozyc1cla, Jeza-M1lkow- bi·ano je jako prawdy istniejące od wieków, ta, szukała schronienia na wsi. Byliśmy :iwiad- Dlaczego tak mnlo dbali.;my o podnic..,ienie
kraju,
naszego
ci
po!
calych
lerllania
wy
kami
powidziano
nie
lub
było
n10żna
nic
których
skici::o. Jednakże szybko i r,mntownie zooświaty na wsi, czym t umaczyć brak szkół,
stała ona '""paczoną przez ·ego wspótpra-\ trzeby zmieni~. z ta.k pojęt;ych światopoglądów podczas których llldność mia t zlewała się z światła, dlaczego wic8 nie miała bibliotek i
1
, 'd wypływał wmosek, zupełme zresztą dla te~o ludnością wiejską.
d
d
·J I
'k,
świetlic, czemu wieś byla no":bawiona zupełnie
A potem 1wzy~zło powstanie Warszawskie. rozry\vek kulturalnych itp. itp. Dlaczego tak
c?wn1. o:v, zw aszcza__ o czasu, ~ Y wsr? [r.odz~ju roz.umowań n~turalny, że m_al~ .ludzi
oook Balic- w miastach zastanawiało się po~ azmeJ nad Tysiące ludzi pozbawionych d:.:chu nad głową, mało dbali:imy o wyrównanie stopy życiowej
mch duzc wpływy ULyskał kiego i Popiawskiego - Roman Dmowski. tym zagad.iicniem. Nieliczni tylko rozumieli, bo!=<, eh i nagich, ludzi którzy przeszli piekło chłopa w • to;:unku do stopy życio vcj miast.
że takie rozi;raniczanie zagadnień wsi i mia- na ziemi, wędrowało po cnlej Polsce szukając Czcnm wieś otrzymywała tak malo tych war. .k.
. .
.
r.·
Z ygmunt l\~1l~~wsk1 był JUZ ~~bw1e -1~~ 1 sta, wyrz:;d;;:iło i wyrządza wiele szkód tak schronien;a. Cz~ść powędrowała do wielkich tości, które był~· udziakm miast. Starajmy się
miast, pozo tale zaś wielotysięczne rzesze te wartotści ~"Ilicść w wieś polską, a '''te y dostarym. Całą m1C]atywe uchw:-. c1li młodsi i! pai1stvm jak i narodowi polskiemu.
Wieś widziano ciągle oczyma przeszłości, Warszaw;aków znalazły schronienie na wsi. piero będziemy mieli prawo krytyko\rnĆ i wyoni prowadzili akcj~ dalej, ale nie po tej
Moment, kiedy miasto w swojej milionowej
nowych myśli i prądów nurtująlinii 1'aką W)'tyczyl twórca " Lie;i Polskiej". nie }widząc
l masie zetknęło się przez CT.as dłuższy ze wsią, magać. Wtedy dopiero b~dzicmy mogli należy
h ·k hl
) · ł
kt'
'
Najpierw fJrzeksztalcili „Ligę Polska" na er~ 1' -. orc przeo Jraz:i y psyc I -ę c opa po - ma dla zagadnienia wsi i miasta olbrzymie cie ocenić chło1ia pol skiego.
1 strukturę wsi.
-. . s.uego
.
. N.aro dową „ : . N a~~<'J?me
Widzimy, jak trudno jest wykorzenić z naNikt tak ogólnie llrzyjętego a niezgodi;cgo znaczenie. Nastąpiło bowiem 1,etknięcie się szych umysłów stare a jakże dla 11as zgubne
. uzn~ 11, ze
„ L rg~
błędnej
wskutek
które
światopoglądów,
z prawd:i 110J.1>cia nie prostował, nikt nie spra- dwóch
„akcią 111epodległosc1ową 3est · 3edyme akpolityki i przestarzałych pojęć, były dwoma i szkodliwe, naleciałości my'Ji szlacheckiej. Pa"
·•
L'
trzono zawsze i pafr.zy si~ dziś na wieś, że
1- wdzał c~y st_ai~ ~en odpowiada rzecz:ywi_stoś~i, różnymi dla siebie zagadnieniami.
cja prowadzona przez nic h , t. 3. przez
„nic dorosła do zadai1", jakie Jej wypadało
w całym zaga~menm,, me
.co na~bolesmeJsze.
tych założeń, awiele
z
Wychcdzac
gę Narodowa".
Wieś i miasto stanęły przed nie dającą •ię spełniać w rozwiązywaniu zaga<l.1icń ogólnosH~ tym przeJmowano. Takich, ktorzy
d
-f.
całą pomoc man~?wą, ostarcz_aną przi:z chcieliby chłopa i jego ciężką dolę widzieć w zmienić, ani ominąć rzeczywistością: jak po- narodowych. Ale tego co wieś otrzymywała
„SRarb Narodowy , przeznaczali wylączme lepszych warunkach, w lepszym bycie, było dolać trndnościom aprowizacyjnym, odzieżo- nic widzieliśmy.
\\1-ym i mieszkanio\vym. Teraz mó,viły za sic·, ·c,v 1·el'U.
·
.
11
I :'miało patrząc prawdzie w oczy, bez samona swo3e poczynama.
Innnymi oczyma patrzono na wieś z punk- bie fakty i wnikliwa ich obserwacja dawaln. zakłamania, musimy stwierdtić, :'1c p;·óba dzieOpracowano dwa programy. Jeden na utu widzenia turvstv.ki. Szukano wtedv. obick- wiele matcriałtl porównawczego.
·
jowego połączenia zagadnienia wsi i miasta w
na tów dla aparatu, fotograficznego, aby po dożytek publiczny, nazewnątrz, d rugi Mieszkal1cy miasta przyzwyczajeni do in- jedno ogólnonarodowe zagadnienie nic zupełnie •
micszkaniowarunków
innych
życia,
nego
użytek prywatny, nawewnątrz, dla wtajem- brze spędzonym m·lopie, pokazywać te zdjęcia
się udała. Antagonizm międq.y miastem a wsią
niczonych. Programy te różniły się pomię jako coi' orygi"alnrgo w „salonie przy czar- wych, stanęli teraz przed perspektywą dluż nic znikł zupełnie, rozumowanie miasta jest
dzy soba zasadniczo. O ile pierwszy był nej''. Szukano silnych, emocjonalno - roman- szego wspólżycia z chłopem w warunkach, w wclalszym ciągu inne od rozumowania wsi.
demokr;t ,·czny" i „niepodległościowy", 0 tycznych wrażeń, ale tylko w celu rozrywki. jakich on się dotychczas znajdował. U cz estPodobnie tak jak -;n·zedtem tak i dziś, wielu
Widziano wszystko co tchnęło „poezją", ale nic·• powstania niejednokrotnie zupełnie psy- mieszka!1ców miast nie stara się zrozumieć
,
"
tyle drugi, taiemny, hołdował zasadom cli- 1;ie chciano wid~ieć !z.eczywis~ości :~si polskiej cl:icznie za~amani, których pojęcie ~ wa~·to~ci trudu chlopskicgo, często wyśmiewając się
taryzmu, wodzow·stwa. i politycznego ko- i jej mieszkaf1Cow, JeJ trudu 1 wys1•ku, zclecy- tlobr materialnych nleg-ło radykalneJ zm1amc, z ich pracy czy „chciwo~ci'', o:az - uważają
dawanej woli w dźwiganiu się ku lep3zej pr::;y- nic mof.\'li zrozumieć chiopa, że może on jesz- chłopów za mniej wyrobionych Y:f pólgo.;podaniunkturalizmu.
cze spokojnie pracować, troszczyć się i myśleć
szłości.
rzy pal1stwa. Antagonizm między "-sią a
·
· l' ·za _d ?.brycl1 czas?"•
Strukturę orGanizacyjną oparto na wzos t o,i·q_ c mia„tcm musi zgln12ć, od tego bowiem znleżny
W chłopie widziano ciemną istotę ludzką, o wszys tk.im Ja'
h
rach masońskich. O r.:eczyvvisty:h w I a d zac łatwa do oszukania i wyzysku, do wmawiania ?r::ed p~rspek,ty_wą zbhz~iące~o. się fron~u, jest nas?: byt narodowy. Zagadnienie wsi i miai podziale fm kcyj nikt naz~wnątrz nie. wie- jej tego co czarne za bia1e. Gdy tylko po_'.awił 1ego __z:~iszcezn 1 po_gorzellsk, Jakie po swonn sta musi być wspólny·n 7:Jgaclrieniem narodowym. Jednaka musi b~-ć praca i jednakie kodział. Nawewnątrz obowiązywała lnerar- się światlejszy chłop lub chłopka, których nic, przliJECJU pozostawiał.
hia, przestrzegano ściśle stopni wtajemnicz~- .można było oszukuć zaraz przymaw~ano i':11 od J Chłop zaś z natury swojej uodporniony i przy·- rzyści.
Il „chamskich filozofów".· ll1fJ110i1<Jli;ana. c '':1r. rlzc:'. 1zwyczajony do ciągłej walki z przyrcdą, chłop,
.h l d ·
k m1as t a. w chl opie cl1ciano który niejednokrotnie zostawał zuncłnie znisz·
u z1 na wsze ue wyłącznic na uzyte
n ·1a • forsowano swo1c
kluczowe stanowisko. przc::iwników z całą widzieć tyiko tego, (charaktcry~t~·~znc rr;m I czony, któremu pozostawały tylko ręce do
KOl\,fUNIKAT
mo\•:anie dla całych naszyc~1 dz1eJOW), k~or): Ipracy przy odbudowie znb;iczonych gospobezwzgkdriością z"·;:ikzano.
ma orać i pracować w pocie czoła, :l:by 111~11 darstw, nie mógł zr.ozumieć ludzi, którzy tak
ZarzQd PowintO\~)' PSL 'w S\1Tym<.zosowy
mirli co jeść. Wieś zaś - chłop polski,_ SW;1J'.l !'zybko :<i~ załamywali. Nie rowmiał bicrno::lci wa\l·nch ko:n:inikuj" iż st11t11tov;y Zjnzd PSL
t-T I'- RODZINY
iwiaclomości1!;.,_ trzeźw:i; oceną, ~·zeczyw1st0Rc1, i bezc,7.ynno(,ci lu?zi, kt~J'.?.Y zamiast w pracy w S1 walh: cł• oclbed z' •:i(' w c11i11 17 marca
NARODO .''5J DEMOKRACJI"
roz~1m"r.1 poh, vcznvm. 1 p.;odno~c1ą ludzk~ pr7.e- ~·rnknc zapomnipma, tr:ic1]i cza~ nn bezczynnym
,
.
·':
19116 roku w ~. li , Reduta".
1
~(ic··o...-:„;Ą„ : · •1' r iro\"<'1'<'1 na spo<ob "·· ·ż~zo 1 wi<>lu: al<" io wielu tych, co się z niego 11rze~iadywPniu i czC'lrnniu nn. zm;an,.. ~yt;1a~~i.
Tymczasowy Zarz::id Pow. PSL
I Dziwił ~ię, ~onicważ da_w~ł im _w~zystko, czego
, .
ma~ofiski ,J igi l iaroclowcj" (Dmow·ski, Ba· 1nn~miewali, co nim pogardzali._
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CHLOPSKI SZTANDAR

ZAGADNIE NIA

GOSPODAR CZE

ZDZISŁAW NICIŃSKI

BOBIŃSKI

Terenowe Spółdzielnie Oszczędnościowo „ pożyczkowe
czy oddziały centralnego banku

•

Od czasu, gdy na ziemiach polskich rozpoczął się ruch spółdzielczy, obok szeregu spółdzielni różnych t ypów, występują pierwsze
spółdzielnie os zczędno ściowo-pożyczkowe.
Głównym ich zadaniem było zorganizowanie
zdrowego drobnego kredytu dla członków, rekrutujących s ię ze sfer go spodarczo słabszych,
w oparciu o drobne oszczędności świata pracy,
lub nadwyżki finansowe warsztatów pracy szerokich r zesz rolniczych i drobnomieszczańskich.
W szystkie te spółdzielnie oszczędnościowop o życ zkowe, ów surogat banków, iJrzeznaczony dla szerokich rzesz obywateli, ~pe!niały
dwa zadania pierwszorzędnej donio~łości go·
spo darczej:
1. Krzewiły cnotę oszczędności wśród najszcrszych mas i gromadziły środki, na tej drodze zdobyte, w instytucjach o charakterze wybitnie społecznym, nie mających nic wspólnego
z wielkok apitalistyczną. polityką finansową
banków akcyjnych i prywatnych,
2. Zasilały zdro'\\'Ym kredytem jedno.tkov.>e
warszt aty pracy wszelkich t ypów, a takż'e
' wiat pra cy w jego dą żnoś ciach do usamodzielnienia się gospoda rczego, bądź teź częściowego
uniezależnieni a się w zakresie zaspokojenia
element arnych potrzeb żrciowrch, np. mieezkaniowych.
Prócz wyżej wymienionych zadań gospodarczych, spóldz ielczość oszczędnościowo-pożyczkowa, pokrywając gęstą sieciQ. placówek cały
kraj, odegrała niezmiernie ważną rolę ~cho-
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znaną, że znakomita
z1ah aczy społł ecznyc·h , kzawo·

r~~\ycli P:Slrcob~~js:;~h~~~ó~k~~~ ża;~f~
spółdzielczego.

Str. 5

Spółdzielnia. była, jest i będzie szkołą zy·cia
społecznego i to jest jej druga karta zasług,
nie mniej ważnych od położonych na odcinku
.
g ospodarczym. ··
Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, w
miarę swojego rozwoju i zagęszczania sieci,
·stawały się regulatorem drobnego obrot"„ p1·eniężnego bezpośrednio w terenie.
To spowodowalo konieczność stworzenia dla
tych spółdzielni central finansowych, których
głównym zadaniem było gromadzenie rezerw
kasowych i nadwyżek obrotowych z terenów
zasobniejszych i kierowanie tych środków do
spółdzielni na terenach u9oższych.
Dla spełnienia tych zadali powstały:
w Kongresówce - Ęank Towarzystw Spół.
dzielczych,
w Małopolsce - Centralna Kasa Spółek Rolniczych,
w Wielkopolsce - Bank Związku Spółek Za·
robkowych.
W latach 1914 - 1924 t. j. w czasie pierwazej wojny światowej i w późniejszym okresie
dewaluacji pieniądza spółdzielnie oszczędnościowo-pożeyźczfowetrayzknimi ich centrale finansoryzys.
we prz y1y os
Po stabilizacji waluty w niepodległej Polsce
w bardzo szybkim tempie powraca do norma!·
nej pracy znakomita większo ść starych spółdzielni oszcz.-pożyczk. i powstaje duia liczba
nawych, pokrywając cały kraj gęstą siecią oko·
ło G.OOO placówek.
Z dawnych central finansowyc11 Bonk Towa.
rzystw Spółdzielczych prawie całkowicie traci
kontakty ze spółdzielniami, natomiast Centralna Kasa Spółek Rolniczych i Bank Związku
Spółek Zarobkowych z central dzielnicowych
przeks ztałciły się na ogólnokrajowe.
Podczas gdy Bank Związku Spółek Zarobko·
wych obok współpracy ze spółdzielniami razszerza swoją działalność na przemysł i handel prywatny - Centralna Kasa Spółek Rolniczych utrzymuje do końca swój charakter cen·
trali fi nansowej spółdzi elczości rolniczej i
ogra nicza swoje czynności wyłącznie do pracy
ze $°p ółd zie lniami.
W r. 1930 przez spółd z ielczość spożywców
zo stał powołany do życia Bank „Społem".
W myśl intencji jego założycieli, zada nia
Banku „Społem" sprowadzały się głównie do:
1. Gromadzenia oszczędności świata pracy
i r ezerw kasow ych związkowych spółdzielni
spożywców,
2. ff'nansowan ie potrzeb wyłącznie spółdzielczoś ci spożywców.
Zadania t e wykonywał Bank „Społem" przy
pomocy aparatu własnego oraz , g dy idzie o akcję gromadzenia o szczędności , przez Zastępstwa banku przy placówkach spółdzielczości

spółdzielczego ·

~dcinek spółdzielc~y ma p_owierz?ne _prze~ B_~nk Spółdzi_elc~y w tej koncercji, Pl'H!! spePan.stwo, ~o spełnienia fupkoJe o niezmierueJ cJa.lny wydział. spó!dzielni usz~~ędtlOściowopozyczkowych Jest dla nich ~łlłCZną Centra·
domosłosc1 gospodarczej.
Społecze{1stwo ma prawo tądać od i"Uchu . Ią finansową. Obsługuje je przez sieć swoich
spóld7ielczel?o,. aby, _obok i:oli gosl;'lodarczej, oddzi!l;łóv~·" ro~lokowanych w większych ośrodspełnił nalezyc1e swoJe drugie zadanie - wy- kach zyc1a społdzielczego.
j Druga koncepcja przewiduj" roz.J:iudowę
.
.
chowawcze. . •
I dlateg? me ~est oboJętną,ta ~zy mna struk- · centralnego banku spółdzielczego daleko w dół.
I Według niej bank centralny przei:: ięstą sieć
tura _org~mzacyjna. ruc.~u społdz1e~cz~go.
Dziedziną orgamzacj1 obro.tu p1~n_iężneg_o "'. swoich placówek wojewódzkich, powiatowych
k
la
ę
ru h m s
ramach te
e u u .ui 1 ~a.Jąc P cow 1 i zastępstw przy spółdzielniach dociera jak najgo
, .
społdz1~lc~e oszczęd~o ś~\owo-pozy~zkowe wraz bliżej w terenie i jeet pompą ssl!,eą, jeśli idzie
a gromadzenie oszczęc!ności i odprowadzanie
ze swoimi centralami fmansawymi.
Zostało uzgodnione, że cały ruch spółdziel- ich terenu
, . .
.' . . . .
.
czy powinien w dziedzinie finansowej opierać
!'Tie ne~uJe 1st111enu1. 11połdr;~eln1 . osic~ędnosię 0 jeden tylko centralny bank spółdzielczy.
Ostatnio został iarejestrowany statut Banku śc i~wo-pozycik_owych, le.cz tylko w ich naJdr_ob·
Gospodarstwa Spółdzielczego, pomyślanego, n eJsZeJ postaci, ale sobie ;ezerwuje i:_olę _gło:w·
jako centrala finansowa całego ruchu spół- n.e go dysponenta w rozd~1ale kredytow i uzyc1_a zg~oma<tzonych środkow _obrotowych. Czyncizielczego.
Bank ten ma przeją~ dotychczasowe centra- mk.owi 11połecznei;nu zapewnia tfłO$ w wa~nych
le finan owe t. j. Bank „Społem" i Centralną ~g1~ma~zeniac!1 i ra~ach oddzta.łowych i wo.
Jewodz~_ch. Kierownictwo techniczne oddaje
K<isę Spółek Rolniczych.
Ale zadania, jakie Bank ten będzie miał do całko:w1e1e w ręce personelu fachowego, pra.
spełnienia nie pokrywają się z zadaniami Cen- cowmc_zego.
W pierwszym ~ad!tu w:pl'yw ci~m!t8: e;po.
tralnej Kasy i konstrukcja aparatu, przy którego pomocy Centralny bank spółdzielczy ma łecznego na ar~an1zacJ_ę obrotu p1emę~neg~
'Ykonać swoje zadania budzi powaine zastrze- jest o wiele większy 1 ta farma organizacJl
opiera. się na zasadach czysto demokratyciżenia.
~cierają sle dwie zasadniczo różne kon- nyeh. Pod względem wychowawczym. przy tej
organizacji .stv.:arza się s:z:er.okie. ml'>żliwo~ei
iepcje.
Według jednej z nich w terenie t. j. na wsi, przygot~w!lJlia l przeszkole111a !1cz11ych ka4r
w osa.dzie, miasteczku, aż do miasta powiato- pracowmk?w ,społecznych .. Organizację pomopY
wego włącznie, powinny pracować sJlółdzielnie kredyt?weJ biorą sz~rokie masy czł?nkow
oszci"dnościowo-pożyczkowe. One mają być w swoJe. rę.ce _i to daJe gwarancj~ na.lezytega
-'- po_t r.zeb kr. ed·~
tk
d
k
·
"
.,. ~o-.
Je nos b owy'."'
zbiornicami wkładów oszczędnościowych z te- zaspo
·
d
t
eh OJema.
renu, one mają nieść pomoc kredytową. swym wy , opar ego na e:z;pa&re meJ inaJoMOl'!Cl
członkom. Organizacyjnie zw~zane ze swoją warunkow terenowych.
Przy za$tosowaniu drugiej nastą.pi centrali·
centralą, finansową, w niej tylko lokujlł 1woje
reźerwy kasowe i od niej tylko otrzymują po- zaeja środków pieniężnych, a ich uźyeie b~moe finansową w miarę narastaj!lcyeh potrzeb. dzie zależne od decyzji central11yeh, AparataAutonomiczne placówki, rządzone przez wła- wi spółdzielczemu w tej f!'rmie grozi zbiurodze pochodzące bezpośrednia z wyboru człon- kratyiowanie i skostnienie. Uzyeka11ie drobne·
ków, dają dostateczne gwarancje dojścia do go kredytu krótkoterminowego pa peytrzeby
decydującego głosu czynnikowi społecznemu. drobnych warsztatów praey będzie przy tej
'
Kontrolowane przez organy własne, są równo- organizacji o wiele trudni~jsze.
· · wy1ul!zczonyeh przyczyn sr1rawa.
Dl a wyzeJ
·
· ku R ewizyjnego
związ
d
d
·
cze·śme po · na zorem
r . ai a spa'łd 11i..e1czego apar
.
Spółdzielni i centra1i. f"mansowej,. co au t oma- spoaab u zorgamzowan
znaza:l•<lniciego
cech.
tycznie włącz;\ je do ogólnego planu gospodar- tu pieniężuego nab~era
czego całości ruchu spółdzielczego. CenaralnY. czenia.
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K. P. G.

Wszyscy chlop·1 - czlonkam·1
Nie od dziś znane jest pows;i:echnie staMwisko PSL odnośnie spótdzielczości. Podkreś.
łając je na tym miejscu w paru skrótach; powiadamy:
1. Spółdzielczość wychowuje nowego, lepszego człowieka.
2. Spółdzielczość jest szkołą. s·amorządu.

sp6łdz·1elni

LEON

Dobór odmian drzew owocowych
Rozmawiajqe jednego razu z kilkumorgo·
w ym gospodarzem na temat owocarstwa, u·
słyszałem z jego ust takie zda nie : „U nas w
Polsce nie opłaci trudnić się owocarstwem, ponieważ co sie; ppsad:i;i, wszystko zmarznie, więe po e„ saazić". Faktycznie zgodzę się z
tym, że drzewa owocowe często wymarzajn
i gospodarza c1:ęsto spotyka zawód. Nasadzi,
wykosztuje się, pracuje - przyjdą &ilne m1·0iy i odrazu wszystko mu wymarznie i czło
wiek biedny znów się kosztuje i znowu saclzi
i znów mu marznie. cl "k
1estem synem ogro ni a i mój ojciec nieboszci;yk opowiadał, że podobne mrozy. J4·
kie były w 1929 roku bywały w Polsce 1 dawniej i były lata kiedy wymarzały drzewa. owocowc, kasztany, akacje i inne drzewa. Ponie·
wa;. bardzo koeli·- ow"'carst,vo r"d i..Y"' ..Io.
„ ,., .~ 4
"
„u,
"
pomódz swoim m!lłyxn J?rojektem.
ZjeStanach
i
Kanadzie
w
emigrantem
B~dąe
dnoczonyeh widziałem w Kanadzie w klimaeie ostrzejszym więcej sndów niżeli u nas
i rrnki b yły zawalónę owocem, przeważnie
jabłkami.

Nawet przed wojną kanad yjskie jabłka
trafiały rlo Pol~ki . Dlac zego umieli w Kana·
d2:ie 1u klimacie dość zimnym, produkoivac

'
tyle omocó1v?
Stopniowo kiedy się nauczyłem trochę mó ·
wić po angielsku i dowiedziałem ~ ie. 7.e w
Kanadzie je~t dość sporo stacyj doświadczal nyeh, gdzie uczeni z polecenia rzą du prawa·
dzĄ. doświadczenia nad odmianami i krzyżu·
ją je Z jabłonkami syberyj!'kimi i przekuyżowując je kilkakrotnie .doprowadza.ją do O·
wocowanta ~ięknyeh okazow 0 dość stałej

ziJnotrwą.łośei.

Syberyiekie jabłus:z:h $ą podobne de> odmian raJ·skich, nic nie warte, gorzkie, drobne,
ale sa. bardzo zimotrwałe i wcale nie pl' „.e
7

:·aK!~~·dzl~~~ 0 ~ :f\t;o p~~~~e sk~~~;~~~~~~nr
1

uiiino?rwalić swoje drzewn owoeow~ i
wyprowadzić gatunki zupełnie nowe - kanadyjskie.
Powróciwszy w 1913 .roku z Ameryki. za łótvłem sobie 1111 nowo kupionej parceli
d "ł
N
d
•·
d
L~a }.•b ln°ł_.t:\'-oęokzę311 Zl'>Jl'Y gro~z. Kal~a zt -~nd .
u ona 1 •
' "'auroana,
anu.> ergs.-ieJ, .i-.O
cieszyłem,
Bardzo się
d ju~ • i
b rósł
· k ho mój sad
ł b ł
y y pię ne owoce, ar zo mnie
owocową. ,
eleszyło. te już: mam. sad i po długoletniej tu·
łaciee. jestem na swoim zagonie w Poleee.
Niestety, •w 19~9 roku WSHstkie piękne 0 •
wocowe drzewa: }'lenety, gruszki Bery i czereinie wymarzły w pien, a pozostały tylko
odmiany kanadyjskie. Staropolskie odmiany
kanadyjskie przeżyły mroly w 1929 r. 19:50 r.
i 1931 rol u. Ro$ną, owocują dość dobrze i µi1 ·
marzną. a najwa./:niejJZC że nawet dzikie q)ęgałki, diikie jabłonie wymarzły i nadmarzły
w tych latach, a r, kanadyjskich nie wymar·
da a:ni jedna.
Podczas okupacji niemieckiej przyjeidżali
do mnie uczeni niemieccy kontrolując i zwie·
dzajac odmiany kanadyjskie w· re1;ultacie
czego otrzymałem ro:epor.z~dzenie: „Bobińaki,
dajemy tobie ro opiekę te kanadyjskie odmia-

l'lillli

Nakazano czyl!zczenie rejestrów, ale naka.·
zano też w wielu partiach politycznych, by
wszyscy ich członkowie zapisali się na człon.
ków miejscowych spółdziell\i. J{ażdy członek
pp.rtii - członkiem 11półdzielni.
Kongres Związków Z~wo<towyeh równiez
pwoesgtoanwowi·nii~e'nżebkyćatcdzyłocnzkloienmek~zpwo'ł!dą!k1·e"1nz1. awodo· ny. Nie roolno tobie ~ać ani sprzed;ici, ani
jednego razu nikomu vez naszego rozporzą·
•
"
~
.
Trwa czyszczenie rejestrów i id?:ie werbu. dzenta. Po roojnie będzie tu staciii do$rviad3. Spółdzielczość daje wsi duże korzyści
nek nowych członków, przedl:ub. ~it spółdziel· ezalna, a. tera.z jeśli iię nam nie podporzttdkumaterialne.
' jeJSz, 11't1J. cię $łąd rl)yrzucimy i dll.rr1:y ~o inne·
cza. tymczasowość.
Stąd wnioski i wytyczne programowe:
Ludowcy powinni być zorientowani w tej mu. Będzien 7t>ysylał zraiy_ do Niemiec, pod
1. Przy zachowaniu indywidualnego wła a- sytuacji. Piszemy tych parę ~ł6w i nawołuje. nieroaż v. na.s roe WsclwdnicTt PrusacTi TVynia gospodarstwem chłopskim, wieś pal· my do wst~powania na członków gpółdzielni marzły miliony drzero".
W }rnfici.i nltlsiałem podpi,ać umowę, że nie
bynajmniej nie dlatego, byśmy chcieli, dora·
ska musi być uspółdzielczona.
2. Demokratyczna zasada samorządności c!zali, ezy nakazywali za pomocą organizacji Jam nikomu }Je:z: ich wiedzy ani jednego iraspółdzielczej powinna być w całej p łni gospodarczych poszerzać lJQlityczne W1)ływy zu. W reu1ltacie umowa była kiep$ko wyko·
stosowana. na wszystkich ogniwach gpół. rucln~ ludowe~o. _Nii;, ~o stoimy 118; ~ta.nowi· nana. najlepsze, niijcenniejsze odmiany pozo·
s~, ~e sp6łdzielme, Jak i ":szys~kie m_ne. orga: stały dla Polski • .
dzielczej struktury organizacyjnej.
N11 zdanie, że drzew owocowych nie warto
3. Zarówno spółdzielczość wiejska (produ· mzacJe g~spod.a~ez~ :ia wi;i ma.Ją słuzyc całeJ
· sadzić, odpowiadam odwrotnie - ie•t rolłrtof
.
.
cencka), jak i miejska ( spożywcza), po· społecznosci Wl~JskieJ.
Z ~ado"'.ole1!'1em obserwuJemy y;zmozony I Tylko odmiany trzeba wybierać zimoodpo~winna być w llkali ogólnokrajowej zorganizowana w jednym. jednolitym Cen· obecrue spo!dz1elczy i:uch o;~anizacyJny ~mia. ne _ kanadyjskie, staropolskie, rosyjskie, Mt·
stach, b? s_1ła sp6łdzielez~sci leży w JeJ. upo· czurynowskie prowadząc nad nim.i . pewne ~otra!nym Związku Spółdzielczym.
":szech:i1el"!1~, bo postępuJąc,emu U~J?6łdzielc.za. ewiadczepia, poniewnż dotąd odmiany, ktore
Spółdzielcza rzeczywistość w Polsce nie jest mu ."'.!i wu:uen towarzyazyc razwoJ spółdziel· mamy jabłollltl Renety, grusze Bery, brzosk·
winie, morele, winorośle, bvły sprowadzone z
.
.
c:r:osct w m1asta;ch.
jeszcze ostatecznie zwyraźniona.
Al~1 .w oparciu o dośw1adc:r;ema . obecne~o, krajów cieplejszych niż Polska i dla tego tak
Toczą się na ten temat długie i ostre dyi;pu·
.
. •
ty i spory, które zaostrzają się nie tyle przez prz~J~c1oweg? stanu rzecz~ w naszeł SJ?6łdziel- często w ymarzają.
Polska by mogła stać się kraJOID hodcn\fh
udział w nich przedstawicieli interesów wsi ezo~c1, w kt?rym_ rządzą i domi!!-UJ~ !nteresy
i miasta , ile przede wszystkim prze:r: przemoż- s~oz~wey m.1eJsk1ego, pra~uce'!'ci wteJscr po- owoców, na.ieiy się tylko źastanowić dobrze
ne uczestnictwo robotniczych partii politycz· wmm ~aczme cz~wać, by ich interesy me zo· nad o-atu11kan1i i dokładnie je zbadać. Mam
staly, i _PO ustaniu tego tymcz;~sow~go o~ri;· dość "'sporo gatunków kanadyjskich i radbym
nych.
Toczy się, trzeba to wyraźnie stwierdzić, wal· su~ zmaJorrzow'.1-i:e prze~ s_pozywcow mteJ· dopomódz: polskiemu owocarstwu.. J cstei:n
ka o wpływy polit yczne w spółdzielczości. Dla- 11k1c?, z kt_orynn Jak_o społdz1eley chc~my r~e- przekol'l!lny, że żadna galąi rolnictwa D lf'
tego trudno jest uzgodnić zręby organizacyjne teln1~ wspołp~aco:wac, chcemY: tw?rzyc wspol· wvcla .t yle, ile wyda, l'!w9~ars~wo. - h_o~ow l:1
całości Ruchu Spółdzielczego, dlatego stan ną, Jedną społdztelczą orgamzacJę w Polsce. jabłoni, grusz, .c~eresn~. _shw I w1~_or~sh. Wina mo;i,emy m1ec swoJeJ prod11kCJ1, 1est m'.1·
tymczasowo ści władz w „Społem" i Związk
i,Jiwa i popłatna przy dobr ym prowadlenm
Rewizyjnym zbyt się przedłuża.
i dobranych odmianach.
I CENY NASION KWALIFrn:OWANYCH
W Rosii był człowiek Miczuryn , am ntnr o·
Do ostatecznej rozgrywki jeszcze nie doNa zasadzie zarządzenia Ministrów Aprowi· wocarz, l(tóremu rząd dopomógł i on dał d•1
szło .. ~a razie sztaby ,werJ:>ują całą. siłą zwospożywc ów.
lenmkow, wespół ź ktorynu. wystą_pią na nad- zacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rol- ż o nowy ch odmian dla Rosji i stworzył C':' lW t ym st a nie rzeczy w okresie 1930 1944 r. fu nkcje obrotu pienięinego związane- c~odzących wal?yc~ ze?ra~1ach,_ zJazda~h po~ nych, nabywcy kwalifikowanych zbóż obowią- da. Ja gdybym mógł dopomódz polskir mu ago lub wykonywanego przez aparat spółdziel- w1atowy.ch, WOJ ewcdz.kich i ogol~okra3owych. zani są do oddania w naturze 75 kg przy eli- wocarstwu i nie chcąc wziać ze sobą clo f!ro·
Chcą W?WCZ6;S zgodme z: przemys}anyi;i. we- I tach i oryginałach, a 90 kg przy odsiewach, bu mojej wiedzy i gatunków sprownd zo uycb
czy spełn iały :
a ) w zakresie gromadzenia ~rodków obro- d~e sweJ :vo.h plai;en; za~ecydovi:ac <_i.efimtyw: I ponadto do uiszczenia zapłaty w gotówce za z Kanad y , rad b ym oddać dla społeczci''>•WO.
t'l wych: spółdzielnie osz czędnościowo- me o _ta kiej, . a. me ~n:ieJ orgamzaCJl naszej 1Jrnżde 100 kg w następuj:}cej wysokości: przy wszvstko, com dotąd zdobył. Dużymi ko~ i
placówk i spółdzielczości :półd; ielcz.o ści 1 d_o Jej władz naczelnych po- ::akupie nasion jęczmienia, źyta jarago i owsa tam! sprowadz iłem te kanadyjskie gatunl<i i
pożyczkowe ;
. . . elit - zł 140, oryr,-inałów - zł 134, pszenicy :r.aklimatyzowałem je. rad bym nimi podzir..
spoiywców, jako zastępstwa Banku wołac s:-"?1ch_ ludz1. .
Jić s ię ze swymi braćmi.
ZwyclQZ:I_", ja]t zwykle, te~1, kto się naJlep_ieJ jarej elit - zł 160, oryginałów - zł 150.
„Społem" oraz bezpośre dnio centrale
Należ ałoby stworz yć gd zi eś stację a„.
Cenę sprzedażna na nasiona roślin strączka.
do tych ZJazdow przygot uj e, kt o dla svrn1ch
finans owe spółdzielczo ści ;
znmierzel1 zd oła pozyskać najwięcej zwolenni- wych i oleistych Jarych ustala się, doliczając świadczalna i cr yt a ć kana dyjskie p isma ,.,_
b) w zakresiP. fi nansowania :
do ceny zakupu zysk firmy rozprowadzającej ~{ro<lniczc, śledzić za ich post<;pem, a zara·
potrzeby indywidualnych warsztat&w k6w.
Spółdz ielcy wi edzą, że budowa powojennego w kwocie zł 30, oraz zł 60 przy elitach i ory- zem w zbo gac :ić wi edz ą i ka uad xjsk imi odpracy w rolnictwie, rzem iośle, drobnym
przemyśle i handlu z aspakajały Sp ół- samorządu spółd zielczego , słusznie zapocząt- r,-inałach tytulem opłaty dla hodowcy. Za zbo- m ian ami nasz kraj.
dzielnie o szczcdn ościowo-pożyczkowe z I kowana już w r oku ub iegłym, utknęla rapt em że konsumcyjne, dostarczone na wymianę, fir- - - - - - - - - - - - - - - - - - -le
'li
własnych śro dk ów oraz przy pomocy na szcz::blu pov;iatu. Do zjazdów i wyborów ma rozprowadzająca, t . .i. , ,Społem" płaci ceny
UuO't\TCJ :fiEf.li~~ O
sztywne bez premii i . d~'lntkó;v, pr:z:ewidziarad wojewódzk ich "już nie doszło.
swoich cc111ral
spółdzielczości . Stwierd~ono więc, ~e wybory jakie odbyły nych przy dostawll.ch swiadczen rzeczowych. '
fi nansowe
potr zeby
s p ożywców za~pakr.j ał B.ank „Sp ołem" . s~ę ": powiatach. są me~orm.alne, bo sp ół~ziel- . Nab:ywc~ kwalifikowan ych ziemniakó"'., e_lit , Zawiarlrm;~ my, że z dn iem 22 Ju•er o b
r c>t1 r:c,tu P. S. 1.. zos+l'ly prz<"
z od„cdzPni<>rn P::i~' "tY;a Po l ~k1rP,"o ma1:n~' no- me me p owykr~slnły .z I,1st:':' swych członkow,- 1. oryg;małow płacą z~ 100 kg sad~emalw\~ - 'irra W oj. 1 Sci(' ,„.·
, "'··lw' ows l -;.~.i Nr ą na ul.
w·::- rzf'C Z/W i ~tc' .S i d'l j i;,i now~«:h r:i.m 1 form 1 :' ~ 1 1 co 7gmQli , wyjcr ,1:>1i 1 lub prz~ nrnsowo z1emmacza1 vch - zł 2~G. pr zy <' „,,.., me ~ ~1 op·
musi prz~' "'lO ~ O\'. q:! siic rli wnid ż ycic gospo- i nieś,, :r. :omie nr. ~ z okupr.i1~a zos tali do sp ół· I obo,YiQzani <lo zwrotu ma teriału konsumc yj Klrjuwskę (Gai we) I, naprzeciw gma(hu Uru1 ... u. ,; 0Jv>n.1uziuego .
• ncgo.
/ dzielni p ow ci ąga ni.
darcze kraju.
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ale umożliwiaję.cym stworzenie
nowej, opartej na trwalszych niż poprzednio podstawach. Skazywanie dwoje
ludzi na cięgle przebywanie z sobę.; gdy
charaktery ich i usposobienia zupełnie
' sobie nie odpowiadaję., jest zaprzecze.
. .
.
• .
.
•
Zdarz11 się często, że spotykamy ludzi zabezp1eczaJę.cego przyszlosc1 swego na-I Poza tym zdaje m1 się, ze rozwody 1niem prymitywnych praw wolności czlo1
starszy<:~ . wiekiem, współpracujęcych rodu. A przyszłość to przede wszystkim na dużę. skalę nie będę grozić wsi z wie- wieka.
harmomJme z młodzieża. To tak czeste nowo .nara~taJęce. pokolenia.
Sędzę, że inny będzie stosunek lu• lu J?O'\'.od?w: Pozostan~ czas długi ra~
wypadki na terenie wi~iowym. Ta ;ozZd.aJ; .m1 się,. z~ t_a fala .rozwo~o"'.' czeJ. ZJaw1sk.1em rzad~1m. \)dstraszac dzi do tych spraw w przys~łości, g_dy
piętość wieku pozwalajęca czuć się do- ~v m1esc1e, o ktore! się tal_< wiele ~owi, będz.1e w. duz~m stopni~ podział gosp<;>- kłaść b~dziemy obecnie już silny nacisk
brze ze sobę. w pracy społecznej ludziom Jest wywolan~ meogramczonym1 wa- ?arki. Dzielenie grun~u 1 mwentarza me na zmianę wychowania nie tyiko dziewo tak dużej różnicy lat, nasuwa tylko je- r~mkam1 l~t \~OJennych a prze.de wszyst- Jest spr~wa łat~a an.1 pros!a, ~ znai:e czę.t, ale i młodzieży męskiej.
den wniosek: tak dziać się może tylko kni; .kcctol~c~1m dogmatem merozerwal- chł?psk1e przyw.1ę.zame d_o z1em1 będzie
Gdy zniknie uprzywilejowane stanow organizacji, której członkowie wzwy- nosc1 małze11st~a, dotychcza~ u nas sto- takze V: tym duzę. prze_szk_odę. Poza tym wisko chłopcqw w rodzinie,_ poczucie
czaili się do walki z martwotę. myśli si:iwanym. To :ci ~~zyscy, ktorym w:es~- tradyCJa 1. p~zyzwycza1en1e d_o. fo:~ wyższości wobec dziewczęt. Zyczliwość
i przyzwyczajeń w soh'. e samym.
c1~ ~ano moznosc prawnego uł?zema zdawna p1zy1ętych, poparte op1mę. WSI<;> i współpraca zastę.pi lekceważenie i wyMłodzież jest jednak zawsze i pozo- S\.\ yc11 zagmat~anych spraw osob1s.ty~h, w~, będę zaporę d~a młodych z~palen- maganie usług. Przy.faźń i uśmiech zastanie tę., która wnosi w życie zdecydo- ~po:z~ dkowan~a <:d lat z~n~af'.ych 1 me- cow, bezmyslne dęz~c~ch. do zmia~.
panuje w domu. gdzie prżepracowanie
wane przeciwstawienie się stosunkom istmeJęcych .więzow m~łzens~1_c:h.
Za~adę pr?wa ~~łzen~k~E".go b~la 1.P?- kobiety bvlo przedtem powodem swarów
.
społecznym, lub realizowanie hasel po- . Zres;-tę., me trzeba się ludzie. Czy Ja- zostaje rodzina, 1al..o n.a.rmzsza ~omorka i kłótni. Spokój i zrozumienie przyczystępowych w formie i treści. Tak bywa k1kol w~ek paragraf ustawy, czy przysię-! spo_łeczna. ~aragr~f zas 6. nowej usta"':~ ni sie do scemento,vania malżeństwa,
jeśli chodzi o młodzież męskę., o chlop- ga ~!?zona w kościele, zdołaję utrzymać ma1ęcy w medlug1m cza_s1e wp~owadz;~ usuniecia myśli samej o rozwodzie.
.
. .
.•
ców. Dziewczęta na wsi, choć tak zde- w scISłym zwiazku dwoje ludzi którzy na cnlym obszarze kraju komecznosc
wymaganych . Rowi:'oc~;sme, g;dy. dziewczęta macydowanie posunęły· się w swoim roz- zdec dawanie inieli siebie dość?' Prowa- śW'iadectw lekarskich,
s1ecl .wvchowywane
Ję.c moznosc
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. prze d zawarciem
·· zakłamania
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zw1ęz ·u ma zens 1ego, b d
woju, wci'łgnęly do pracy spolecznej d z1·1 oyto ty11.;;:o do h'1pokryzJI
zi~ n~~ci, 'b~ze
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ę.
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.
uw okresie lat międzywojennych, jednak i nadużyć. Nie trzeba roz~odzić sie na gwarantujęcych wolność od chorób
10
w pewnych dziedzinach swego życia, ten temat, zbyt wiadomo jest wszystidm, mysłowych, wenerycznych czy otwartej sme w~ięgrn~te do .o:gamz~~Jl, na .r~
godnosc1
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swej
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ogromnym krokiem naprzód w naszym be~ owiec~eJ 1• m:1 1 eJętnos <: 1 :a zemą. k~oh
wiara we własne siły, powoduje tę sła żeństwa w kościele katolickim.
t · t prawodawstwie i przyczynić sie może ie l'ameJ w zycm, to ma zenstwo ta ic
O k t ·
bość iście kobieca.
ludzi bed7ie zwiazkiem trwałym opar:
d · . · d
ys ~ u.!ęc na .t e . t ei:na ty, war 0 , Jes .
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Opisu.Tę Ci wraienia swoje zebrane na rozeJrzec s1e wokol s1eb1e popatrzec po- me tylko do po niesienia z rowia naro„
ł
·
·
· · ..1· .us1;1męc1a
h romema
l d
' Czy w kra- 1 d• u~ a.e.
· ·k raju własnego.
. uczucm · ,
,
;-: ma,- tym na .o ustronnym
i:c
o
jednej z konferencyj powiatowych wśrórl ~a grarnce
1
. Rozwod. za_s w r~z1e. ~de~yd?v. anego
koleżanek. Po przyjściu do domu, wiele Jach protestanckich, możność uzyskania I zenstw1e wielu tra~edn 1 me~zczęsc, k~omyślałam na ten temat. \Viększość tych rozwodu obniżyła moralność, doprowa- . re tak często na tym podłozu P.~":staJa. ni~do.br~ma s:ę m~lzonKo:V 1 o ile dobro
młodych dziewc~t lekliwa była w my- dziła do rozbicia rodziny? Wiesz dobrze, l Umożliwienie rozwodu, rozeJscia s~ę dz1ec1 n1el~tmch i:1e ~ę~z1e n~u stało na
ludziom. którzy w młodości zbyt po- r:zeszkodz1e, .st.anie się J.edy.r:1e gw?rai:ślach o nowych przeobrażeniach w swym że nie.
chopnie w zwię.zki małżeńskie wstępuję., CJę., zapewmaJęc.ę. moznosc ulozerna
doprzecież
wiaCłomo
jedno,
jeszcze
1
życiu, ze strachu o źle pojęty interes
własny. W jednef szczególnie dziedzinie, brze, że nie ustawa tworzy życie a ży- lub t:~ po kilku łatac:h pożycia ule_ga- swych sp:aw osob1s~ych na nowyc}' podta lękliwość kobieca jest szczególnie cie powołuje ustawe. Paragrafy prawne jęc roznym przeobrazen10m psych1cz- ~tawach. 1. pozostania n~dal tworczyi;n
przerażaję.ca. Jest jeszcze taka sama, jak kodeksy sę następ;twem zmian zacho~ nym, st?j~ si.~ dl~ siebi.e obcy, je~t ko- 1 wartosc1owym czlonk1em społeczen
byla przed wojnę, cięgle zazdrośnie uwa- dzę.cych w społeczeństwie. T 0 co jest mecznosc1ę, srodkiem me rozrywaJę.cym stwa.
ża.Tę.ca, iż człowiek stać się może własno w nich pomyślane źle, niezgodnie z wy- ....... ,„ 1111118 a11111111111111111111H1111111111111111111111111111111111u11 111uu 1u1••
ścią. drugiej osoby.
mogami czasu, musi z czasem odpaść - TADEUSZ OPIOŁA
Zdaje mi się, że widzę twoje zdziwio- jako szkodliwe. życie to samo uregulune oczy. Patrzysz, czytasz i nie rozu- je. .Od nas samych zależeć będzie
miesz o co mi chodzi. Czym sie tak bar- w przyszlości, by ustawa istotne odpo~
dzo przejmuję.
wiadała potrzebom dnia.
wyobraź sobie jak inne i sędzę, ze raDomyśl się wreszcie. Sęi:łzę, ze na ten
temat toczysz i ty dyskusje w swym dośniejsze bfdę. te lata, gdy kobieta czy
Po przyłączeniu Ziem Zachodnich Pol- przemysłowi stały i obfity rezerwat sił
gronie, tę. sprawę zajmuj<;\ się niezmier- dziewczyna wiejska stanie na taldm ska zmieni się w państwo rolniczo-prze- roboczych.
nie żywo dziewczęta jak i kobiety - go- stopniu wyrobienia społecznego i samo- mysłowe i zajmie kluczową pozycję
W tych rozważaniach, na temat wydzielności. że lękać się przestanie rozej- w gospodarczym s,v stemie środkowej chowania polskiego i·obotnika i rze· .
spodynie.
Tak. Nowa ustawa małźeńska. siu- ścia z mężczyznę., który jej nie kochR. i południowo-wschodniej Europy.
mieślnika w szkołach zawodowych i faby cywilne, Możność. uzyskania roz,•·o- Będzie istotę. '·artościowę., która znajże jednak przemysł na Ziemiach Od- brycznych, należy brać pod uwagę· róż.
du. gdy zwięzek małżeński miast stać się dzie prawdopodobnie odpowiedniego zyskanych pozbędzie się elementu nie- nicę w psychice mieszkańca wsi i osiezalę.żkiem rodziny, staje się ogniskiem- sobie towarzysza, lub też pozostajęc sa- mieckiego, wyrośnie przed 'Polską. pro- dla fabrycznego. Gdy robotnik fabryczdomowego piekiełka. Strach umiejetnie rnę., wyładuje swe pas.Te życiowe na tere- blem i konieczność stworzenia olh::zy- ny w błyskawicznym tempie pracy
powiększany glosami plynę.cymi ~·am nie spolecznyrn. Samotność · przede mich kadr nie tylko inżynierów, ale i ro- i w zależności od maszyny, której zabon, powoduje często nieprzychylne na- wszystkim przeraża takę. kobietę, której botników fabrycznych.
zwyczaj bywa tylko uzupełnieniem, po~tawienie do ustawy, przyjęteJ przez ca- jedynym i wylęcznym zainteresowaniem
Stad wielka już obecnie i narastająca siada skłonności w kierunku zmechaniły Ruch Ludowy. Ustawy, o którę. wal- w życiu Jest miłość i mężczyzna.
sieć · szkół zawodowych, w których zowania się, chłop uzależniony od przyZastanów się, czy może być coś bar- kształci sie na razie młodzież, rekrutu- rody potrafi zachować swój indywiduczyliśmy przecież jeszcze przed wojnę.. ·
Jadęc na konferencję z grubsza orien- dzie.i upokarzaję.cego, niż współżycie jąca się p1:zcvrnżnie z kół robotniczych. alizm, nie łatwo ulega mechanizacji
tować się można gdzie i jakę wywola dwojgR ludzi, przy braku uczuć z jedne.i Ponieważ jednak potrzeby naszego prze- i potrafi zachować swą niezależność dureakcję poruszony temat. Całe powiaty strony? Czy nie zbuntow" aby się na to
mysłu są niewspółmiernie większe, niż chową.
a nawet ziemie maję. swe tradycje i swój twoja ambicja kobiecn? Dla mnie .iest to możliwość zasilania go z warstwy roPołączenie tych dwócn typów nie jest
specJalny kąt patrzenia na każdę spra- wprost niemoralne. I odwrotnie, .iak czu- botniczej, powstanie w najkrótszym laiwe w halach fabrycznych. Nie mniej
wę. Często ternat w danej chwili aktual- łabyś się w małżeństwie, ~dybyś kochać czasie konieczność głębszego sięgnięcia wpuszczenie do nich powietrza wsi polwspólżyć
moglabyś
ny. sam wypływa na powierzchnię, tak przestała? Czy
skiej ożywi ponurą często przestrzeń
do sfer m'łodzieży chłopskiej.
było i tutaj. Trzeba jednak przyznać, że z kimś, kto stal się dla ciebie „obcy"?
robotniczego, zwłaszcza, gdy rożycia
propochodny
wyrasta
Na tym tle
Zda.ie mi się także, że ustawa wprokobiety. a co gorsza także i dziewczęta,
botnik otrzyma własny ogródek i modzieciom
ułatwić
najproś.cie.i
j~k
blem,
cil;lgle jeszcze nie nadężaję za czasem, wadzajęca rozwody, zmuszać będzie
żliwość obcowania z przyrodą.
który w swych przeobrażeniach społecz kobietę do podcię.gnięcia się wzwyż. Czy chłopskim kształcenie się na fachowych
Wtedy i wieś polska silniej zwiąie się
pokiejak
nych przetacza się u nas obecnie z du- nie zauważylaś, że kobieta po ślubie pracowników fabrycznych i
co ~ następstwie pr?w~
przemysłem,
z
stwozostał
by
kształceniem,
tym
rować
często leniwieje umyslowo i zewnrtrznie
ż~ r"".~rbkościę..
dzić bedzie do wzaJemnego zrozumienia
robotnika.
polskiego
typ
zdrowy
rzony
gdyby
jak
! ··~ <:a już niesmiale i lękliwe. Nie zaniedbu,ie się? Przechodzi
W czasie niewoli, a potem panowania się chłopa z robotnikiem.
d ys~ utv·ę zawzięcie, z całym zapałem, w błogostan bezwładu myślo\'.'Pg-o, zaszcz-g-..'.lnie jeśli chodzi o tematy tak dowolona ze zdobytego męża. Tak dzie- sanacji, w okresie ciężkich warunków,
hHc::k'.e ·ak: dom, rodzina, miłość czy mał .f e sę przeważnie yv rodzinach pracowni- wytworzonych przez panujący w Polsce
ków umyslowych. czy też wśród dobrze obcy kapitał, problem ten znajdował faŻf. -· '(',
1-. "lfę.c glosów n1ektóryc1l z Cłzlew uposażonych robotników - fachowców. talne rozwiązanie, prowadzące do nacz • r- · iałam wrażenie, iż S{l to te, które Na wsi czy też pośród proletmiatu mie.i- śladownictwa cudzych wzorów, najczęPrremysł włókienniczy jest ostatnio intensywz rr · F ' spokojem zgodzilyby się nawet skieł1'o, przyczynia,ię się do teQ'o za- ściej obcych potrzebom życia polskiego
nie zasilany surowcem nadchodzęcym z zagra:
na bs I- itych i poniżanych, byleby mieć niedbania warunki gospodarcze. Kobie- i polskiej psychice.
nicy. Do dnia 31.XJI.45 r. nadeszly do Polski
newn0ść zwię.zania z soba mężczyzny cie brak jest cm.su, by mogła pomyśleć
Najczęściej bywało tak, źe kapitał niżej wymienione ilości surowca:
!": cttchem przysięgi kościelnej, uwięza o sobie, zadbać o codzienny wyglad ściągał ze wsi do ośrodków fabrycznych z ZSRR bawełny 101.237 bel waga cci
estetyczny swe.i osoby, cóż mówić do- zdrowy i pełen żywotności materiał ludz- 12.350.914 kg;
n~., "'0 przy sobie do grobowej deski.
piero o samoksztalceniu. Na wsi g·osno- ki, wprzęgał go do pracy niekwalifikouwaS" nbość kobieca, niezaradność,
wełny 11.532 bel wagi ca 1020 38 kir;
:lr_„; e siebie samej za istotę pośledniego dyni po trzydziestce to na.i~zęście.i już wanej i wyssawszy zeń zdrowie i siły celulozv 10.142 hel waga ca 1.596.437 kg,
lnu 760.799 kg.
f" '.liunku, niewiarę we własne siły, prze- kohieta stara, zni:::zczona życiem i pracę. muskułów„wyrzucał go poza obręb swej
Chcesz powiedzieć w tPj chwili. że przedsiębiorczości - w postaci kalek, i bieliznę osobistę.
rr~wiały przez nie.
Ze Szwccyi: celulozy 19.276 bel waga ca
Powiesz, że nie tylko to, ale i strach jednak ten strach przed rozwodem gruźlików i żebraków.
3.276.920 kg.
uzasad·
swe
ma
wsi
na
d7iev,·czat
wśród
o Drzyszłe potomstwo, o zapewniene byz c1.o:"tftw UNRA bawełny 86.437 bel waf!'
Dziś zmieniło Eię podejście społeczne
tu dzieciom. Tak, jest to sprawa najważ nienie. Twierdzę w dalszym cię gu, że do tego problemu. Zawsze będzie po- ca 20.744.880 kg-;
n:e5sza, bo dzieci prawie zawsze pozo:::ta - nie.
welny 24.242 bel wagi ca 5.651.038 kg;
trzebny w przemyśle element niewyprzedzy w. 397 skrz. wag-i ca 16.982 kg;
_ra przy kobiecie. O tym przede W3zystPrzede wszyst1dm w czac::ie jednego kwalifikowany, ale musi być obowią.zur:~ę.;% r~17 karton wagi ca 21.295 kg;
kir"1 musimy myśleć.
pokolenia, w cię.gu lat 25 musimy wyjść jącą dbałość o to, b~· talenty chłopskie
Jednak jak wiesz dobrze, ustawa obec- z tej nedzy bytowania wB<:iod''·'e'F'· na któ- nie marnował~· sig w nrzemyśle i by ze
.
Juty 2.568 J-.el wa~i ca 46"' .g"'5 1·~.
n 1. reguluje te sprawy dokłndnie, po raz rej stoimy do tej pory. ę zie teg-o wy- wsi dopływał do ośrodków fabryczn>'Cl.1
Z E!!intu bawełny 2.266 bel wagi c<
77 6
1
p'erwszy w na~zym prawodawstwie staTiczbAch na
przeszkolony w szko', . ·,~ę.c kobietę na zupełne równorzęd
uwagę zasługuje pozycra dotyczęca importu
„
.
r ··m pozo me z mężczyznę; te :,ame pra· przestać być wolem roboczym. Przemia- łac .z~wo owyc · . .
~1es polska: ~?aJdZie się. W poZ~CJI juty - surowca azjatyckiego pochodzenia im, •."', te same obowięzki. Możność uzy- ny gospodarczo • społeczne pó,iść muszę
w takim tempie, by chłopka w rzeczy- o wiele lepsze] mz przed woJną. Przy- portowarqro z Irdyj Ervty.i:k.ich. Przer;-rsl
f, ~_„ia rozwodu jest tak jak być powinrost ziemi na o·ospodarstwach rolnych Jutowy w Polsce był cal.t·ow1c1e pozl-aw1onv
b
ł
l ·
· t · ·
-k· . ' 1.apasów tego surowca i doniero 01i„ld nad. . . .
"'.
_
r „ (' m·')niczona dobrem dzieci nielet- WJ'5 osc1 sta a s1.ę pe no P.rawnę o Y'~:a- 1
1 odzy,, ama chodzęcym transportom moi~e nasli;i,pić jeR"o.
]l:<:h~ Państwo we własnym interesie te1kę swego panstwa, ma1aca czas zam- n~ skutek ref~I my ~- olneJ
dhać musr o swę. przyszłość. Trudno je~t teresować się sprawami, Ież.gcymi poza ~1ei:i _zachodmch, n~e na długo starczx 1 pełne uruchomienie.
11 wies polska będzie mogła zapewmc l
nawet wyobrazić sobie prawodawc~ me jej domem i zaj!rodą.
1
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Z chłopa -- robotnik fabryczny

Import surowca
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ROKOWAŃ

Z CZECHOSŁOWACJĄ

W ~radze toczą się nadal roi:mowy polskoP.zesk1e, dotyczące całokszlałtu spraw· politycznych, gospodarczych i kult ural nvch.
il,!~hlem graniczny; oclgr!'.'va może na.i,i•aź
me15z!l rolę d1a wyrownania i uzgodnienia roi:;zczen.
. Ohydwi~ d?le~acje zapoznały S·iG wzajemme ze strurnwisk1em obu rządów w kwestiach
spornych lub podlegających unormowanfo
na przyszłość.
W celu poinformowanfa rzącl11 pol!>lde~o o
siani~ rozmó''· pol~J_deh. a mianowicie przewodmczący mm. '\Vincenty Rzymow>ki. min.
dr Wła<lysła11- IGernik, min. rlr Jędrnhow
ski oraz min. H. Świątkowski i <łvr. Ol~Z<'W·
ski, powróciła do V\arsza1\ v. NiĆ.b.tóuv doradcy facl10wi polskiej dcl~iracji po"=rócih
już clo Pragi, aby nadal prowadzić roko,1 a·
nia z przedstawir-iclami Republiki Czcc.hoslow·ackiej. W chwili obecnej w obradach
po1sko·czeskieh biorą udział głównie doradcy fachowi i techniczni.

2. GENERALISSIMUS ST ALIN NACZELNYM
DOWóDCĄ WSZYSTKICH WOJSK
RADZIECKICH
·~

·~„

obcych

5. POLITJ'KA ZAGRANICZNA U.S.A.
Amerykański minister spraw zagranicznych
Byrnes wyg-łas ił przemówienie w klubie pra~y zamorskiej, do którego kola polityczne
Si,anów Zjednoczonych przywiązują d uż:ą
wag-ę.

uozielone w · olrresie oo { stycznia 1946 r. d
'50 czerwca 194? r. wynosić będą ogóle-'·
3.250.000.000 dolarów.

7,.

s'~ego przePodkreślając w zakoiiczenitt
mówienia, że Stany Zjednoczone pragną przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Byrnes po,.Jedynie niemybaczalna tragedia
wiedział:
pomyłek mogłaby spomodoroać porvażny konflikt między Sianami Zjednoczonymi i Z1via·
··
zkiem Radzieckim.
Minister Woj.ny Stanów· Zjednoczonych. Robert Pater on uzupełnil oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Byrnes'a nastę·
µującą, a zuamicnną w dzisiejszych czasach
pokojowych .wypo>1 iedzią:
„I\'ie będzicm.IJ jedynym 11arodem, klóry się
rozbraja. Pomimo. że mojna jest już poza na·
mi - pokój jeszcze nie nastąpił. ~a calym
śmiecie midzimy roi.ele poroażnych, militarnych zakusó1v",

TRUDNOśCI

W UTWORZENIU
W BELGII

RZĄDU

Regent belgijski, ks. Karol polecił nylen'
ministrowi spraw zagranicznych Spaakow
socjal iście przepro\l.adzenie ro.m 1ów w sp .
"ie utworzenia rządu. Początkowo powierz
on misję uh1 orzenia rządu przywódcy stro
nich,·a , chrzewijańsko - spolecznego. ~~
Schr-ij>erowi. ale nie ndalo mu się m.ysk
poparcia so-cjalistów i komunistów, któr1
łącznie z liberałami mają w parlamenG
~
.
wit;kszość.
UDAJE
8. DELEGACJA ŁllżYCKA

Wypowiedzi ministra Byrncs'a można ująć
riastępnjących te..:ach:
Stany Zjednoczone zamierzają szczerze roy"'DO MOSKWY
Zjednoczo·
karły Narodóm
pelniać zasady
Przedstawicielka Serbsko - Łuż~'ckiej Rar'
nych, ucl11valonej 1V San Francisko i pragną
~arodowcj, dr Maria Czyżowa, oś,~iadczy i
sivego mielkomocarshvorvego
cale.~o
uiyć
że zastępra komisarza spraw zagraniczny
mpl,i,wu, a.by inne n,1rody 11czynily to samo.
Wyszyf1ski wyraził : ,. q zgodę na to, aby
Dla. osią,i!nięcia te.!!.o reht Stany Z,iednoczo·
Moskwy udala się delegacja Serbt>ko • Łuż ,
ne muną być potężnie uzbrojone do czasu.
ka celem przcprow~dzcnia. narad ':' spra''
gdy stanie . się możlinn zmniejszenie zbrojeń
prnszlości Łużyc. Delegac1a nra się skład~
rrisz_lf st kich mie/kqh narodów.
z 5 członków. Na jej czele stanie prezes \•
Siany Zjednoczone s4 zdania, że żaden nagólno · narodowej organizacji łuiyckiej z.w
ród nil! ma prawa 11frz,11m.y1vwiia stDych roojsk
6. KRAJE EUROPEJSKIE POżYCZAJA
ny „Domowina".
m n'iepodleglym krł!Ju, royjąmsz.11 rvypadek,
•
W AMERYCE
gdy dane pańsfmo samo sobie tego życzy.
9. SPRAWA GRANICY WŁOSKO Rząd Sfanóm Zjednoczonych 11maża róronież,
JUGOSŁOWIAŃSKIEJ I WŁOSKO·
do wiadomości
podał
Trnman
Prezydent
żr należy możliroie najprędzej 1vycof ać majAUSTRIACKIEJ
Kongresu , i.c rząd ma zamiar zaządać dodatska z · malych ubogich krajó1v.
Brytyjskie Yl.inisterstwo spraw zagrani
Nie ma niebezpiecze1isfroa ivoj11y, dopńki kowo 1.130 milionów dolarów dla Banku Importowo - Ek~portowego na pożyczki dla ob- nych ogłas z a, że slosowi_1ie do decyzji rfi! • ·
każdy naród rD,llpclnia sme zobo1viązania zgo·
w ne mogą za po- ministrów spraw zagranicznych we wrzesn.
dnie z kartą Organizacji Narodóro Zjednoczo· cych pa1i. tw. Stany Zjcch]l)c.
cząstkę ..:;dos zcń o po- ub. r. została wyznaczona koJ?isja ek:spO·
n.11ch i dopóki żadm naród nie użyje „a,11 m koi!: niewi elką tylko
i.na wytyczyć gramcę pom1~c
innym roypadku, ja/.: dla obrony przed ar.re· życzk~. jakie wpłyn~l . od obcych pań tw. tów, która a Jugosławią. Granica ta ma b
\V1:ochami
rozpabank
wzmiankowany
wy7cj
Obecnie
sją. ]eże1i jakO..·oln1iek nar6cl użyje siły lub
yc z ki ze 8Łron~ Fran· oparta na zarndach etnograficznych, tak,
groib.11 .~ily - nie będą się fony Zjednocz-o· truje zgloszeniR o po ż
cji, Wloch. Chin. Pol · ki. J111rnsła'' ii i Czecho- bv nic h·do runiej~zośd narodowych pud "
'
11e temu ol1oji:fnir> prz!f;:lądalJJ.
' -·
Wielkie mocarsfma moga odby1vać specjal- s~ow~rji. . Rz~~ Zwia~ku . Rarl; iec:kiego zwró- c-i'1Ili rządami. ~omisja ekspertów będzie~
.o ła pod m1 agę me tylko względy. etn~grahc·
ne konferencje pomiędzy sobą dla roz,sfrz.l_f· cd .się ~owm~z do. :Stanow ZJ.e~n~czonych
geGgraficzne. An{;'telsk1 dora
gania mlasnych problemóro. '2.aden narad me ~dz1eleme pc;L:yczk1 w wysokosc1 Jednego mi- ne i poloźenie
ca dyplomatyezny lord Vansittard doma_
ma praroa przyrvlanczania ~obie podbitych, harda dolarow.
Wszystkie pożyczki Stanów Zjednoczony.eh l się stanowczo przyłączenia południowego 'I
czy też umolnionych ierytorió1v bez aproba·
dla innych paristw, nie licząc W. Brytanii- roJu do Au~Łrii.
ty sprzymierzonych narodóro.
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Na podstaw-ie uchwałv Prezvdium Rad ~
. Tajwyższej J,1~ 1.ązk~1 'Radzieckiego 7o~ta!
ufworwm Komisariat Ludow' . ił 7brojnych Z. . R. R. Komisariat ten· przejał kompetencj~ i fnnkcję Komisariatu Ludowego
:Marynarki Wojennej. Generalissimus Stalin zosfał mianowanv Komisarzem · Ludowym Sil
Zb,rojnyc~1 Z. S.. R. R. oraz Naczelnym Dowodcą Sil ZbroJnych Z. S. R. R. Prasa radziecka podkreśla olbrzymie znaczenie dekre·
tu, na mocy którego dowództwo nad wszystkim.i si~ami zbroj~y!Ili Związku Radzieckiego KAROL PJ;DOWSKI
a'be1mu1e generahssnnus Stalin.
~arod :ad7iecki uczyni, eo w jego mcfcn
ahy_ Armia <;zerwon!l nie pozostawała w tyle
za Ja·kąk0Jw1ek arm~ą innego kraju. Oficerowie radzieccy - piszą dzienniki radzieckie .muszą siale doskona'lić swą wiedzę fechnicz·
SPRAWY POLITYCZNE
ną i_polityczną. Armia mu;::.i być zaopatrzona
współpracować z wszystkimi stronnictwan1i
Od chwili k1'ed" wart1nk1' P. S . . L. na J'ak1'ch bloku rządzącego, że warunki przedstawione
~ plięderwszorzędny spr;ę~ i;.ie us.tępujący pod
,
wzg. .e~ noM"oczes·nosc1 zadne1 iooej armii
Stronnictwo mogłoby przystąpić do bloku wy- przez P. S. L. któreby pozwoliły na d!'ugotrwa·
11a sw,ie{.:~.e.
· b?rczeg-0 zostały odrzucone przez inne stron- łą i rzetelną współpracę oraz na zawarcie blo~? .
met-wa, atak na Polskie Stronnictwo Ludowe ku wyborczego zostały odrzucone przez inne
S. SPRAWY CHIŃSKIE
stronnictwa.
wzmógł się w tposób bardzo wyraźny.
~
W kraju partie miejskie w bloh.'11 4 stronDZIENNIK HANSA FRANKA.
,W kon<!tt Infego. r. Jj. doszło do podpisania
uTdadu w Czunkmgu przy udziale a:mhasa· ni~tw (P.P.R. .i P.P.S) organizują zebrania,
Generalny Gubernator Hans Frank prowaefora amerykańskiego, Marshalla w przed- ktore uchwalają protesty przeciw P. S .L.
dził dzienniki z oktesu okupacji Polski. PaDnia 27 lutego zostało zwołane w sali . Ro- miętniki te są niezmiernie ciekawym dokumi'pcie wcieleµia_ wor'sk komunistvcznvch do
my" zebranie aktywistów P.P.R. i P.P.S. ·'Na mentem
'
ll" k
niemieckiej umysłowości, moralności,
c !ns ~eh w.o~sk nai:?dowyc~. W 'ten ·sposób zebraniu tym przemawiał premier Osóbka-Moniemieckich pojęć socjologicznych. Warto się
na5tąp1ła fuzJa armn Kuommtangu z armia
c~kich kop;t~lD;istów po piętnastoletnim roz: rawski i wicepremier Gomółka. Obydwa prze- zapoznać z paru wyjątkami z pamiętnika pana
biciu w cbms1om do.wództwie wojskow''m. mó"'.1enia były przepełnione gwałtownymi ata- Gubernatora.
Rów110cześnie z tym wydarzeniem, które kl1;m1 n~ Polskie Str?nn~ct:"'o .Ludov:rn. P;e- 7 października 1940 r. Samo się przez się
m:a dużą • wagę i do.nioslość dla sprawy zjed- ~mer Osobka-Mora~sk1. mow1ł m1ędz7 mn)'.lm- rozumie, że jako Niemcy powfoniśmy się tutaj
noczenia narodowego Chińczyków, naplywa·a ze ~a skutek polityki P. S. L. ~1edze1!ia na trzymać tak, aby nawet 11ajmniejszy z poś1·ód
wiadomości ze źródeł radzieckich 0 zorf!.~: dwoch stołka.eh wyrasta w aparacie panstwo- 11as stał o wiele wyżej od największego sponizowaniu w Czunkin()'u przez studentów w,ym opozycJa. J~den starosta s.łu.cha rozka- śród polaków.zo.w rządu,. a drug; za WZ?rem. m.1m~tra :upraehińskich demonshacjt przeci,\rradz-ieckiej.
- 25 stycznia 1943 r. Osiedliwszy w tych
Agencja radziecka podaje, że grupy demon- wia opozycJę :- ~owca twierdzi dalej :-- ze za- rejonach obyv.-ateli niemieckich zmuszeni jest.ra11lów, ochraniane prze:& policję swobod- porą ~o stwo1:z_e~1a bl?lm wy~orczego Jest gru- steśmy wyrugować stąd Polaków. Naprzód
me wznosiły okrzyki i rozrzucały ulotki skie- pa działaczy, kto;a ~1ę skupiała koło delega- umieści się ich w obozach koncentracyjnych
. d
f'
-t1
iI·sztąnd1.uej'lor;idlY?~kd1egot.
. iwk? Z.wiązkowi Radzieckiemu. tury
prząc
~,JV,P.ne
ru y e egra iczne mię zy a później pośle w charakterze siły roboczej do
ą Ja nes
. ..
-~
okręgów ImperiunLgranicą.
za
•P. S. L. a naszymi przeciwnikami
r1" -. ·- :·„,
·
- 25 lutego 1944 r. W Pradze zostały rozJak z ręki reakcji zginie P.S.L.-owiec to w
-4t..:PJ(.OTE~ WOLNYCH NARODóW
wieszone czerwone plakat)T o tym, źe dzisiaj
P.R~B~IWKO DYKTATURZE W HISZPANII parlamencie brytyjskim są interpelacje i oskarżenia że robi to nasze bezpieczeństwo, a jak rozstrzelano 7 Czechów. Wówczas powiedzia„"
łem sobie: Jeślibym ja chciał wydać rozkaz, że
Ze wliżY,!ifkicłi :Krajów świata, a również zginęło ponad dwa tysiące demokratów tO w by
wywieszano plakaty o każdych siedmiu rozi_ z Polski płynie fala protestów przeciwko w parlamencie brytyjskim nie było o tym mo- strzela11ych
Polakach, to w Polsce nie starczykr:waw.ej f.aszysto.wskięj dyktaturze g.enerała wy. Mówca jest zdania, że nawet bez P. S. L. łoby lasów, aby można było przygotować paFranco.
pier dla takich plakatów. Tak my powinniśmy
~~d fra~cusk_i n~~azał zamló~ięcie gra1~cy i bez Partii Pracy cztery stronnictwa zblokopostępować okrutnie.f~a~uko·h~szpansk1ą Toczą się ożywrnnc :wane mu s zą zdobyć większość i zdobędą ją.
- 12 stycznia 1944 r. Jeśli wygramy wojnę,
Pan wicepremier Gomółka zaatakował wice- wówczas moim zdaniem Polaków, Ukraińców
narady między rządami Francji, i Stanów
'ljednoczonych i Wielkiej Brytanii w spra- premiera Mikołajczyka za jego stanowisko w i tych wszystkich, którzy obijają się obok
wie . zerw~na stosunków dyplomatycznych czasie powstania warszawskiego i mówił da- można przerobić w siekane mięso. Będzie, co
lej - reakcja liczy na wybory jako na ostatz Riszpamą.
ma być. Propozycje amerykańskie zmierzają clo nią swoją szansę; obrała ona taktykę po_piera- 5 sierpnia 1944 r. Warszawa objęta pło
ogłoszeni~ ~-spól~ej. deklaracji. d~radzającej nia P. S. L. Zostaną ogłoszone dqkumenty mieniami. Palenie domów jest najskuteczniejnarodowi hiszpansk;emu, że jedyme tymc.za- świadczące o tym, jakie nadzieje wiąże reak- szym sposobem do odebrania powstańcom
sowy rząd. wyłączający generała Franco i fa- cja z P. S. L.
schronienia. Po t~ powstaniu i jego zdławie
- W swojej odpowiedzi na propozycje blo- niu Warszawa bęnzie oddana zasłużonemu loszystowską organizację Falangi, ułworzony
w taki_ spos,ób,, by st~nowił .reprezentatywny ku, P. S. L. postawiło ponownie sprawę bezpie- sowi pchlego zniszczenia.
rzą.d h1szpansk1, będzie w· pełni uznanv przez czeństwa, wysuwając żą<lanie likwidacji MiniI pan Generalny Gubernator Frank ośmiela
Francję. Stany Zjednoczone i Wielką · Brvta- sterstwa Bezpieczeństwa i podporządkowania się twiexdzić jeszcze dzisiaj, że okrueief1stwa
panu
jest
to
nię. Tak n~worzony tymczasow·y rząd hisz- go Ministerstwu Administracji
w Polsce dokonywane były wyłącznie na rozpański musi zapewnić amnestię więźniów- po- Kiemikowi. Padły już na sali tej okrzyki przy- kaz Gestapo.
litycznych, swobodę zgromadzeń i zniesienie pominające jak to było wtedy gdy pan Kiernik
ZJAZD PRACOWNIKóW PA~STWOWYCH
w 1923 r. był szefem bezpieczef1stwa. •
cenzury.
Pan Gomółka tw ierdzi - że do band teroryd
R
W ostatnim tygodniu lutego odbył się Zja1..d
. ep.ublikański .rzą .~iszpański Girala. prze· stycznych należą ludzie mający legitymacje
państwowych. Zjazd zajmował
pracowników
legitymację
taką
jedną
pokazuje
i
L.
s.
P.
czteodbył
Paryżu.
w
em1graq1
na
hywaiący
się sprawami związanymi z poprawą bytu pradamówi
irnczym
_
25
przez
rogodzinne posiedzenie dla omówienia sytua- Nr 207 łamaną
i emerytów.
lej - P. S. L. tworzy nielegalne organizacje cowników
cji.
Uchwalona została rezolucja, że OgólnopolW związku z tą akcją międzynarodową uzbrojone, które wyd a ją 'vyroki śmierci na ski Zjazd pracowników państwowych w Polsce
rząd generala Franco wydal oświ a dci:enie. członków partii demokratycznych. Poszczególwita z radością fakt powstania Związku Zawozamiarowi uznania ne ogniwa P. S. L. weszły na niebezpieczną dowego Pracowników Państwowych zarówno
protcstujące przeciwko
rządu rep11blikańskiego Girala przez Fr a ncję, drogę. Ost.rzegamy ich publicznie, że w sto- umysłowych jak i fizycz11ycb zatrudnionych w
Stany Zjednoczone i W. Brytanię. nadmienia- sunku do ludzi uprawiających działalność nie- :administracji pa!1stwowej. Ponadto zapadło
jąc, że mimo trudności rz ą d hiszpnftski jes1 legalną, będziemy stosowali kary niezależnie kilka uchwał o charakterze politycznym.
nieugięcie zdecydowanv utr zymać ponądek i od woli P. S. L. Na Zjeździe przemawiał premier OsóbkaPan Gomułka jest zdania, źe s ą. kola zmiezagwarantować bezpieczeristwo narodowe.
Morawski.
Odpowiadają c na francuską decyzję zamk- rzające do uzyskania pomocy politycznej z zaPROCESY N. S. Z.
nięcia granicy francusko - hiszpańskiej. rząd granicy - my je steśmy. jednak państwem suW procesie N. S. Z. w Warszawie zakoitczogenerała F.ranco obciąża za obecną sytuację werennym i obcej pomocy przy wyborach nie
ne zo stało badanie oskarżonych i sąd przystązgromadzenie komunistyczne francu skie. słn- ~hcemy.
M&wca polemizuje z zar zutem sfonnulowa- pił do postępowania dowodowego. Sąd dopuchające obcych rozkazów i nazywa c ałą akcji:
przeciwko rząd°'1 i ;?enerała Franco nOW1\ o- nym przez min. Bevi:na. że· Polska jest paf1- ścił kilku no·wych świ adkóv: oraz na wniosek
fen~ywa międzynarodowego komunizmu prze· stwem policyjnym i mówi dalej -:- · będziemy oskal'.'Życiela eksperta. dla stwierdzenia zwiazku
stale ule psza.ć na sz_ aparat, kt óry działa już co I przyczynowego dokument/iw archiv.rum z dziaciwko Hiszpanii.
Dono~zą z Lomlvm1 , 7.e W. Rrylania i?; Olo· raz spr awmej. Wzmocnimy go i udoskonali- lalności organizacji N. S. Z.
Obok warszaws kiego proces11 N. S. Z. toczy
wa jest pr zyłączyć si~ dv Stanów Zjednoczo- my przeciw nadużyciom władzy„.
Trzeba tutaj wyraźnie i jasno stwierd zić, że się proces grupy 16 członków N. S. Z. w Kuto·
nych i ł'rancji, i wydać '·spólną dekl!l.rację
trzech moca~ą pr;;edw gen. Franco. lecz pod Polskie Stronnictwo Ludowe nic wspólnego ·w'icach. Akt oskarżenia_ zarzuca głównemu
warunkiem, że :rtie będzie podjęta interwencja z ża<lnymi organizacjami uzbrojonymi nie ma, o ~karŻ""'"nlU Sękowelde.mu że w czasie cofania
że Polskie Stronnictwo Ludowe starało się sie wojsk njemieckich uciekł razem z tym.i·
,,._,. ~ra~ - :W.C'.\'l'tlęłrzne Hiszpanii.

Przegląd

sm

spraw wewnętrznych

wojsbmi do Francji gdzie na~iązał lfonfa'k •
z innymi grupami N. S. Z„ źe około mar :r
1945 r. został zrzucony jako skoczek z p~le'".
niem tworzenia nowych grup dywersyJtlY'"·
przeciw rzą.dowi oraz przedw Z.S.R.R„ z.e :\'I .
wadził tę akcję, tworząc grupy dywersyJne, ;<'
dokonywał napadów i wyda'W'ał rozkazy wy1,
nania wyroków śmierci, wydanych przez org:.
nizację N. S. Z.
W toczącym się w Bydgoszczy · procef '·
N. S. z. t. zw. grupy „Szareg.o" zi;p~dł ~-ro k
skazujący 7 oskarżonych na karę sn11e;e1, Je<
nego na 15 lat więzienia, jednego na. 2 la'
Jednego sąd uniewinnił.
POWRóT DO KRAJU
Podawaliśmy już raz w przeglądzie Sl'l'<-··
wewnętrznych wiadomość, źe w bliski.In, cza.-.'~
spodziewane są duże transP?rtY. Pola;kow P?.
wracające ze Związku Radz1ęckiego 1 Ang! .i
Ostatnio sporo transportów przybyło do Pel
.,
ski.
Dnia 10 lutego br. przybył transport z Oc;c·
ssy, zl:oż011y z 56-eiu wagonów1 obejmującyc:.::
1.263 osoby. Repatrianci składają. się w .El<? P• 1.
z elementu miejskiego i w 40 proc. z wieJsk1~
go. Transport zawiera również żywy inwe:ttarz, będący własnością. przes~edleńców. Przy
bylych skierowano na Dolny sląsk, '}ll'ZY ezyb
18 wagonów wyładowano .we Wrocławiu, a r o'
zostale w W ołowie.
Również we Wrocławiu i w pow. wołowski.:!.
(stacja Brzeg) wyładowano transport 1.2\,:i
osób, przybyłych do kraju 13 .lutego br. z 2 ~.
poroża. Dni;i. 14 lutego br. :przy~ył z ~zerr„
chowa transport 1.200 repatrrantow, skierowany na Dolny śląsk. Dwa transporty po.szły hi'
Pomorze Zachodnie <lo Starogardu. Pierwn.v
przybył 15. 2. z Woroszylowgradu, obej~ują,,y
1.202 osoby. Przybyły transport repatr1antr·w
z Kamieńca Podolskiego - wyładowano we
Wrocławiu. Dnia 20 lutego br. nadszedł z
Odessy transport· 1.036 osób. Przybyłych roz!"kowano w Ryehbachu i Jaslowie pow. Gfo f>
Ponadto dwa transporty - jeden z· żytom;~
rza, obejmujący 703 osoby, i drugi z Dniepro
p1etrowska - 1.225 osób, przybyły już do kraj..i i znajdują się w drodze na ziemie odzys;...
,
ne.
W okresie od 1 do 15 lutego br. z republi
białoruskiej przybyło dwanaście transportó ·
i z ukraińskiej 2o. Repatrianci przywożą " r
sobą żywy krwentarz oraz wszystkie posiatl •·
'ne przedmioty i odzież.
Od dnia 1 do 15 lutego br. przybyło z rep
bliki litewskiej 14 transportów repatriac ·
nych.\ Ogólna ilość Polaków, którzy v."rócili w
tych terenów w wymienionym. cza:;;ie, wyno · ·
5691 osób. Przywieźli oni ze sobą okolo 2.6 ~
sztul( inwentarza żywego. Przybyłych skierc.wano do woj. mazurskiego i gdańskiego.
Przybyt do Gdańska statek „Clan Lamom "
z żołnierzami ze Szkocji. Transport ten pori
dowództwem płk. Schmidt-Borttckiego obejm ·.wal 11500 osób, -w tym 9 oficerów. Przybyli ź cl
nierze, należący do różnych formacji , pochodz _ 'f
prawie wszyscy z Pomorza i śląsku. Zosti.,;
oni wcieleni swego czasu przymusov;o do wo"ska niemieckiego, skąd wydostali się i zglosi:i
do polskiej armii. Jednocześnie prawie zaw!nęły do por tu gdai'1skiego dwa st atki z rep.:.
triantami z Lubeki. Na pokładzie statku „Nor•
land" przybyły 394 osoby. Połowę tran sportu
s tan owią kobiety, spor o jest także dzieci. M.i; . . ·
czyźni - to w większości wojskowi z 1939 r ku. Stat.ek „RoLen:feld" przywozi ponad 10(' ·
repatriantów, w t.ym 697 mężczyzn. Wśró
przybyłych jest również grupa wojskowych
1939 ri>ku.
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Po
Wszy$~Y zdają sobie .spra1.nę, jak roielkkh
zniszczeń. d~konala roo1na, ~I: potrzeba rolo·
tyć roysrlkoro, aby popraro1c nasze by/oma·
1łie. Poniżej zamieszczamy diva opisy z fere·
nóro dotkniętych najbardziej roojną. Sądzimy,
:te groza ich rostrząśnie spolecze1lsl1vem i spo·

G. OSIE]OWA

~

Lubelszczyzna

cież dotrzeć w każdym nagłym wypadku do odległych o 30 - 40 1.m wiosek
przyczółków.

i

! modu je,

że z jednej sfrony usianie marnoma· Dzi~c_i w wi~J,11 ~z kolnym 4 proc. r·horwli na
nie mienia i grosza a z drugi ej - mzmoży się j g~·~11li~·~· l..!01 t' n alt· / ~ 11uh c lim i,ht Óclosohpowszechny mysi/ek, dzięl.:i /,, frlrernu dźmiga 1111. 1as 6 pruc. cl1i f' ci "in no 1111 it•n i~ " ;1r11n·
b.i li~ fu,, ,111i 1. '-:a . o:kinl..11 ;ih.ułt' lllickim j,•. t
-;o prnc. studeui.-iw
jące się z gruzów nasze pa1isl1vo szybciej zn· wprn'it fH'znudllf'Jlllt':
je'it poi.y\\ kq i ron1osicif'lc111 grnflicv. Arh
błyśnie rozk1vilern.
J..iecld: przyjd1i!' 1aJ..i c1as, hv chlop~ ry syRF:D lf;CJ.1

nowie 70Rlawali ma){islrami, ini....-nierawi
cloJ..iOrami hez g-rn/.lic)
D1ieci wi!'i'J,ie trapi w~111wira i świel'/h.
\V wieku S/J..olnnn ''g ,,njf'w. Wd1. Zdrnwia
jest 80 prne. d1 ieci 111w'1onvch, n::lłomiasi
(iO proc. raświer1bio11\c·h . Na \deś nie clof'ierni•J ~rod J..i ~a, 7\.n duan il• po\\~ i.s,-yc-h pl::ig.
~lasc1 pr1e r 1w~w1e1·1howe •n sfr11s111ie dro11ie i niedostepne. a J>ros11·k ·DJ) T 111pelnie
cen<:. 1 a !C"rennch opuszczonych l'lucila się uir 1nnny. 'fa terenie wojew. hrah co11 ·1j·
plai;·a mys,ry.
mni<'j -Hl Ośrodków Zdrow i<J. nie nrn ani jrd'\'a· <kulek cic:ihieh war11nlJrn- mit>s1kal nej ~pcildzil'lni 1drowia. S1p i ł 1de mrt rza o
nyeh, braku ochrony pracy i be/piec1.e1'ish1-a 1000 l1i/e], i oclpowiedn it>.i bieli/nie. Doiny
o~obistego pusioszeją gospodarstwa na naj- cli ie( ka o t~ m umym i miel-u.
lepszych 1il'miach. W pow. 1amoj<kim plaX
nowano w~jazd na zachód 9 hs. ludzi, zaś
Dary PNRR-\ do wsi jes1c1P nie doszły. W
·
wyjechało 16.000. r
komi<jad1 ro1cl1il'lr1.yrh rzadko gcl1ie spotyka się pr7ecl-.tawicieli wsi. repre/1·•11tc'J"w1rnvch
X
pr1rz PSL. Zapytany w P11la\\3l'h urzędnik
D1il l' ho c·hlop,hie, to pl"l)Vly /oluierz - z opirhi sp olt•C"/nt·j. dlac·1ego hruknje PSJ..
olHol1ca. to f\n)rca cli lt>hy.
nil:' oclpowi!'d1ial, mimo. Żt' s111J..11ł pomocy w
Istnieje konirrznośi- do/\" iania diit'C'i puclpO\\ iadanin ~woith s:tsiad1)w.
rhlopskieh w Wi(•ku s1J..ol1l\111·. ( ukier w dalro,dat p?iloiw-1, i op11sto•1al 7 męiczvn1-
~1.ym ci.urn je'it tylko mar7Pnil'm. r\a terrnie
!'1locl,ri \\- •ile wiei.. n zostali wy" ie1ieni ·przez
wojcwiid1h1 a oh"e„1·11je si<: O"rOmnv hrnk okupanta
l11h ginęli w walJ..11cb parlvzanc·
obuwia. Yrek 11 eneja dzieci w ';,;rkolac·h harW f\·m powircie naw sl"·oś rolriiczvm
d10 nisha. Jak sir; nrlilo mtali<- Komisji l'o- ldrh.
l11rl1i do prnrv na roli. \V minionvm ·se·
selshiej, .na ~erenie 2-ch r.ói.nyrh gmin w pow. hrak
robotnik pohirral ŚOO zł.
n~ rn
ie
1on
pulawsJ..1111 1 l11harlow~k11n 1n·zvr1v1111 zasad· d1.iennic,żni11
ro stano\,ilo wartość 1 m żyta.
niczą., to hrak bnl6w i odziei;y. nrugi artyknl 111edosłępny ze wzglęcln na swą cenę. to
Na clrod1.e ku poprawie, muszą najszvbeil'j
mydlo. Na terPnie woje1nid1.twn s1erzy się spotkać się w zgodnym T) 1m ie rzerzowc plagruźfica. Do iej pory rrie rnn an i jednego sa- ny czynniJ, ,)w pn1'istwow~ch z dą/.eniami,
natorium. Chorych na gn1/.licę, którveh na· wysiłkiem i .,chłnp•kim rozumem".
leży natychmiast izolować jest ai: io proc.
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najlepsza ziemia w Polsce

'

Żaden lekarz szanu,ięcy się ·w teren nie
pójdzie, w bunkrze mieszkał nie bedzie.
Pac;entów toby miał, ale czybmy mu
a tych lekarzy prawdzioni placili wych i „nie szanujęcych si~" - to okazu.ie !'i~, że brak. Na kamieniu się nie
rodzę.

To le.': naszf_l panię doldór, jak jesteś
my w wiosce wszyscy chcę zobaczyć
i choćby dotknęć. Efekt jest taki, że peł
no chorych, rannych, i z nikęd pomocy - do miasta z chorym nikt nie pojedzie - nie ma koni. A jakby i były,
gdzieś tam od sęsiadn z drugiej wsi. to
skęd pieniędzy na lekarza, lekarstwo?

Południowo • wschodnie powialv Lubel·
szczyzny to najlepsza ziemia w Polsce - to
ziemia pszenno-busłynne !Ossy lubelskie raczana. Myliłby się ktoś myśląc, że !Ossy w
Już tam na µólnocy pow. Kozieniodalszym ciągu sypią zlotistą pSLenicą.
kiego (gm. Grabów, osady Magnuszew,
Województwo lubelskie 10 ialo dotkliwie
Ryczywól) dużo wypadków duru brzuszzniszczone okupacją i dLiałaniami wojennynego jest.
mi. Na tymże terenie trwalo wv iedlanie tu rozpoclęły się pacyfikacje - "tutaj słan~lv
Q:;olmym zagadnieniem w dziedzinie
do \\·alki orężnej odd1ialy partv1.ancJ..ie-1lijest sprawa świerzbu zdrowotności
taj też był Majdanek, Sobibór i' Zamek.
chorzy na świerzb sę wszy,cy w bunkPrzez przeciąg 6-cin mie.~ięcy w powiatach
rach. Dzieciaki dosłownie czochraję się.
wzdłuż "\\'.isły stał frnnt. Tutaj grasujq faszystowskie bandy Ukraiiis.l..icj Powsial1czej
Zostawiamy im ma-<ć, pouczamy, jak
Armii, niszeząc wsąstko co pol•kic. Straty w
przeprowadzać kurację, ale to przecież
zabudowaniach gospodar !..ich spowodu":anc
tak wszystko na nic - nie ma dostai
działaniami wojennymi wynoszą 66 mil. zł.
teczne.i ilości mydła i gdzie bielizna na
przedwojennych.
zmianę?
Na terenie powiatów zamoj~kiego i hruliie·
srowskiego znikło z powierzchni szcre" wsi.
Przyjechałyśmy do wsi z garstką
W powiecie hrubieszowskim. od p1lźne{ jesiedarów warszawskich - leków, puszek
ni do styconia faszystowskie hanclv 11kraif1·
z konserwami, mlekiem, czekoladę.
skie wypaliły doszczętnie siedem wsi, nic istnieje cała gmina Kr'yłów·. Na pogl'aniczn
Wieś ma nazwe - Marianki - jest
powiatów tomaszowskiego i hrnhieszowskicodległa 25 km od Kozienic. Wylegaję
go 7 gmin zupełnie _pustych. wyludnionych i
wypalonych. Powiat zamoj•ki ma 7 tys. goswszyscy żywi z bunkrów i lepianek podarstw do odbudowania. Zaś w powiecie
dziecięce oczy zachodzą łzami, kiedy
trzeba odbudować 2330 domó\\·
puławskim
jaktfś puszkę, par.ę skarpet na
chwytaję.
.l\.IATYSóWNA
BARBARA
mieszkalnych. Stan mieszkalny \\' powh'cie
•zsiniałe nogi. Człapią do wozu bezzębne
puławskim pogorszył się ze wz~lędu na katastrofalną powódź. Została całkowicie za lastaruszki i wycięgaję ręce. I nie kończę
na, położona nad Wi~łą g-min11 S1czekar6w.
sie opowiadania o tym wszystkim co
Dla odbudowy szpitali, szkól i innych gmapr'Zeszli i co teraz maję - i można by
chów społecznych na sezon budowlany irzetak siedzieć dzieó i noc i słuchać.
ba minimum 83 mil. zł. kredytn, zaś wg
pow. fkozienicki6n
w
Wydz. Odbudowy otrqmał tylko l mil.
Każdy sterczęcy komin ma swoję hiDo baraków się nie palę, bo to raz powiatów woj. KieleckieO'O
Na
Wieś lubelska nie njrz11ła dotychczas gwoŹ·
storię, wiele widziały świ~tki przydroż-.
dzi, s...:kła, papy itd. po t. Z\\I". cenach sdyw- 6 powiatów uleglo zniszczeni\l w cza;je daleko niejednemu na pole będzie, a po
~-.- '
nych. Przydział drzewa w słanie okrągly1i1- c!zialań wojennych. Z tego najhnrdziej dnrgie nie może się jeden z drugim po- ne...
na pniu w lesie. nie rozwiązuje kwestii odbu· zdewastowany jest pow. Koz;enicki, godzić z tę prowizoryczn~cię.
Trudno się z t)lm pogodzić, że ci
.
dowy. Zezwolenie na wyrqb drzewa, jako te:i:
\"{'iele mówię. czynniU urzędowe, 0 tak wszyscy ludzie, których oględCTT1y na
przydział otrzymała Samopomoc Ghlop•ka. w którym na 307 wsi nie istnieje zupel~
Prace przy wyrębie, jak i rt>1dziale drzewa nie 202. Pozostałe s~ częściowo zbu- wspaniale przeprowadzonej akcji siew- ruinach ich domów, mieli żyde inne, że
wloką się leniwie. Np. Prezes Sam. Cldop. w rzone.
nej w terenach zniszczonych Ki.elec- te dziPci hyly pyzate i wesole, że w k~ż
·Lubartowie nie zna potrzeb ludności w frm
czyzny. Wyniki !;'.ę takie: dostali gospo- dym domu tętn1\o życie, wieś pełna nyktóOpatowski,
pow.
Następnym jest
względzie. zaś g-mina T11rło cierpliwie c1rka
na przydział drzewa dla 87 gospodarstw. ry na 280 wsi ma zniszczonych calko- darze po 2 _ 3 frg prosa i 4 _ 5 kg la wrzawy. - A teraz jest głucho, stercz~ tylko kominy zaimprowizowane
·-!"..,.. .
owsa1 albo jęczrnienia.
Tymczasem ni~nie las - ścinany, jak kom11 wicie 152 wsie.
z garnków bez dna i ludzie snują się cisi.
wygodnie. Rąbią wedle wysoJ..o6d „w pas",
W pow. Stopnickim nie istnieje 130
Jub „pod kolano".
To nie jest przecież życie, kiedy czło\V/ wyniku akcji dozyw'iania dostali
Kominy lubelskich cegielni nie rlymily w wsi.
bedzie miał
· t
t t lk
. k
w okresie od ustalenia się życia po przej1 rł0 . •, .
Pow. Stmdomierski na og'ólna liczbe ścin frontu, do chwili obecnej: 25 dkg wie. ;r:">'.:-; 1 Y o, czbr tu
minionym sezonie, gdy~ braJ..ło jednego z
co Jesc i co na grz 1e w ozyc 1 że bę20 dl
·
4
.
•
•
podstawowych materiałów, a mi11nowicie wę- 2115 wsi stracił 71 wsi.
· · b d ie · lalo dzieciom
·
{g. d ·
cukrn, 2 kg so1t, 3- kg zytn,
gla. Niszczeją zabudowania w res1t6wkach
.
zie wiosnaCi zet \ z. _;;ię
jadalna.
nie
make,
Q'orzka
Pow. Iłżecki ma zniszczonych 5C) wsi. mydla oraz ~
folwarcznych, ze względu na brak oclpowied·' · ··
zy o zyc1ec
• na g 1owy
· ·
·
·!'sił' •
Najmniej ucierpiał pow. Kielecki _ Obiecana jest ostatnio nafta i cukier.
niego doglądu. W pałacu Kozló\' ka .!... Lu bar·
A już najstraszniejsze dla chłopa to,
. .
. .
.
· ·
lk
towa niszczone są zabudowania gospodarskie, na opał W) rz_l nanc są cale wały nmac· ca ·owicie zniszczone sę cztery gminy . Chleba ~n~c b1eda~y nie .Jedzą. Naw~t że na wiosnę w pole nie ru~zy jak dawniające. Takiej samej rolbi6rre na opal ult„ w tym 20 wsi.
1akby ktos w1rno, rrnal. to 1 t?k o~o nie niej, bo i z czym? - Tylko mu te ręce
gają rnbudowania w powiecie hruhic~zow· . Szczegółowe dane podajemy z pow. na chleb. Mlynow, w1atrakow me ma, zostały
ł
k
skim. Na opał wędrują też i prirki. \V cir;.il-icl1 K • · k'
·
warunkach żvjc i mieszka nad1iel9ny ziemią ozienic teg-o, tóry 7.f> vnględu nft na.I- a jal· by b' la mę.!w, to brak w bunkrach
Pozostala jeszcze jedna sprawa do
wieksze zniszczenia zninteresowal nns pieców do pieczenia. Piekę dzieciom
z reformy rolnej były robolnik rolny.
- to sprawa szkół. Na pow..
opisania
blachach.
na
podplomyki
Wyniszczooym walka chłopom J111ieJ,l,im naJbardziej i na jeg'o terenie pozostawaKozienickim bedac w Kozienicach przenależy się dach nad głowi\. W zwią1ku z iym, lyśmy dłużej.
Pomocy w odzieży do tej pory nie do- prowndznmy ~ozmowę z inspektorem
Powiatowe miasto I' ozienice nie jest
że są ograniczenia w przyd1ialach drzewa,
Dzieci siedzn w bunkrach z posi- c;zkolnym i dowiadujemy się, że pow. Kostali.
K
·
trzrha· wprowadzić małerialy zast<:pcze budynki gliuobile mogą mif'ć s1erokie nislo- zniszczone. oncentruje się w nim cale nialyrni nożynami ·i odkęd mróz trzymn, ;denicki ma z 16 tys. dzieci w wieku
so·.1·„nie, o ile zostaną przes1kolen i w tym kie'- życie spoleczne pówiatu.
to za drzwi lepianek nie wychodzę, bo szkolnym, polowa tej liczby przypada
\Y/ czasie naszej obecności Starosl\\'O odzienia nie ma.
run' u budowniczowie wiejscy. W pow. Zana tereny zniszczone, z tE.go 2.500 dziemo i·.kim ·ma być odbudowana wieś Siedliska rozprowadza dworna cie. żaro\\' \.•mi a11taci c;zkoły nie ogli:ida.
/,
Kit>lcach
w
zpsiepez~mi.
będę<"
my
materiałami
TyrncznsPm,
wzorowa)
(jako .
n'ld;-[ściem sezonu musi się znall'/.ć węgiel dla mi stare poniemieckie baraki (z KatoSzkól nie ma. Brak lokali, nauczycieli.
pismo,
ręk
do
dostajemy
lnhclskich cegielni, gesto rozsiall"".ch J?O tere: wie) po terenie. Przeznacza się je w po- przypadkowo
bardzo wielu miejscach to przecież
w
a
często.chowsto-kielecki,
urzędowy
organ
nie. Na cegłę czeka chłop, czeLlJą m1a5ła i, szczególnych gminach i gromadach na
szkoly, kaplice i punkty sanitarne. Te bodajże „Glos Narodu", w którym na matka boso i bez sukienki dziecka do
leżą d11i.e pokłady odpowiedni<'j !!'liny.
ost11tnie maj!! być org«fhizowane przez jednym z nacwlnych miejsc znajdujemy szł~oły nie wyprawi.
X
-odpowiedź na szereg pyta11, które zada- '
P. C. K.
I tak tracę te dzieci podwó.inie. Nie
la w swoim czasie na lamach „Gazety
J '· ;~y Iid,t-bh ie nie sypi;i P''"" irą„.
Radzę sobie ludzic;ka _sami jak mogę. Ludowej" kol. Szczawi(1ska w swoim ar~ uczę się i nie mo~ę korzvstnć z tych
Na ten rok nie obsiano oziminą 10 proc.
ziemi ornej. Na 20.000 h:i 7 iemi ornej nie za- Tym g·ospoclmzom, którym zostało cho- tykule „a co na to państwo?". Nożyce wszystkich świadczet'1 dodatkowych,
szumią p zeniczne lany. Do zasiewów wiosen·
nych zabraknie LB.OOO ton iinrna i 3'>.000 ton ciaż jedno jakie<; konisko; łatwiej jest się odezwaly: pytaji;i autorkf' wg. z~a- które sakoła daje - dożywianie, tran.
ziemniaków. Nie tvlko hm!, ziar111. ~a te- wyleźć z łPpianek. - Pościęgnli ju'.i, SO· neC>'O nam artykułu, gdzie byla na wioA s~oly i przedszkola s~ tylko iedyrenie powiału hrubieszowskiego Ra 25 l1a 1ie- bie troch-:? budulca i s!Oj{l domki, jedno- nę, kiedy to Rzęd przystępil do akcji nę uczciwR drogę, którę. coś niecoś domi ornej przypada 1 koii. Porlohny słnn _je~! izbowe - malei'1skie, ale to już przecież
ratO\\ nicz.ej w terPnach przyczólkowych, ciera do dzieci.
w całl· m województwie. W tvm/c powiecie
' we wsi Moroczvn ll'I 1000 ha ziemi ornrj są 4 inne życie - na ziemi ...
Dotykafoc spraw snnitarnych należy
gdzie hylo P. S. L., .iak oni .iuż wiosn~
Za to ci co koni nie mfl .ię, z ni;:'chy rzucali masy żywno .~ci, odzieży i przy- wspomnieć o Pol. Czerw. Krzyżu w Kielkrowy i 4 kozy. Dlao po"·· znmoj•J..iego potrzeba do normalnej gospochrJ..i ~.OOO koni, wydźwig· nęć sii;- łatwo nie mog'ę. A .iak dzielali miliony na odl)\\dowę.
cach.
RR A
w p11lawshim 3.000, w h1barłow•k1m podoh··
nte. Dla powiatów: 7 amojs.1..iego, tomaszow· przyszły z dostaw UN "'-M. konie na g·m.
Dotychczas rozprowndzone przydzi11- .Jesle{;rny w tereniP - widzimy,
skir ~n i hrubieszowskiego hzeha 20.000 krów. Mnriampol w pow. Kozienic1.im, to ich
rozma\\ iumy z lud/.nii. Okarnje się, że ly dotarły tylko do pow. placówek C. K.
znś rll11 całego wojew·. 2)0.000. szi11k. W po- było trzy,
jes!PŚmy pierwszymi osobami „ze świa- i te rozdzielily ludności mie.iskiej. W wię
wicf'ic Lubartów oknpant wn1i<;1rz;. ~ 70 pr~:
Tak więc siedzę Indzie w lmnkrach
eent inwentarza żywego. Na cal('J kolon11
kszo.:;ci do ~romad wiejskich trudno dota" zaglt} dnjęcyn1i do bunkrów.
nie majęc mo71iwości, aby chnlupe po P11.łecznica jest tylko jeden koli.
Pomoc lekarsko -sanitarna też nie do- trzeć - nie ma odpowiednio zoro-aniCospodarze do 5 ha pr~ez ra!y r1"s okup~· sta\<. ić, bo ta wg oblicze11 jedneg·o ciera. Lekarze powiatowi, dość ma.Tę pra- zowaneo·o apurntu - dobre chęci"' n!e
~
rji n:e kupowali n~rzę~z1 rolnwn eh, ho ,n!c z miejscowych, koszto „,•ać musi 60 tys.
hyh. za co, a takich J~st w lul~el~zc· z~zn~r z!. plus robocizna (oczywi~cie chnlupa cy w miasteczku po win to wym i okolicy wystarc~~najbliższej miasteczka. Nie mog~ prze.
prawie potowa. Obecme i;ch lldr7ęcln nie j ·
·
kupuje się również ze wlglę<lu na -..ysoką Jednoizbowa).
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