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'chłopi, wierni sztan"cl.1rom PSL tegoroczne Święto Ludowe obchodzić będą w

domu i sercach swych. Rozważać będzie
my nasz dorobek , naszą 50-cio letnią drogi:/ clo Polski Ludowej. Poniżej podajemy
garść materiałów do tych rozważań.
Nam, którzyśmy wyszli cało z tej po·
twornej zawieruchy wojem1ri 1 JCSzcze
straszniejszej okupacji hitlerowskiego na·
jeźdźcy, przypada w udziale dzieło prowa·
dzenia dalej zaczętych prac, dzieło budo·
wania i odbudowania ocl przy~iesi, hen d•>
niebieskich pował Polski z ducha i treści, formy i obyczaju demokratycznego.
Wielu z nas nie danym było dorzek;\nia
gir. dnia odrodzenia siP, naszej niezawisłej 1 pał1sl)\'owości, how iem Polska żyła w
nas, walczyła przez nas, hy sii: uwolnić z
jarzma niewoli dCJ wiecznego życia. I w
tym dokumentowaniu, że jesteśmy, ŻI!
trwamy, żyjemy i walczymy o wolność,
sprawiedliwość i prnwdę pouicśli~my niejfdną bolesną ofiarę, nirjedną nieodżalo·
wau.ą stratę. Trudno bylohy wyliczyć dłu
gi różaniec imion i nazwisk chłopów i
chłopek, którzy w walce o Polskę cddali
swe życie w ofierze. Trudno wymif'nić

wszystkich żołnierzy z Batalionów Chłop·
skich, którzy z bronią w ręku padli od kuł
wroga na polu chwały, nics'[losób wyli·
czyc te wszystkie rodziny chłopskie, któ·
re w masowych egzekucjach, w harharzyń·
skich pacyfikacjach dokonywanych przez
zbirów niemieckich wygiuęły całe, bądź
poniosły bardzo bolesne straty i ofiary.
Pochylmy czoła w milczeniu i od<lajmy
hold świetlanej pamięci braci i siustr na·
szych, matek i ojców, córek i 8ynów, co
złożyli swe życic w ofiarnej walce o niezawisłość Polski, o należne prawa dla w;i
i chłopa. Niech imierć ich jaką ponieśli w
służbie dla najszczytniejszej idei Polski
Ludowej ożywia nas w wytrwaniu odbu·
clowywania Polski, które nam przypadło w
udziale.
Odrlając im wszystkim hold, nicsposób
jest nie uczcić specjalną pamięcią najwięk·
szych przywódców
naszych,
których
sfratę odczuwa najdotkliwiej nie tylko nasze stronnictwo, nie tylko cały Ruch
Ludowy ale c:ila Polska.
Odsze<ll od nas na wieki ś. p. Wincenty
Witos, <lłtqoletni przywódca mas chłop·
skich, wielki mąż stanu, gorą :y patriota,
Ezef rz01<lu polskiego w najtrudniejszych
dla państwa ol-resach, a przedostatni prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie
ma wśród nas Macieja Rataja, Stanisława
Thugutta, Brunonna Gruszki„ · Andrzeja
Czapskiego, Józefa Grudzińskiego, Narcy.
:>:li Wiatra-Zawojny, Władysława Kojdra.
Odeszli od nas na zawsze lecz pamięc o ich
życiu, czynach i pracy żyć będzie wiecznie
w 1zeregac!1 naszych, dodawać będzie mocy w wykonywaniu wielkiego testamentu
jaki nam pozostawili.
Dokonały
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SHIETO LUDOUE

wy. Wie.dzą o tym ·d olirze chlopi, i nul wimy stę wszelkin: zakusom w wypaclku ,
sympatycy jak i nasi przeciwnicy. W tej ~dyby jakaś partia usiłowała podponąd·
50-cio letniej naszej działalności nie ma kować swojej woli cały noród.
nic, czego moglibyśmy się wstydzić, bo·
Byliśmy, jesteśmy
i
pozostaniemy
wiem ruch nasz służył wsi i p.aństwn pol- ostoją rzetelnie pojmowanej i wykonywa·
skiemu, chłopom i całemu narodowi. W ncj demokracji. Daliśmy temu niejednowalce o należne nam prawa nie gl0siliśmy krotnie wyraz przypieczętowany krwią i
haseł zemsty i nienawiści, ale domagaliś· życiem wielu nas.i:ych , czlonków. Tak hyło
my się jednakich praw i obowiązków clla i 7.a czasów krwawej okupacji niemieckiej.
wszystkich ludzi, jednakowego startu ży. ~ezie chłop był trzonem walki o niezawiciowego, sprawiedliwego podziału dóbr, słą demokratyczną Polskę Ludową.
urzeczywistnienia się zasad clcmokracji
W poczuciu dobrze spełnionych oho·
politycznej, społecznrj i gospodarczrj. I w wiązków względem wsi, narocln, Polski, w
walce o te ideały służyliśmy wiernie spra- poczuciu własnej siły i znaczenia przystą·
wie polskiej, staliśmy zawsze na gruncie piliśmy do dzieła odbudowy Polski i grunpclskiej racji stanu, pnedkladająr. intert>s towania w niej pełnej demokracji I dlaPolski nacl własne, stanowe czy klasowe tego nikt nie ma prawa uci:yć nas ani <le·
intere8y.
mokracji, ani patriotyzmu.
Tak było za czasów zaborów, tak hyło
W obecnej rzeczywistości polskiej w
vo odzyskaniu Niepoclleglości w 1918 r., chlszym ciągu stcimy na gruncie realizo·
w którym to okresie cląż11c do nrzcczywisl-, "nia we wszystkich odcinkach naszego
niania s· ę na~zych założei1 ideowo-pro"ra. · yria ~Poleczne~o i państwowego zna~
mowych. z całymi rozporzą.dzalnymi przez demokratyrznych, bromeuia polskiej ra·
nas moźliwościami przeciwstawialiśmy się cji etanu, służenia interesom rałego naro·
za1·ówno obo-~owi polskiej reakcji i wstecz· du. I na tej płaszczyźnie stajemy chętnie
nictwa, skupionemu w szqegarh Stronni· i hez żadnych uprzedzeń do współpracy
'ltwa Narodowego, Chrześcijańskiej Demo. z innymi demokriotycznymi partiami poli·
kracji, Obozu Narodowo - Radykalnym, tycznymi.
<:i ·~ ''" '
jak i obozowi sanacyjnemu, pragnącemu
W wyniku rozgromienia hitlero·faszyznarzucić Polsce rządy monopartyjne, rzą· mu Polska odzyskała ponownie swój sa·
dy dyktatury. Byliśmy, jesteśmy i pozosta- modzielny byt państwowy. Dzięki wspa·
niemy najhardziej zdecydowanymi prze· niałym zwycięstwom Armii Czerwonej, ar·
ciwnikami wszelkie.i reakcji, wszelkich mii sojuszników :o:acho<lnich, dzięki ofiadyktatur faszystowskich oraz przeriwsta· rom żołnierza polskiego walcząceiro na

wszy tkirh frontach ~wiata, tlzięki posta·
wie i bohaterstwu naszego społerzeństwa
i naszego w tym olhrzymi!"go wkładu zo·
stało odniesione
wspaniałe
zwycięstwo
wolności nad tyranią, został obalony nasz
wróg odwieczny - barbarzyński napastnik niemiecki. Lecz nit>hPzpieczcń~two ze
strony Niemiec, dziś ohalonych, nie przeminęło. I o tym musimy pamiętać. ·
Fundamentem naszej polityki zagrani·
onej jest zacieśnianie naszego ~lljuszu i
naszej przyjaźni ze Związldem Radzicekim. Id>:ie to po linii obu nD~zych naro·
clów. Trzeba dokładać wszelkich slara11,
aby węzły zadzierignięte w tej wojnic, za·
mieniły się w dozgonną przyjaźń mii;dzy
niezawisłą, suwerenną, demokratyczną
Polską, jej wolnymi obywatelami a Związ·

kiem Radzieckim i Jego ohywatelami.
. Celem o~rony na przyszlo;ć ucl ao-resil
"' ,
niemieckiej ·musimy również utrzymać so·
jnsznł:-u rdobr1 •
t· 1-i z demokrarj;i.
mi Zacho(,u• a p'l-1 •Je4t,·szystkim Fr„l?c.ią.
W pol1 cyce wewnętrzn!"j naszt·~n pa11slwa <lokladamy wszelkich wys~lków do
S7yhkiej jego odbudowy, do zago3n„daro·
wania Ziem Ochyskanyrh, do stahiliiar ji
stosunków wewnę1rznycl1. Dlatt>go na
wszystkirh oclciukach chętni<' stawaliśmy
do współpracy, wywiązywaliśmy @ię jak
najsumienniej re swych ohowiązków żv.
wicieli i huclowniczyrh Polski Ln<low;j,
t;;k jak z<laliśmy chluhnie q~zamin jnko
obrońcy w walce z hitlerowskim najeźdź.
rą.

PSL odwołuje obchody Swięta Ludowego
N. K. W. PSL

oawołuje

obchody

Swięta

Ludowego w dniach

9 i 10 b. m., oraz wzywa wurstkich swych członków i sr-npatyków do pozostania w domu i rozważamn Swięta Ludowego
u siebie.
R6wncc~eśnie zawiadamiamy 1 że Prezydium N. K. W. PSL
skierowało pismo do P. Premiera Osóbk:-Morawskiego, w któszc.zei!6łowe

p:rryczyny 1 dla których odwołane zo·
stały obchcdy Swięta Ludowego, organizowane praez PSL.

rym pod.aje

Jak najhanlziej kategorycznie i 1<lccydowanie przeciwstawiamy się wszelkiej ak·
cji obozu reakcyjnego i dokłaclamv swyd1
sił celem zlikwidowania band NSZ ·i zhrn<l·
nirzej d'Lialalno~ri WIN-n.
Stojąc na straży dobra
pomyślności
Rzeczypospolitej Polskiej, od<lając na jej
B'łużbę '\ szystkie swe sily, mamy prawo
domagać się poszanowania nas jaki. ~tron·
nictwa, które zaw5ze było demokratycznr,
chłopskie, lu<lowe i zawsze stało na straży polskości, demokralyczno~ci i prawo·
rządno ś ci.
Dlatrgo potępiamy w~zclkie
ataki skierowywane po<l naszym a1lresc>111
przez partie robotnicze, jak'o zarzntv
oszczercze. Doma~amy się ró'' 11~ ch pra\~
I i ob_o\\ iązków, równego i oclpowiaclająrt>
go n~szej sile podziału w współrzą<lzt>niu
Polską . .

Szanujemy innyc11 przekonania. 1ątlam)
szacunku i dla nas. Pragniemy 1~odnej
''spólpracy na równych prawach Żą1lam)
aby naród w wolnych wyhorad1 rnó;i;I wy·
razić swą wolę. ahy w Polsce utwfrr<lzal
się rzetcluy systrm demukralyczny1 h rzą
dów.
Za prawdę, sprawieclliwośr, l'l"il.\\or1q1l
Ilość, równość, wolność skiadali-'wv nic
jfdne ofiary w walce z ht>zpra11 i"m i· t) ra
nią. I z clro~i te.i nie 7rjtlzirmv ~rinnir
stać hęclzirmy na straży ohrony rl mokra·
r.ji, obrony praw czlowirka. r lHoll) •pra·
wirrlliwófoi i pr.aworzą1ln~ci.
N iecli żyje Nioawi~ła. SnwN1'?•n;i l)p .
mokratyc7.na Pol~ka Ludowa, !rwar11111k 1
praw i olrnwiązków rÓwuyc!i ula \\' SZ\'~t·
ki r h obvwa1rli.
·

•
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wielkie przemiJny. W
przemianach tych brali ś my u<lział i w zroZl'm· eniil realizmu politycznPgo musimy
J,udowar naszą rzec:rywi s todć. W rhzli~my
do Rządu Jedności Narodowej nie j.1 ko
nowe stronnictwo, lecz jako dawne i zva·
'ne, pracujące i działające od 50 ciu lat,
snane 11e &wych dążności, tradycji; posta·
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N.ierh ~y!e Polski~ ~tronnictwo ~udowe.

Niech ZYJą czołowi

1ego przywódcy.
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CHŁOPSKI

SZTANDAR

KAZIMIERZ BAGIŃSKI

wśród ln.dowycli szerc>g.ów. Ale na,ibar'd ziej

RUCH LU OWY
Na prrestrzeni 50-letniej działalności
Ruchu Lu<lon·ego. okres blisko 6-cio-let·
n~rj .okupacji niemieckiej naleiy 119 8peCJalme znamiennej. Po kilkuna~tu latach
ną<lów sa,nacji, która ~kupiła całe ostrze
dyktatury przeciwko chłopom, ni1~ nastapiło ani :imiechęcenie, ani obojętność <ll.J
własnej ojczyzny.

.J~kżc ~decydowanie i ofiarnie sta11ęła
w1es w kilkunastu dniach polsko·nicmieckiej wojny, a .rak smutne ·ą chociażbv
wspomnienia z postawy I owaine~o pr~·
centu oficerów, zwłaszcza sztabowy~h. A ci
chyba uie należeli do niezadowolonvch z
'
reżimu?
Warstwa robotnicza nie odegrała tej ro·
w życiu konspiracyjnym. jaka była w
jej tradycji. Wiele się na to złożyło. 1\fo:dzy innymi rozbicie wewnętrzrH~. Powoclo·
wani tylko intencją wzmocnienia frontu
walki z okupantem i wzmocnienia czvnenika demokralycznenoo we wspólnej z ~a·
mi pracy, c:1yn\liśmy wy siłki. :iby na fron'c ie socjalist ·cznym 1.astą1)iło zjc<lnoczcuic. Ale kotku nie było.

li

Inteligencja, demoralizowana tyl e lnt·
przez sanację, szamotała się, była n~ roz·
clroiu. Skompromitowana -sanacja poll
wlllsną firmą bała się wystąpić, a otl par·
tii opoisycyjnycl1 przedwojennych odcią
gała inteligencję. W rezultacie przez pie1·wsze lata wojny mieliśmy w samej War ·
87awie blisko setkę różnych pism konspiracyjnych, koło których skupiły się grupki szczerze czy nieszczerze szukające czegoś nowego. Jedno należy jednak podkre·
ślić - wszystkie za podstawę swej działalności miały walkę z okupantem. Z hie.
giem jednak czasu, po bezowocnych próharh i błądzeniach, polityczne życie wróciło do tych samych kierunków, do tych
• partii, jakie były prze-tł wojną. Wszeikie
efemerydy rozplynęly się, nic po nicł1 nie
zostało. .
Ruch Ll~clowy natomiast ocl samego początku WOJllY o<ln.alazł swoją naturalną,
już uta.rtą drogę. Jłyła nią nil' odległość i
gruntowna przeł.J\ldo a spo~czno-gospo -

darcza Polski. t'nalazł on ró uicz nowe
fonny organizacyjne, Szybko przestawił
się na konspirację. Uzyskał przy tym tak
zdecydowane poparcie ogółu chłopskiego ,
że wkrótce stał się masową organizacją.
Podkreślam, jedyną polityczno-wojskową.
masową or~anizacją, działającą na terenie
całej Polski. Wszystkie inne partie miałv
przeważnie tylko kadry pod przyszłą ro;.
,
budowę.
Masowość Rurlm Ludowego miała swoje naturalne konsekwencje. Siłą rozma.
chu wpływała na bieg wypadków w większym stopniu niż inne grupy.
Delegatura Rzącln pomyślana w centrali jako ciało raczej trorelyczne. przygotoPolsl'c
wane do rządów w Niepodległe
pod naciskiem Ruchu Luclowe"o zmieniała
się w terenie na rząd tajny, który kicro·
wał całym życiem. Tak było tam, gdzi'!
ludowcy mieli silną organizację i w swoich ręka<'h wojewódzką lub też powiato-

wymaga podkreślenia fakt, że tak roiro•
śnięta organizacja, tak 'małe mi la straty
w ludziach kierowniczych, gdyż areszto·

w· l{ONSPIRACJI

micję przyjął takie rozmiar .. 7,e hyły po · 1która miała jt>cl1ać· na nowe tereny. Dziś
wiaty. w który :-h w tajn ·eh kon pll"t:łrh prz esiedlenie i1a ziemie no, ·e rcalizu.ie się
llimnazjalnych 10-cio krotnir wi(:C('.i J,nt al- prawie według tego samego planu. Natochłopskiej uiż przctl mia <;t inne plany znów nic mogly być wyciło s ię młodzi eży
lrnuauc z przyczyn od nas niezależnych. Tt;
woma.
W .clzirdziPie przehudowy ~ospo1larczo· naslawienir pr:łkl , cz111>. do reformy rolnej
spolerznej właśnie glównie pod wpl. ·~pm wzlmclzalo dużo ni1'chr,ci w ośrodkach za
dynam :cznie na -trojonych mas clt\upskirli. c11owawczych. Dohrze rozumiclifo1)' Żl' ta·
Ruch Luclo\\y parł w konspiracji ku pia- k11 pra r a w tet<'nic w czasie kompi·
rwm radykalnych zmia!l. Pnecież rleklara - r~ cji nie tylko rzeczowo prz . t;otuje tak
cja Rady Jctlności , ' a rodowej ma t<';;o wy- \\ a7.nc przemiany w iyciu Pa!i, twa, ak
raźne cccl1y. Ruch .Ludowy zmusił mn1' również i to. że raz zaczęla cofnąć się niegrupy. nawet umiarkowane na z .~u clę Uli· cl ·• i od projektów musimy przejść do czy:
tyclm1Ła towcgo wykony „~ania refvrmy rol- nów.
Ruch Ludowy dbał w ohcsiP konspirancj (przy maximum SO h.). Przecież pi~ma konspiracyjne K. R. N. uważały pomy· ,cj1 o zachowanie sprawieJli11 o:, i społccz
sły R. J. N. w dziedzinie uspołecznieni.i nej. Regulował wiele spraw wy1„,,: ·1jący~h
przemysłu za zbyt radykalne i uwaI,ały np .• zgorszenie. Wójt, czy też sołtys za ponie·
Żf' średni przemysł zabrany przez Niem· · wieranie slahszego otrz:mywal karę. Słui
ców należy niezwłocznie zwrócić właści- ba folwar<'zna h'yla pod opiekę Ruchu I.n·
ciel m, gdy my uważuli~my, że narnzi,·1 dowego . Gdzie wła'ciciel ziemski lub za·
rzt!tlca wykorzystywał prawa niemieckfo
nalrży przejąć przez Pańsh\ o.
Huch Lucło .y ju:i: w czasie kon spirat'ji C?.yniące a fornala nic\\olnika, gdy inne
w praktyczny sp osób ust<ts unkował si;; c!.1 J prz estrol!"i nie działały. kładziono takfri!o
1.a[_(adniel1 społcrz11ych. \~.' ,13 roku wyda pana i przy a syśrir uriskanych wyminza·
na :;iostała instrukcja. p olecdj:1ca przy;.ro- no pol' cję hatów. Pod tym wply1rt'm iłzia
t1\\, i1Ć ,.f' wsia('h i powiatach. r: lkowitv ł :•ło lodohnie Kirrnw1lictwo Walki Cy"'i\lokalny plan przrhu<lowy ustroju ro!m·~o, nej , nie tylko mi wsi ale i w micśrir. Zuaplan rozparrdowania folwarków i prze· m) fakty wymierze11ia chłosty nicsumicn·
znac7lenia pozostałych z nich ośrodków . u.·m zarząclcor:1 falHyk.
W czasach. gcly wszędzie silniejsz~ spy·
Polerono iu·zytym sporząthić foty tych
rolników. których potrzeby da się na miej- chał słabszego, na wsi rozwinął sit; system
scu aaspokoić z przydziału ziemi i listę powszechnej pomocy dla poszkodowanycl1
łych, którzy hędą musieli wyjść ze wsi. Na- i aresziowanych. Idea pornocy materialnej
wet upatrywani byli kierownicy grupy, dla inteligencji była · bardzo popularna
.

wani nie zdradz, li tajeminc organizacji.
Partyzanci, a więc i sowie.ccy cllatcgo rno·
gli dzialnć w terenie, ż.e :inajclowali popar· ·
cie wsi, mif'li zapcwnioue hczpieczeń two,
chociaż ogół chłopski kosztowało to wie·
Ir ofiar - okupant całą swoją nienawiść
oclhijał na bezhro.nnej ludno ś.ci.
W. ramach krótkiel);o artykułu nie da
sic; ująć zasaJniczej linii polit::rki Ruchu
Ludowego w tym okresie. ·Wyn1ieuimy dla
przykhalu jeden fragment. Na życiu pod·
:aicn111ym ciążyła niewłaściwa polityka
Głó1·.uej Komend} A. K. Ruch Luduwy
swym naciskiem, krytyką, nieraz zdccy·

.

clowaną walką
wystąpienia A.

.
zmian.
Postawa chłopów w okresie okupacji
stanowi na przestrzeni 50-ciu lat nowy
skok i to skok gwałtowny w rozwoju. Sta·
wianie warstwy chłopskiej ni:iej niż inne,·
stawianie zarzutu Ruchowi Ludowemu w
świetle p.rzytoczonych faktów jest zdecy·
dowanie szkodliwe i niezgodue z prawdą.
Cechami niezaprzeczonymi tego okre•
su są:
powszcrhna walka z okupantem, /
radykalizm społc<'zny,
podnoszenie J?Oziomu etycznego.
Dokonać tego mogła L~lko organizacja,
kl órej motorami hyla:
jedność Rurhu Ludowego i stojąca za
nim murem warslwa chłopska,
duchowe, idealue pierwiastki tak wła·
ściwe ludowi i całemu narodowi polskie·
mu.
Ten okre~ jest chlubą Ruchu Ludowego.

ALEKSANDER BOGUSŁAWSKI

.

---------~----

Chłop
Od dnia 7 czerwca b. r. rozpoczynamy jubileuszowy miesiąc dla. uczczenia
50·cio leci.a samodzielnego ruchu poli-.
tycznego chłopów. Właściwie będzie
.to już 51 lat od powstania w 1ą95 c.
Polskiego Stronnićtwa Ludowego w
Małopolsce. Wielkie wydarzenia, któ·
n: przyniósł rok zeszły, nie sprzyjały.
aby obchodowi SO-lecia poświęcić nale·
żytą uwagę. Musieliśmy odłożyć
uroczystość na rok bieżący.

tę

Należało bowiem uporać się z najpilniejszymi zadaniami organizacyjnymi, aby w uporządkowanych już stosunkach za~tanowić się spokojniej nad
przebytą drogą, rozejrzeć się w teraźniejszaści i uprzytomnić sobie wyraźną
drogę na przyszłość. To nas obowiązu
ie wobec tych wielkich postaci, którzy
podjęli organizacyjną pracę i prowadzili ją w warunkach trndnych, pełnych
niesłychanych przeszkód i tragicznych
nieraz przejść.
Uprzytomnijmv sobie chwilę powstawania ruchu !udowego. W jakich to
· warunkach historycznych p.aszego na·
rodu on powstawał?
Była to chwila poważnego upadku ducha w narodzie polskim. Dobiet!ał inż
" ą Delegaturę Rządu.
Urągając potędze rządów okupanta wiek, jak utrnciliśmy niepodle~łą Ojdziałał tajnie inny nąd i ori mial posłuch. czyznę. _ Samolubna w~rstwa szlachecA przecież nic necll po linii najłatwiej· ~rn, ldora przez swo1e warch?lst"."o
szej, nic schlebiał niskim instynktom któ I bezrząd wprowadzany. w panstw~~,
re szerzyły się bujnie w warunkach tei sp.owodo"'.'a!a upadek _Oiczyzny .. tract~a
strasznej wojny. Stał on na straży intere: wiarę w 1e1. ~cl.zyskanie. CJ:odzrła. s1_ę
sów państwa i moralności naro1lu. Ukró- cora_z wyrazn1e1 z zabor~amt. Pr:rqaw:·
ło się to masowo po nieudanych pro· 11 .
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Szrzc~1}łowo również przygotowany był mocno przez swoich zwalczani. Ci gorplan objęcia władzy w momencie v;olno· liwi i pełni poświęcenia patrioci powi~
ści. Zabezpieczenie ralego majątku pań· dzieli, ie Polskę można zdobyć przez
lud i dla ludu. Trzeba i?o tylko uświa·
,
slwowego, dworów itp.
Tam też tętniło w podziemiu tajne nau- domić i zorganizować . . Wtedy ,.sprawa
eunie. Głód wiedzy. hamowaIU' orzez sa· oolska stanie sie sor."lwa kilkunastu

°1

nze

zawiódł

udaremniał niewłaściwe
też zmuszał do ich

K. lub

na z1e1'

jak powiedział jemilionów ludzi" den z twórców Polskiego Stronnictwa
tudowzgo, Bolesław Wysłouch.
Ale sprawa nie była łatwa. Szlach.ta
za czasów Polski przedrozbiorowej wy·
tworzyła międcy sobą a chłopem prze·
dział olbrzymi. Dla niej bogactwo i
przywileje, dla chłopa pańszczyzna i
niewola./ Z Polslci przedrozbiorowej
chłopi nie wyl)ieśli dobrych wspomnień.
Nie spotkali się z życzliwością po rozbiorach Polski, gdy chodziło o znicsie·nie pańszczyzny i uwłaszczenie. Trzeba
ze wstydem powiedzieć, że uwłaszcze
nie chłopów przyszło od zaborczych
władz, wbr ew sprzeciwiającej się ~emu
szlachcie. Rządy zaborcze starały się
też wykorzystać tę reformę dla odcią
i!nięcia chłopów od dążeń do wolnej
Polski.
Najw ięk szą jednak trudnością w pra·
cy uświadamiaia.cej i oq!anizacyjnej na
wsi było wiellde zaniedbanie umysło
we. Mało kto umiał czytać i pisać.
Nie zrazili się tym pionierzy ruchu ludowego. Jedni przyi:totowali i!o przez
roz\•rój oświaty i czytelnictwi:i. jak Konrad Prószyński, Mieczysław Brzeziński
i inni. Drudzy poclicli już pracę ściśle
organizacyjną. jak Bolesław i Maria
Wysłouchowie, H. Rewakowicz. Jan
Stapiński, Jan Dąb!'ki. Maciej R'l.tai.

a w Kan~resówce: Maksvmiłian Mali·

nowski. Aleksander Zawi:idzki. Jadwi~a
Dziubińska, Irena Kosmowska i 'vizle
innvch d~iś jeszcze żyjqcych. Wkrótce
znaleźli się wybit!'li samoucy - chłopi ,
iak Jakub Bojko . Wincenty Witos, Andrzej śn:dniawski. w Kongresówce: To·
masz Nocznicki, Błażzj Stolarski, Teofil
Kurczak i wielu inn.y ch. Niektórzy, jak
Wincenty Witos. odegrali w mchu ludowym rolę wprost epokową. Nie wszyscy wytrzymali poziom duchowy w tym
marszu chłopów. Dla złudnych celów
lub osobistych dążeń zerwali z organizacją polityczną chłopów, ale te ich wystąpienia i manewry nie zdołały zaważyć na skupianiu się i or~anizowaniu
chłopów. Znahźli się no za jego szeregami osamotnieni. Ruch ludowy w
swym rozwoju spotkał olbrzymie przeszkody. Inne warstwy, przyzwycz~jo
ne do przodowania, albo mające, się za
lep~ze, bardziej oświecone~ nie chciałv
uznać zorganizowanych chłopów za
równouprawnionego partnera. I do dziś
jeszcze chciałyby mu · przewodzić i narzucać swoia wole. Ale te orztiszkodv

nie zahamowały i nie z11 '1amują rozwoju
ruchu h1d ,w .-ego.
Jeżeli dziś spojrzymy w przeszłość· i
rozważymy myśli zatroskanych o Polskę

pionierów:

ruchi1

ludowego · ~

to ·

musimy stwierdzić, że ni.e zawiedli. się
.
oni na chłopie.
Uświadomiony i zorganizowany chłop ·
uznał za główny cel swoich dążeń zdobycie i obronę Polski Niepodległej. Już
w poprzedniej wojnie udział jego w wal·
ce o Niepodległość Polski był bardzo
cbłubny i liczny. A chociaż w odzyskanej Polsce przedwojennej spotkał się z
wielkimi trudnościami i poniewierką nic zraził się do swego państwa. Potrafił odróżnić, że co innego zły rządJ.. z
którym chłop walczył, a co innego ujczyzna. Ojczyznę należy kochać, dla je}
wolności życie nawet poświęcić, a po
jej uwolnieniu nie dopuścić, aby po·
wstał rząd niedemokratyczny, któryby
chłopa czy roboŁnika krzywdził.
Tak też czynił w okresie ostatnrej
strasznej wojny, gdy okrutny okupant
niemiecki szalał na ziemiach polskich.
Chłop, zorganizowany w swej politycznej organizacji, a również w Batalionach Chłopskich, nie dał się wyprze-·
dzić innym warstwom w poświęceniu
dla Ojczyzny, dopóki wróg nie został
wypędzony. Ale rola Ruchu Ludowego
nic jest skończona. /Pionierzy naszego
ruchu dążyli nie tylko do Połs}_d niepodległej, suwerennej, silnej, ale i szczerze
demoluatycznej; Polski, która będzie
matką dla wszystkich swoich dzieci, a
zwłaszcza dla tych najbiedni:jszych,
opieki najwięcej potrze bi•jącyoh. Walczyli o Polskę praworządną, oświeca·
ną, zamożną. Taką Polskę musimy wykuwać w codziennym trudzie i poświę
ceniu. Wypleniać zło, które się po wojnie rozpowszechniło, podnosić moralnie
i duchowo otoczenie, szerzyć spokój i
wypełnia·ć
poszanowanie Wl'!ajemne,
wzorowo obowiązki obywP.telskie, a
przede wszystkim naśladow::tć w dzielności, odwadze i poświęceniu naszych
pionierów Ruchu Ludowego.
Tymi zadaniami musimy się przejąt
wszyscy i wszyscy je wypeł 1iać. W'tedr
nie będą nam straszne ża.dnc przeci't'rności. Możemy być pewni. że osiągnie~
my nasze zamierzenia. Takie winny
być nasze uroczvste nostanowienia
okresie SO·cio lecia Ruchu Ludoweg(",
wypełniafące wskazania naszvch cionierów.
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chłopów

'Chłopi-Ludowcy!

W ubiegłym roku upłynęło 50 lat ~d te·
gh czasu, kiedy ńa ziemiach Polski ro7.·
poczęło pracę i walkę Polskie Stronnictwo
ludowe.
Prz(\to na progu nowego 50.lecia wła·
dze naczelne PSL, wykonując uchwałr,
ostatniego Kongresu, wzywają całą wieś
po's!•ą, skupioną pod zielo'nymi sztancla
rami, ażeby w ciągu miesiąca jubileuszo·
'\ego (9.VI - 7.VII r. h.) w sposób po·
wsz~rlrny i najbar·dziej uroczysty złożyłd
cześć i hołd pionierom, przywódcom i za.
s~użonym krzewicielom Ruchu Ludowego .
a zarazem zamanifestowała swą nieugiętą
wo!~ zgodnej prary i nieustępliwych dal.
s:~ych wysiłków urzeczywistnienia idea
łów Polski Ludowej.
Uroczystości te rozpoczną się w dniarh
ś,~i~la LmlO\\egCI (9 i 10 czerwca) a hęclą

za,-_oliczone w Krakowie dnia 7 lipce r. b.
Starzy i młoclzi szermierze Spr!IWY Ln·
dowej, sprawy, która dzisiaj nie jest tylko interesrm chłopów, ale rzeczą cpłego
Narodu i Państwa Polskiego. '\V odrodzo·
nej ojczyźnie 11tanęliście do realnej pracy.
do odbudowy i przebu11owy Polski w du·
chu szczerej demokracji. Wy z pewnością
nie będziecie słabą trzciną, uginającą się
pod przeciwnościami. Prawo i sprawicdli·
wość będzie fundamentem Waszej dzia·
lalności. Waszą zbożną pracą będzie wy·
rób chleba na pożytek całej społeczności
polskiej i dla dobra ludzkości.

na

~O-lecie

Dlatego głosimy:
Dzieło odhudowy i zagospodarowani a rio niebywałych w dziejach zniszcze·
ni?Ch. dokonanych przez zb-rodniczego o·
ku11anta, powinno skupić siły całrgo na·
rodu.
Przeto chcemy obecnie i w przyszłości
ofhrnie i wydatnie współpracować z in·
nymi warstwami pracującymi w ramacl1
Rzadu Jedności Naroclowrj.
Oskarżenie PSL o sprzyjanie reak·
cji stanowczo odpieramy.
Nauki o tłe.nokracji ocl nikogo uir po·
trzehuiemy i takiej od nikogo nie przyj·
mi<>my.
,
Idea szczerej i prawdziwe.i demoltracji
rozbudziła od początku chłopskir szere1i:i
do nieus..tępliwego boju o wolność i równc;_ść obywatelską. o godność wz~ardzone·
go i poniewieranego w ciągu wieków człowieka.
·
3. Posądzanie PSL o związki i wspól
dzialauie z faszvatowskimi bandami NSZ
zrlecydowanie 'odrzucamy.
Bvli<mv zaw,ze i ie te'mv zclendowani
wal~zyć ~ dawnymi hojówl~ami Ó. N. R.
oraz obecnymi bandami NSZ, gdyż ostrze

1.

2.

ic11 w alki, a nawet bratobójcze kule w szliśmy z tego okresu zahartowani do no·
ok res ie konspiracji i w nas dotkliwie go· W)ch trudów i nowej walki o przyszłość
dziłv.
Pnl~ki i Lnclu Polskiego.
W szeregach naszych nie ma dla nich
W poczuciu swej godności i nieugiętej
miejsca.
woli ze spokojrm nauczyliśmy się liczyć
4. PSL w swoim 1uogramie. 1lążeniach n:- włnsne siły.
i czynach zawszl' walczyło o prawa poli·
Z całą hrzwz1dędnośrią potępiamy metyczne i obywatelskie i dziś rhce reałizo. todv walk hratohóirzych.
wać zasady pełnej drmokracji w nowej
Zaostrzenia walki z ideowymi przeciw·
u~połcńznionej g.ospoclarre narodowej,
nikami radzi jeslr~my unikać. bo tego wy.
Swohodne. wolne ocl strachu życie ohy· magaią potrzeby odrodzonej pjczyzny, dla
watcla oraz demokratyczny ustrój całego której orlhudowy, zagospodarowania i U·
życia spolrcznego oto kardynalne wa- mocnil'nia konieczny jest każdy wysiłek
runki nrawdziwej demokracji.
mięśni i każde napięcie mózgu wszystkich
5. Warstwy Ludowe w Polsce: chłopi i obywateli.
robotnicy w pełni już dzisiaj roz.umieją Nie TIOzwolimy jednak, aby poniżano
na czym polega demokratyczny, woluo- godność naszyc.h przywódców. by po·
ściowy ustró.i państwa.
mniejszane nasz dorohrk zdobyty w cięż
W imię tego żądają jak nl!jryrhlejsze~o ki!11, często krwawym !iO·łetnim trudzie.
przeprowaclzcnia wolnych
wyborów cło Do walki o sprawy slnszne, godne i sprarial ustawodawczyc 1, samu rządu i zrzeszei1 wiedliwe - mmimy być zawsze 11:otowi!
spt>łeczno · izospodarrzych ażeby istotnie A przeto gotowi do wszelkich ofiar. do
w całej rozciągło!lci wola narod.11 mogła pracy i walki o Polskę Ludową, Polskę
Wolną, niepodległą i sprawiedliwą.
decydować o losach odrodzonej Polski.
Chlopi·Ludowcy!
Naczelny Komitet Wykonawczy PSL.
Przebyliśmy zwycięsko 50 lat żmudnej
pracy i niezmożonej walki ludowej. Wy- Warszawa, dnia 28 maja 1946 r.

Uchwały

Ruiny 1 zgliszcza, trudności i braki. spo·
wodowane barbarzyńską przemocą ger·
mańskiego okupanta, nie mo!?;ą osłabić pra.
cy naszych krzepkich rąk imaj~cych si~
czepig pługa, gdy nawet wypada nam wyo·
rywać wydarte spod min pola, tym har-

pracg i maiki ludo·mej

Rady Naczeln i PSL

Rada Naczelna PSL na posiedzeniu w dniach
Rada Naczelna stwierdza, że poza tym PSL stośc1 le, zwracając nasze myśli ku prreszloki.
Z6 - 27 maja 1946 roku powzięła szereg uchwał, w swej działalności pol:tycznej jest krępowane ku lat"m nieustannej ciężkiej walki, niec!i na•
og1an'czeni · mi, których się nie stosuje wobec tchną masy ludowe wiarą w ·lepszą przyszłość.
których część drukujemy!
Podczas nadchodzącego św~ta Ludowego wi.
Rada Naczelna aprobuje dotychcTa•owa dzia. innych partii.
Rada N9.czelna slwierdza, że mające się od· nien Lud Po'ski zamanifestować przez swój ipa·
ła!ność prezesa Stronnictwa i N KW PSL. w
być referendum ~ie jest w ~tanie, ani za,stąplć , sowy udział, nieziemną wolę osiągnięcia w
szczególności co do stat;iowiska zajęte~o w spra·
ani tet opóźn'ć wo'nych wvborów. któryc~ Na. O'czyżnie warunków do swobodnego i pełnego
wie referendum i bloku wyborczego.
ród Pol;ki był pozb•wiOny bli~ko lat 20 Wyho· rozwoju.
'd ziej gdy przychodzi nam na zachodnich
SL
·
· k •
Rada Naczelna stwierd!a. że N KW P
po·
Rada Naczelna PSL stwierdza, it dla wZino·
ruhieżac Il uprawiać ziemię, torą znaczy· siada pelne zaufanie mas chł?psk'.ch. k~óre 50· ry te winny się odbyć iak nain1bciej i rozpi·
sanie ich winno naś!apić leszcze przed gloso.
la już przed wiekami socha naszych sio· !idaryzują się z wysilkami zin1erza1ącvm1 do za:. wani~m lud„wym Rada N~czelr.a wzywa Klub żen:ia produkcji rolnej oależy w jak najkrótszy~
wiańskich przodków.
panowania prawa, a w szczególności Konstytuc;1 Posel~ki PSL do podięcia energicznych kroków czafie uporządkować na terenie całego kra1u
stosunki na odc~iku rolniczym, a w szczególne.
A przeciwności obecne i kłody • rzuco e z 17 marca 1921 roku.
w celu szybkiego zakończenia orac nad ordv· ści wydać akty nadania tym którz.y ziemię o:
pod nogi z pewnością nie powstrzymają
Wyraża Mil"istrom, zasiadającym w Rządz~e m· c'ą wyborczą. która winna przewidywać u· trzymali z part.elacji oraz tym, którzy otrzymali
hł
• k p 1
L d
· · d Jedności Na·odowej z ramienia PSL, uznanie dz'ał przedstawicieli ~ziałającvch stronnii;:tw o.
poch o d u c opow u o sce u oweJ, Je . za ich ofiarną pracę w Rządzie i wzywa ich do raz ich mężów zaufania w Komisjach wybor- gospodarstwa poniemieckie i poukraińskie ora.z
przyspieszyć wydanie i wprowadzenie w i.yc1e
nako sprawiedliwej dla całego ludu, ho wytrwania na s\anowi<kach cel1?m konlynuowa· czych na kaźdym ich szczeblu.
.
·ustawy o prawie własności na Z:emiach Odzy·
usuniemy je siłą żywiołu najpoważniejszl'j nia pracy dla dobra Narodu i Pańslwa Polskie
'Rada Naczelna wyraża op:nię, że projekt no·
wej Konstvtucji winien uzyskać aprobatę ca· skanych.•
w narodzie warstwy społecznej, świadomej go.
Celem m.prawnienia i przyspieszenia pełnego
dzisiaj swoich zadań i przeznaczeń.
Uznaje za wysoce ezkodliwe alarmy ~oje~- lego Narodu w1 powuechnym, tajnym głosowa. zasiedlenia i zag.o spodarowania Ziem Odzyska.
ne i budowanie na tym -iludnyc!i obhc~en: ni11 pod ko_ntro ą mężów zaufania stronnictw po· nych, Rada Naczelna wzywa wszystkie ogniwa
Starzy i młodzi szermierze dzisicjszyc\1 Szczęście świata i Polski Rada Naczelna w1dz1 litycznych przy urnach wyborczych.
organizacyjne i członków PSL do wzięcia czyn·
szeregów PSL mamy prawo do Was się od· w trwałym poko'u i przyjaznych slos~nkach
W ustalonym na dzień 30 czerwca głosowa· 11e~o udziału i poparcia akcji tworzenia Spół
wołać i liczyć na Wasz hart, na Wasz upór trzech wielkich Mocantw oraz w rozwoiu Or· ni11 ludowym Rada Naczelna PSL zaleca swoim dr.ie!ni o~adniczo·parcelacyjnych.
członkom na Jl)'lania 2·e i 3.e odpowiedzieć
w pracy i nieustępliwość. ho do tego upra· ganizacji Narodów Zjednoc~onych..
.
'Rada Naczelna, stwierdzając olbrzymią rolę
wniają nas stare i ciągle tradycje Ruchu
Rad'l Naczelna PSL stwierdza, ze soiusz pal· „Tak" na pytanie zaś l·e Rada Naczelna za- w życiu społeczno • l!ospodarczym Państwa, sa·
sko·rad •iecki jest i musi pozostać podwaliną leca odpowiedzieć „Nie''. Decyzję tę Rada Na. morządu gospo.darczego i organizacji go~podar·
Ludowego.
pelit' ki zagraniczr.iej Polski, ~dyż _sojusz ten czelna powzięła z następujących powodów:
C2'Ych - uważa, iż ittstytucje te spełniać będą
Najstarsi z {las zachowują w pamięci, przede wszystkim może zabezpieczyc ttasz Na·
Wypowiedzi oficjalnvch osób dają podsta· w pel i swo'e zadania wtedy, gdy będą się o·
jak pierwsi chłopi • ludowcy zawziętym ród pPed nową agresją niemiecką.
wę do przy P,cia, że wyn'ik glosowania ludowe- pierać o wolę zr7eszonych członków, wyrażoną
szturmem zdobyli ohronne reduty ,dawnej
Rada Naczelna wzywa członków PSL d:'l go chcą slronniclwa zblokowane uważać za wy· w wybprilch, przewidzianych .ich statutami. W
niewoli i wstecznictwa, zhudowalfe przez wstępowania do Tow. Przyjaźni Polsko • Ra· raz zaufania dla ich metod rządzenia.
związk~ z tym Rada Naczplna domaga się prz~
dzi<?ckiej.
Utliemożliwh. się PSL normalną działał· prowadzenia wybor.ów do samorządu rolniszlachecki dwór, uległy mu kler i sprzy·
Stwierdza, te cały lud polski uważa ziemie ność organizacyjną i propagandową przez roz· czego.
mierzone z nimi za~nierlziałe kołtuństwo, po Qd;ę. Nis•e Łużycka, i Bałtyk za prastarą, wiązywanie terenowych organizacji.
Rada Naczelna stwierdza tjl.kże, że w Centra.
zagnieżdżone w~zęclzie na skutek wieko·, a przez N:emców za~rabioną, ziemię pols..1<ą '
Głosowanie „Tak" na 1·e pytanie mogla· lach Polskie~o Rucbu Spółdzielczel!o nie prze· ,
wych rządów szlachty. '
protesluje jak najenergiczniej przeciw kwestio. by być uważane jako zgoda Narodu na wyeli·
rzega się elementarnych i podstawowych prze·
Pamiętamy wszyscy dohi:ze zapał, d~- nowanihu ~r~e z nhiaktóre dczytnyncihkiz'iezmagraniczne minowanie drugiej Izby już prz.y nadchodzących pisów prawa o samorządnoki tych organizaei!.
.
. .
, .
. b .
h n?szvc sw1ę yc praw o
·
wyborach i zgoda na dokonywanie zmian kon. Zjawiska takie, jak niedopuszczenie w r. ub.
term1n~c]ę l po w1ęcen1~
OJOWe _uaszy~
Wobec faklu, że tylko jak najrychlejsze za· stytucyjnych w trybie sprzeczny::i z przepisami przez Tymczasowe Zarządy i Ra
Nadzorcte
neregow z okresu walk1 z sanacJą. Nte· siedi~nie i zagospodarowanie Ziem Zachodnich obowiąmjącej Konstytucji z 1921 roku. Przez tych Central d:i ogó\oopolskich zjazdów oddzia·
upomnieliśmy i nie zapomnimy niJ?;dy No· może unicestw:ć wszelkie zakusy przeciw przy_ odpowie<'!ź .,Nie" .na pytanie l·e rozumiemy żą. !owych bez żadnej podstawy prawnej na czas
wosie\er, Rarławi.c. ł,apanowa, Piasków nale:!n'"ści tvch Ziem do Polski. Rada Naczelna dmie ~lworzenia przewidzianej przez program nieokreślonv przynoszą szkode samej idei spól·
~':elkich. Jailowa, Nockowej j tylu innych wzywa Rląd, a w szczegó.ln~ści M.ini.st.erstw~ PSL Naczelnej IzbY. Gospodarczej. Izba ta, hę. \łzielczej. Mając na uwadze, Rada Nac.zelna do.
•~•
. 'r'
d ·
Jl ·k.
;
Ziem Odzyskanvch, do usunięcia z adm1mstrac11 dąca w miejsce Senatu nadbudową samorządu maga się jak najrychlejszego zakończenia stanu
m1 1•co\\0·1, .11:. zie Cl ops te szeregi w i l!ospodarki tych terenów wszvs1kich elemen· go~podarczego, winna posiadać prawo inicJa!y· tymczasowości w órgan:izacjach spółdzielczych.
wa ke o ''o hi o se 1 prawo clla ludu, o wzrno· tc'>w i zaniechania takich metod postępowania, wy ustawodawczej.
zwołania
zjazdów ogólno·krajowych dla wy·
•
7.r-uii> ~il ohron11yrh Polski, w walce z za· k'óre przeszkadzają lub uniemożliwia'ą stwo.
Odpowiadając „Tak" na pytanie 2-e chcemy boru pełnopra\VVlych władz w Centraln~ch Or·
1'1)in 7 ą polityką zagraniczną płk. Becka, rzenie tam warunków $pokojnej i twórczej pra· jednak nie ty!ko po4ziału ziemi~ ale także do· ganizacjach Spółdzielczych na podstawie oho·
kończenia przebudowy ustroju rolnego przez wią2ujących przepisów ustawy o Spółdzielniach
cl11'.n111Pnlo•,ah gotowość do wielkich po· cy.
i statu ' ów
Rada Naczelra doma~a się od
·w·~„ri1 >h pl:. cilv ofiarną krwią.
. Rr~3 Naczel.n~ s~w'er~za, że .ob~z ~udo~y dalszą parcelację, scalenie, zabudown. - -" , po.
·
· .
.
l 1ak ml(dy dawn1e1 me dązył. tak 1 dziś nie dązv darowanie osad, uspółdzielni enie zbvl'll i prze· Prezydium Krajowej Rady Narodowej roz.
patrz enia idcrpelac;i Klubu Posłów PSL w
Mhcle
zit.o .p'lkoll'me
działaczy ludowyc
Łwórstwa oraz pelen samo~ząd gospodarczy.
1 do d'' kta'ur y chlooów
ale nie uzna też dvkta·
.
•
• ' • .
.
•
.
'
.
Chcemy raczej uspołecznienia nadających stę sprawie Zwią~ku Samapamacy Chłop~kiej i
zvw1 w paini~c1 sw1eze wspornmema o tury czy silą narzuconej przewagi innej war·
'W ojtlzie i Zaborccznym w ZamojszczyŹ· stwy. Nie polo setki la.I c!ilap wyzwala! się do tego gałęzi przemysłu drogą spóldzielczości pod j ęcia decyzji u1drawiającej pracę t<.j orl!a ·
1•ie. o ~kcji pod Golębirm i tylu innych z pod ucisku, aby obecnie mó~ł być oodporząc:'.. zamiast generalnego jak dotąd upa11stwowienia . nizacji, klóra ma być ogól110.zawodową orgaOdpowiadając „Tak" na pytanie 3·e, chcem,· niz~cją rolniczą .
C"Vll!lch nicubła .... a11ej walki z hitłerow· kow~ny .Po~ czyjkolw~ek dyktat. \YI klasie :o·
Rad!l Naczel'la wzywa wszystkich chłopów O·
: .
.
. " . .
.
.
. bo~mcze1 widzą chłopi naturalnego sprzym1e· wraz z całym Narodem uroczyście stwierdz ić
sk·m1 zb1ram1 us1ła1ącym1 z korzemam1 rzeńca i gotowi są zawsze do oorozumienia na wobe~ całego św1ala nasze niezaprzeczalne raz ogniwa PSL do jak najwydatniejszl!l(o udzia·
lu w pożyczce na odbudowę Kraju . 'Rada Na·
wyrwać z ziemi chłopa polskiego, ten głó·. zandzie 11 równi z rówuymi". PSL umaje ko· prawo do tych ziem i do tej granicy.
wnv fuuclament i rdzeń narodu.
nieczndć wspólpracy i ko~licji wszystkich de.
Rada Naczelna, stwierdzając duży poslęp w cze'na PSL domaga aię od miarodajnych czyn·
A ileż oluchy i zachęty do pracy płynie ~okratycmych s~ronniclw: W rok po .za~ończe· pracy organizacvj"lej Stronnictwa, wt.ywa wszy. ników państwowych , by równolesile z odbudo·
00 I t ·
k
d
. niu wo ·py chłopi oczeku·ą z utęskmen:em 11a stkie o(niwa PSL do dal<zei wytężonej pr~cy wą zni~z<"zcnych dzi"!aniami wojennvmi miast
z lC"'O 5
e me~o 0 res.~, ~ Y .wspoml· p~zywrćce'l'e w Po'sce naletnef!'ó szacunku dla n<>d pomnoż~niPm sił Stronn :dwa i pogłębie· i przemysłu prowadziły odbudowę zniszcz,inych
namy uparty trud przehqama się przrz prawa, 11w~żając jego pełne stosowanie w ży· niem 'deowym mas chłopskich.
wsi i gospodarstw na lerenach przyczółkowych
mroki ciemnoty, bezwoli, ohojętno;ci ciu z:a fundament prawdziwej demokracji.
Rada Naczelna przestrzega przed czynnika· Rada Naczelna domaga się od Rządu przezna.
biernych nieraz mas, trud, który ciągle ło·
Rada Naczelna potępia zbrodniczą działal mi obcymi, klóte z prawa i z lewa ~tarają się czenia odpowiednich sum w formie kredytów
warzy~zył pioniei:om i huclowniczym Ru- ność NSZ i innych band ldnych, w szczegól110. przeniknąć w · szere!li Stronl"ictwa by siać w dlugolerminowych na odbudowę i za~05poda·
działaniami vo ierm·m•
ł rowanie zni.•zc;onych
chu Lurloweito·. Wielki truci szerzenia ści mordy, d?ko~ywane ria fu„kcjonari~szuh n'm dv,•:ersiP i roz<adzać PSL od y · ::wnątrz.
go~podarstw na terenach przyczółkowych i Zie·
Wreszcie
Rada
Nacze
'
.
na
wzywa
wszydkich
cl · · d l' l tł . h
państwowych 1 dz1alaczach PSL oraz mnych
pra" Y l 1 ea ow u owyc •
parlii ze wzl!lędów polilycznych lub wyznania· czł.onków Stronn ic twa do przeslrzegania dyscy· miach Odzyskanyc!i.
Wobec f~ktu, że na terenach orzvczólkopliny party;nej i do zachwiania w katdej sytuacji
wych.
wyrh zostało zni•uznnyrh prir»d -oo h ·•:ec''
lsHenie i działalność NSZ i innych ośrod spol<o;u i godn "lści.
Te w•pomn1enia naświetlają także i wy'R ada Nat zelna wzvwa wszvstk'<"h członków dosp-darstw C'hfrip,l<irh. 7"0nw:rrlt. rn~ .,, · PT~
kćw laszystow~kich kon~piracji. stanowi cbok
h•cza; ą obecne Pasze cląienia i zandy . zjawi~k in~ych pnwa ine z•grożenie odLutlowy do wz :~ cjet czvrin - ti „ ;1d 7 1 111 w urOC' 7 ' ' 1 '>„r:.:a„Ji Rzą<l•1 . że \\' 'n11 roku ,,~bwh1'e ~i" na •,·eh ;„.
Wkazują nam aktualne zadania, jakie ma· kraju, rogarsz:a zły stan bezpieczeństwa oraz związanych z '1 brh 1 .-m ~O·le!niej dz:ah!n0Jc1 rerach - 15 tys. ~ospodarstw nie. toi w tad.
Stronn!ttwa dla dobra Ludu Polskie~o. Uroczy. nyni stosUJlfku do rozmiarów miazueli.
opóźnia normalizację -.Łosunków w ot6le.
my pełnić w odrodzonej Polsce.
I
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nawet kilkadziesiąt tysięcy chłopów. W S. J; nie hyło tam nikogo. Reprezentowa- z kilkuset }{oni itił.), do Rzeszowa 30 tys„
Pietrzejowej koło Ropczyc było około ne one były przez Zarząd Okręgowy S. L. do Wielunia 25 tys., do Tarnohuega 30
tys. (380 rowerzystów, 210 handerzystów,
·
40.000 osób z licznymi drkiestrami i sztan- na M~łopolskę.
darami. Pochód, który otwierała banderia
W · oznaczonym 'dniu do Nowosielec 1.100 furmanek), Strzyżowa 20 tys., do
150 koni - ciągnął się na przestrzeni 3 przybyło ponad 200.000 ludzi. Chłopska Sieradza 100 tys„ clo Grodna 5 tys., do
km. W Krasnymstawie zebrało się około banderia liczyła 6.000 jeźdźców. Niesiono Opola Puławskiego 10 tys. itd.
30.000 ludzi. Przybyla banderia w kilka· około 1.000 zielonych sztandarów i setki
*
OKRES WIELKICH -MANIFESTACYJ. dziesiąt koni, kilkuset rowerzystów; straż transparentów. Pochód trwał ponad 6
W Kongres.ó wce najbar'd ziej rozbu"d zoludowa z zielonymi opaskami. Nad tłuma godtin. Jeden z miejscowych chłopów wy- na została Zamojszczyzna. Nie było nie·
Na · Kongresie połitczeniowym S. L. mi wznosiły się zielone sztandary - przy. głosił krótkie okolicznościowe przem.Ó· dzieli i święta, kiedy by nie odbyło eię na
(1931) zapadła je notnyślna uchwała , aie- gr~·wało 6 orkiestr.
wienie (tekst akceptowany przez N . K. tych terenach po kilka tnanifestac)j Funhy Zielone Święta ustanowić dniem Świę
W. - opracował Prezes Maciej Rataj). ilowano nowe sztandary i wręczano je U·
chło
W Iłiy do 10.000 zgrom~dzonycli
ta Ludowego. Kolorem Ruchu miała być
pów przemawiał Stanisław Thugutt. Do Na zgromadzeniu w Grząsce (przed po· roczyście. Powiaty: zamojski, tomaszow·
czterolistna zielona
zieleń, a odznaką Stopnicy przybyło około 20 tysięcy luclzi, chodem) tysiączne tłumy chłopów uchwa- 1ki, hrubieszowski - wrzały. Chłopi dokoniczynka„ Przed zjednoczeniem jedynie
w tym banderia konna, 11traż piesza i kon· liły rezolucję, której tekst wręczono Ry. magali się czynu - żądali strajku genePiast (od 1928 r.) obchodził Zielone Świę·
na, rowerzyści, 5 orkiestr, las sztandarów dzo..,.i-Śmigłemu do wiadomości i wyko- ralnego, wymierzonego przeciwko sanacji.
ta 1 jakQ swoje święto. Taką myśl wysunął
nania zawartycłi w niej żądań. Rezolucja
i transparentów.
I oto - na rozkaz Składkowskiego i uzasadniał Aleksander Niedbalski w
ta (przygotowana przez N. K. W. Str. Lu- w połowie września 1936 r. policja urzą·
Bardzo liczne zgroma"d zenia o"clbyły się
„Woli Ludu" z dnia 29.IV. 1928 r. Nato·
dowego) zawierała żądania m. in.:
dziła krwawą pacyfikację tych terenów,
miast Wyzwolenie i Str. Chłopskie skłaAia w Limanowskim, Myślenickim. Opatow·
według znanych okrutnych metod.
dezasaiłach
na
opartej
miejscowo·
wielu
Konstytucji
W
1.
Łukowskim.
skim,
ły się raczej ku świętowaniu razem z ro·
.,.
botnikami dnia 1 maja. Jednakże po połą ściach wystąpiły sanacyjne bojówki - z mokratycznych.
Na dzieil 17 stycznia 1937 r. zwołany
czeniu zgodnie ustalono; że Ruch Ludowy miejsca osadzone przez straż chłopską.
2. Zmiany ordynacji wyborczej 'do Sej·
*'
został nadzwyczajny Kongres S. [ . ~ W ar·
święcić będzie Zielone Święta.
mu i Senatu. w duchu demokratycznym.
szawie, który nakazał przeprowadze.nie
Rok 1936 był rokiem największych
W pierwszych latacli Święto Ludowe
chłopskiego strajku generalnego. Śc1sł~
awczycli,
d
ustawo.
izb
Rozwiązania
3.
przechodziło stosunkowo spokojnie. Szyb· chłopskich manifestacyj. Wieś wnała nieustalenie cznsu należało do N. K. W. (roz·
ośmie:
i
skompromitowanych
całkowicie
ko jednak stało się ono dniem, kiedy n a- nawiścią do sanacji, parła do walki o pra·
ciał samorządowych począł się 15 sierpnia 1937 r.). Ponadto
rozwiązania
szonych,
p r a w d ę m i l i o n o w a r z e s z a wo, do usunięcia krzywdy i zła. Lada
i przeprowadzenia nowych, uczciwych i Kongres uchwalił:
c h ł o p s k a w p o s z u m i e ty s i ę· i.;kra powodowała wybuch.
1. Interes Państwa wymaga likwidacji
bezstronnych wyborów na zasadach deNajpierw było Święto Ifo'clowe (31 m~ mokrlttycznych.
c .y z i e I o n y c h s z t a n d a r ów
sanacyjnego systemu.
twardo wypowiadała swoje wyznanie wia· .a). W obchoda<;h wzięło udział ponad
2. Przywrócić ludowi prawa i wolność.
4. Natychmiastowego zlikwido~~nia 'd~OOO } ł
ry - uczucia i myśli - i. twardo wysu- 1
c 1 ł o· tychczasowych praktyk adm1mstracyJ·
milion osób. W Rzeszowie do 60.
.•
~· Walka. z fas~~zmem:
wała swoje żądania.
pów przemówicnit wygłoszono przez g o·
14-. Komccznosc wspołpracy chłopow
'e1ących społeczeństwo na różne·
d
h
Ja
W
OOO
50
I
b
•
L'
W
•
'I
lkie
w'
rzeczywiście
Wszakże pierwsze
h · I · · I · h ( „„I.wk~pho'ł !>rakca . ~
· nyc ' zi
·
1manowe1 y o . .
śmo.
po l k"i.c l u ~ra1hnls
od bezstronności
święto chłopskie odbyło się z innej okazji. rosławiu 45.000, w tym 1.850 konnej ban- klasy, i dalekich
c opow po s ·1c i u ra,1.n·
Ludowym
Str.
.
i
. ,
Odbyło się ońo w dzień, w którym upły- derii _wręczono 41 no~ych sztan'd arów.
5. Sprawiedliwego, tyl.ko na pra~ e .i skich, kierowana z jednej strony wspołwało 25 lat pracy parlamentarnej (poczy· Do Nowego Sącza przybyło 40 000, ~o sumieniu opartego, wymiaru sprawiedh- nym chłopskim interesem, z drugiej nając od sejmu krajowego we Lwowie) Bochni 40.000, do Łańcuta 20.000, do wości.
poszanowaniem narodowych i kulturałprezeea Rady l\"nczelnej S. L. - Wincen- Brzeska 20.000, do Przęworska 20.000,
nych potrzeb ohu stron, jest najlepszą
•
tego Witosa. Był to kwiecień 1935 r. Do do Jasła 30.000, do Kałusza 20.000, 'd o
Clrogą do rozwiązania zagadnień współży.
roclzinnej wsi Prezesa i długoletniego wój· Tarnobrzega 20.000. W Tarnowie ąyło
„nasz "dzielny w'ódz", cia obu narodowości„."}.
Ry.dz-Śmigly . ta Wierzchosławic wszystkimi drogami i 30.000, w tym 800 banderzystów i 600 jak uczono śpiewać dzieci '; szkołach -;
5. Należy stwor~yć wielki pla~ przehu·
ze wszystkich stron ciągnęły nic kończą· rowerzystów. Powiew.ało 51 zielonych rezolucję przyjął, obiecał Ją rozpatrzyc,
dowy społeczno-gospodarczej:
ce się pochody chłopów. Przybywali kole- sztandarów. Przemawiał prezes Stronnic- przyglądał się olbrzymiemu P?chodowi
a) głębokie reformy &poJeom& ·z. re·
Maciej Rataj. D:> idącerro ze śpiewem „Gdy narod do bo
ją, autami ciężarowymi, furmankami, ro· twa. Ludowego _
formą rolną na czele,
wera~ ko11no .i pie&zo. Pokazywały się Mnigz1rn (pod Radomiem) przybył.o 10.000 ju..." "i wznoszące~u huraga?owe okrzy~i
b} uprzemysłowienie Polski i wielkie
najpierw setki, potem tysiące, a jeszcze osób. Przyjechało ponad 1.000 furmanek, na cześć Ruchu Ludowego t demokra~Jl
roboty publiczne.'
trochę później_ dzi.esiątki tysięcy łudzi. Ca- 384 banderzystów, 100 cyklistów. Do Lu· a przeciw sanacji i rządom dyktatorskim
lość obliczano na SO.OOO osób. Przygrywa- blina _ ponacl 5.000, w tym 100 rowe6. Prowadzić wytężoną pracę gospodarp óź n i e j.„a w t r z y d n i
ło kilkadziesiąt orkiestr, nad tnorzem rzystów. Niesiono 54 sztandary i liczne 2 l i p c a .
czo-samorządową.
p o l i c j a w K. r z e·
ludzkim łopotało na wietrze 180 zielo- transparenty. Przemawiał dr. Zygmunt c z o w i c a c h
Czecliosłowa·
z
stosunki
7. Unormowae
Nowos1elec)
(blisko
nych sztandarów. Poza przedstawicieląmi Graliński i inni. W Krakow~e było 10.000, z a s t r z e 1 i 1 a 5 c h ł o p ó w i r a· cją.
dalekich dzielnic i województw - zjawi- w Łukowie _ 5.000, w Łowiczu - 10.000, n i ł a k i l k u ·d z i e s i ę c i u. Jedno*
ły się masy chłopskie z 40 powiatów Malo- w Wieluniu_ 12.000, w Mielcu . • 20.000 .. ceśnie w O s t r o w i e T u l i g ł o W·
Z dalszej kroniki roku 1937:
polski, Śląska i Kon~resówki. Z powiatu w Ostrowie Wielkopolskim - 4.000, w s k i m
z ab i t y c h
Rudka)
(pow.
Lu·
Tomaszowie
w
10.000,
_
Zamościu
km,
200
o
oddalonego
kolbuszowskiego,
Dnia 18 kwietnia odbyła się w Racła·
z o s t a ł o 7 c h ł o p 6 w.
przybyło kilkanaście furmanek; podobnie belskfm (Komarów) - 8.000, w Suwał·
wicach wielka manifestacja chłopaka
,,_
•
z pow. makowskiego (150 km) · Z okolic kach _ 5.000, w Wadowicach -· 12.000,
(143-cia rocznica bitwy z Pows~ania K~
Taka była odpowiedz° Rydza:Smigł?go i . ciuszkowskiq{o). Wynikło starcie z poh·
Rabki (100 km) szli ludzie piesro. Z Li- w Gostyninie _ ~.OOO, w Białymstoku_
manowskiego (90 km) stawiło się 5.000 2.000, w Mirchowie _ 6.000, w Pińczo. całej sanacji na żądanie 200-tysięczneJ ma· eją. Padli zabici i ranni.
. •
wie - 5.000, w Piotrkowie - 6.000, w sy chłopskiej w · Nowosielcach.
górali.
Dnia 16 maja odbyło się w całym kraJU
._
Szykany polic.ii nic nie pomogł} . Stwa· Mińsku Mazow. - ·5.000, w Stopnicy święto Luclowe. Obchód urządzono , ~
/
Ruch Luuowy starał iię wykorzysta'ć przeszło 200 miejscowoś<'iach.
rzała ona w drodze przeszkody, straszyła i 5.000, w Biłgoraju 8.000 itd., itd.
m~ntfe.
wszystkie okazje, aby cementować i zwięk· stacjach brało udział okolo 2 mthonow łu
rozpędzała łudzi. Zatrzymywała autobusy
. 'ł do walki z reżymem dzi.
.
• l
.
i wyrzucała chłopów (np. koło Bochni),
uac sta1e swo.1e st Y
.
Potem b.yły ~owo.sic ce.
rozpędzała pochody. „Nieznani sprawcy"
Dnia 15 sierpnia na Święcie Czynu
usy· sanacyJ'nv. m. Wiedziano dbowiem
· 1 poprze. . W osadzie
h orni·1·i promy na D una1cu
·
·
' d dobrze,
.
. teJ (pod, Przewonk1em)
umeruc
proklamowano strajk C"hło,p·
Chłopskil'go
sanayz
g
ojśc,
musi
walki
takiej
do
że
Py·
MH·hała
chłopa
pano kopiec ku czci
l'
·
· zrezygnuJ'e z uieogra
· me
. k u zor· cja d ob rowo l me
cmawszy . my.
. · ski. Paello ocl kul policyjnych 41 chłopo~
. k rza, który w początkach XVI I wie
•
•
Wna~z prze~zkody l ~epres); - la. ganizował skuteczną obronę Nowosiełcr, uiczonych i nieodpowiedzialnych swoich zabitych i wielu rannych. . Rz~d san~CYJ·
zaws:te I wszędzie - . za~~ast o stras~yc, rzed Tatarami. Uroczyste poświęcenie rzadów. Wiedziano, iż ustąpić może jedy- ny urządził krwawą pacyfikację w srod·
wzmacmały
tylko. zac1ętosc,
potęgowały
..•
.
w· kp op ca wyznacz on 0 na dzien' 29 czerwca ni·e· pod naporem siły - wielkiej sily. Ot- kowej Małopolsce.
, Dl
25 I . . b .1
upor.ł . ate? 01kt.ez hł. etnki. JU,1 ~utsz Gitdo'": 1936 r. Ogólny kierunek nad uroczyato· ganizowario też tę '"'.ielką si!ę·, „
Związek Nauczycielstwa Polskiego. kto·
Idąc konsekwentme po teJ hnn Naczel·· ry początkowo dał się za~rząc do robo_ty
~a sta się w~e im c op! im sw1ę em. , ]' ściir nowosielecką - na wniosek prezesa
~u&zył pocho~-pokryty lasem &zt~~1darow S. b. Okręgu Małopolskiego, Brunona ny Komitet Wykonawczy St~onnict':a. Lu· sanacyjnej, zerwał pęta 1 stanowczo od·
osiągnął długosc ponacl Gruszki, objął Nacze1ny Komitet Wyk. S. dowego powziął uch.wałę1 azeb~ d2~e? 1~ mówił wstąpienia do „Ozonu". Stąd też
l transparent~w . t techniczne przeprowadzenie sierpnia _ na pamiątkę zwyc1ęsk1eJ
trwał ponad L„ na t om1as
przemarszu
3 'łkm, a. czasd Jego
l hhi· - za karę - rozwiązano zarząd i mia·
.
Je o· nowano komisarzem osławionego Pawła
r.
1920
w
Warszawą
0
pod
twy
Okręgu
Zarządu
do
orr; 1'. ;-,"·ii należalo
po toreJ go ziny.
Czynu
„Święto
jako
uroczyście
dzić
Musioła, z zadaniem przeprowadzenia
Małopobkiego.
*
Ostatni raż _ w drodze pokojowej _ Chłopskiego". Po raz pierwszy obch?fl „czystki".
Dnia 4 maja 1933 r. p o r a z pi er·
w s z y odbył o się Ś w i ę t o LU· Str. Ludowe próbowało zwrócić u·wagę taki odbył się 15.VIII. 1936 r. Rozm1a·
*
·d o w e w c a ł e j P o I s c e - aż po najwyższym czynnikom rządawym nR rami i napięciem swoim „Święto Czynu
Ostatnie lata przed wojną - przed i
Wilno, Pomorze i Małopolskę Wschocłnią. prawdziwą sytuacj~ w kraju. Dlatego Ko· Chłopskiego" przewyższył~ zna~zuie uro· po generalnym strajku chłopskim - st:ł!
I:utłowego. pod znakiem niezliczonych uroczystosc1,
tegorocznego Sw1„ta
· · l\lf'J.IC l18 ł a p yrza czysto•ci'
O s1e
· · k'ie umaJ'one z ostały. z1'clenia.· mitel Uczczenia p am1ęci
· dl a WieJS
..,
~
Miasta L - zawalone tysiącznymi tłumami zn prosił na uroczystość Rydza-Śmigłego, O ·k o I o 2 m i I i o n ów c h ł o P Ó w zgromadzei1 i manifestacyj ludow?•ch.
chłopów. Wszędzie zieleń i zieleń. Całe który po śmierci PHsudskie~o wyniesiony w z i ę ł o · u d z i a ł w P r z es zł o Fundowano i wręczano ~landary - zielomorze zieleni. Tysiącami plynęły sztanda- zo s tał na najwyższe stanowisko w armii. 2 OO m ie j s c o w o ś ci a c h. Do fr. ne sztandary które swą barwą nadawały
ry - dumny znak chłopskiej wiary i woli Rydz-Śmigły zaproszrnie przyjął i cło No- rosławia przybyło 60 tysiQcy ludzi do Za- ton całej Po·l;ce. Bvły liczne powiaty. któnajwyższyi·h władz mościa 40 tyA. (28 sztandarów. hanclrria re posiadały po kiikana~cie i kilka1lzirsi.ąt
zwycięstwa. A wśrocl zielonego oceanu hły· wosiclec przybył.
szczały czerwienią sztandary bratnich or• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~!~~~~~~~ szlanrlarów. (Na Święri<' C1.ynu Chłopskie
gauizacji robotniczyf'h. Czerwone sztartgo w Warszawie - 15.VIII. 1936 r; wrę·
dary przypłynęły na Święto Ludowe, aże
czono 9 szlandarów,1 a w Jaroslawm na
by powitać sztandary zielone i wyrazić z
41
święcie Ludowym :n.V. 1936 r. nimi solidarność w pracy i walce, podobPodajemy do wiadomości, że nade- · sztandarów i w rok później również na
nie jak sztandary zielone w dniu 1 maja
Święcic Lndom•m - 16.V. 1937 r. - 15
szły portreąJ ś. p. Prezesa W. 'llfitosa,
zawsze robotnic;1.ej czer·
towarzyszyły
i111.).
które są do nabvcia rn Nae7elnu1u 5zt~n1hrów
wieni.
W walrt' 1 •ana<"yj114 rhktatur'! zclecyPrawie milion osólt wzi1ilo udział w.nro·
Sekretariacie PSL (Al. Jerozolimskie dcmanie na pierwszy plan wysuur,li się
f"ortltei aruk'ujemy jeden rozdział z ks1ąż·
kl Tadeusza Reka p. t. „Ruch Ludowy w
Polsce" wydanej dakładem „Spół<łzielni
Wydawniczej Prasa Chłopska" w Łodzi.
Rozdział terr zapoznaje nas z historią „Swiąt
Ludowych",
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ZAWIADOMIENIE

czystościach.

Przybywało po kilka -

kilkanaście -

85, pokój 106) w cenie 150 złza sztuke.'.

chłopi.

•

Nr 2.->

CHŁOPSKI

Str. !'i

SZTANDAR

--------- ......·-·------------------------·----------------------~~--------------------~

MARSZ KU POLSCE LUDOWEJ
A później po lrazaniu, na ko11iec n{ll1ożeri powstanin, nabrała identycznej treści, jak chłopów, ale wyjątkowym prześladnwtJ·
stwa. z piersi d1l'óch tysięcy popłym:la pr::.ed laty. gdy i dzi.ś gości „z ziemi wło· niem zahartował silniej. Takim jest chłop
pieś1I clzięlrczynna „Boże co.~ Pof.ęl.-i:;".
sl•iej do Polski" czehamy z utę.~lmieniem„. polsl.i.
Jakże żałośnie wygląda tęslmota T.anaZr. części'! religijną nastąpiła polit .\'rZ·
Wreszcie nastąpiła część wojslrnwa -na. Na tryliunę wlf?p11,ie prezes Powiatn· defilrrda. Rozradowane oczy widzów: oj- pou·ych grup „elity", ulegających zludze·
wego Zarządu lfoclm Ludo1vego i zagai11 ców, matelr, żon, nar::.rczonych. rozrmlo- niom. że Ja się wrócić, jeżeli nie do tych
przemó1d,.,11i11 wane serca światłyrh obytVateli rnpatry· s<miych, to rlwciaż podobnych stosunków
Powitalne
uroczystość.
f10wiatowy wały si11 z zac11w) tPm tV mlodziei nasz'! w Polsce. Nie. To już minęło niepbu;rot·
:wygłaszają gosrre: delegat
Uządu i przedstawiciel okręgu A. K. N11- chłopska• karnie maszerującą pluton za nie.
.~tępnie przemawiają przrdstawir.iele Ru„ plutonem.
chu Ludowego: 1i:ładz partyjnych - prePocl::.itt' budziła miejscowa szhoła podDojeżdżarny do pun.l;tu kontaktowego,
80
ze.~ wojr>wódzhi i wojewód::.lra przedstm..i- chorążych, prou:adzona przez A. K.
cielka Zw. Kolii<>t, st1rierdzajqc, 'że chlo- pr::.~· s::lvch oficerów stanowił oddział w gdy ·11araz pr:;ed nami. za lashiem. wyra·
fli za los.v Polslri czują się orlp01d<>d::.ialni, pel 11 ym uzbrojeniu nngielslrim. Za je- stu slup ognia i dymu. Wiadomo - pacy·
Polslra musi byr Lwlo1rn. Talrn je.~t nie- dn-' m .c::.er1>giem z lekkimi /rnrabinami ma· filwcja. Kilka dni temu wieś doszcz~mie
ugięta wola polmdzonych do czynu męż s:.ynott'ymi, z Tromorami owiniętymi ta.Ś· spalona, wczoraj z dwóch wsi ludzie wy·
czyzn i lwbiet, mas chlopsldch, których mami <imunicyjnymi, parę szere{lÓw ze brani, dziś palą się dwie wsie. Może na·
amunicyjnymi j taśmami szych wytropili? Wyjaśnia się. ie stacjo·
już nilrt i nic nie cofnie w stan bierności. slazyr./rgmi
kome11dant pod · wze" ramię i znów szeregi % bronią ma- m1ją tv innych lasach. Doprowadza nas
Władz woj.~lwwych łącznik. Spostrzegamy żołnierza w pełokręgu B. Ch. i lwmendant główny B. szynowq...
.
Ch„ dając przegląd na cały iwiat znan,·ch
i podziw
Ale
zwycięstw oręża polskiego, gdzie chłopi, oddt:ial kobiet umundurowanych, uzbro·
rhoó niedoceniani. ukrytl'ani tv cieniu lri- jonvch tv taśmy, rewolwery i p-anaty.
Pierwsza to warta, jaką spostrzegliśmy,
storii, brali udział i pod Wiedniem i pod
Organizatorzy, a zwłaszcza L. zw. Ko· gdyż takich wiele rozstawiono dy.ękretnie
IMPONUJĄCE SWJĘTO LUDOWE
Samosierrą. Sławę zdobyli pod Rarlawi· biet rozwinęli swe zdolności w nakarmie· po okolicy, aby zapewnić bezpieczeństwo.
cami. A dwie 01tatnie wojny t-0spólcze- niu zebranych. Sprawnie podjechały JruNa skraju lasu kwatera. Nadchodzą O·
Batalion pod bronią - 2.000 ucu1tnllr6U1
sne, w któr'.'-ch chłop już jest podMm«ą chnie polou·e _ Jwtły na wozach. Gro· ficerowie umundurowani. wśród nich
dziarskością i elegancją munduru wyróżnia
Idzie szevtem wieU radosna. ie w dru· armii, czyi nie zdali egzaminu? Zwłascza
l
t:hówkę z mięsem i chleb tvydawano m l O·
się, jak się okazało, ks. kapelan, który d 11
gi dzień Zielonych Swiątek ma się odbyć w tej wojnie, czy postawa chłopów nie
dZ'ieiy, stars%ym gościom przynie1iono
powiatowy obchód ludowy• .W tajem.nici&e· była wyjątkowa? I w dawnym Cauino na mie1sce. Piękna pogoda i cieplo bu- szkoły podchorążych mial mszę i •po·
ni czyniq przygotowania. Cala utul,a, również %t()ycięża żołnierz 1zary. A gdy
· wiedź.
lasu zjawi l Y się
Idziemy do lasu. Tam już z b'1ór k a
aby wszy1tko utrzymać w tajemnicy, tych dowodów mało, spójrzmy na ten dzily pragnienie. Wśród
Widok iście nie zapomniany. 60
szkoły.
tvyłączono.
Allcohol
wodą.
z
becz/ci
prsed okupantem, choć 1etki mają brać chłopski batalion, zebrany w tak ciężkich
Nie byłaby to uroczystość rzeczywiście jakby specjalnie dobranych młodzieńców
udzial„. Sprężysta organizacja - jedność warunkach, stanowiący tylko część sil po·
ludowa. pdyby tradycia młodzieży ,.wi· umundurowanych, w pokazowych ćwicze·
wsi, polconywuje w1zelkie tr:udnoki.
wiatu„.
]est to wymowna od.powiedź: chłopi <'iowej" nie ww~isne,.la pit:tna na całym 11iach z bronią, objawia wielką sprawność.
Na miejsce zbiórki za przeprutlwmi
artystyczna. 1'rzy miesiące trwała szkoła w polu, prze·
i&aążajq grupkami członkowie Ruchu Lu· wszystko postawili na kartę, aby wywal obchodzie. Była nią część
utworóu~ noząc się z miejsca na miejsce.
własnych
delrlamacje
Pieśni,
dowego furmankami i na piechotę. Wie- czyć Polske Niepodległą, I.udową.
Wreszcie oczekiwana przez duchaczy
i nie·
okupanta
ucisk
hwawy
podnosiły
entuzjastycz·
przvjmowani
l)yli
Mówcy
lu uzbrojonych, z granatami za pasem. Co
chwila wkraczają z różnych stron powia- nie, ale nie tym dawnym. wi<>rowvm na spożyte siły odporne clilopów. Najwie,h· uroczystość zak01iczenia kursu: odczyta·
tu plutony B. Ch. w pełnym uzbrojeniu, strojem. lecz ~ sercem.' z głębnkie:i~ prz<' ęze wrażenie urzyniły dwie in.~cenizac,ie. nie· nominacyj na podchorążych, dolwna·
niektóre calkowicie umundurowane, nie- życia płynęły spontaniczne okrzyki tyrlt Stary, słowiańslri, rolniczy zwyczaj poda· nycli .przez okręg. Wymagają one jedna!~
htórzy od tylu lat p11l1licznie nie słyszel 1 wania gospodarzowi chleba naszego po· zntuiierdzenia już przez Komen'dę Naczelktóre częściowo.
Wreszcie uszykowany batalion, mając krzepiącego slotca. Tu nie było wyre~'.\' ll'Szedniego. Wzruszając~' był moment ną. (Nawet nie przypuszczamy, aby miała
na czele chorągiew pa1istwowq, maszemje serowanej sceny sztucznego entuzjazmu ii;dy w.fród pi1>śni, go,ępodarzowi-prezeso powstać jahaś wątpliwość przy zatwier·
wi wojewódzkiemu. z po.ętrzci przyporni dzaniu, opinia wsi specjolnie potraktowa·
na miejsce zbiórki. ]est nią polanka iv oldaslców dla „wodzów".
śpie laby ten fala).
n.ająremu slowiańsl.-i typ Piasta dolinie. Zbocza, porośnięte lasem, otacza
Kulminacyjnym prmlctem politvczne,
Ponadto żołnierskie przemówienie wyli
go
rozdawał
ten
clrleb;
wre,cz;;li
war.\'
ludność cywilna.
1.-rótldej, ale tvy
cęści b'.\'lo uchwalenie
generał, delegat Kom. Nacz., jale
głosił
rtroczystośri„.
<;::::estnilwm
Koło trybuny goście: Delegat powiato· m01cnej rezolucji. Sttdl'rrlza ona. że:
i przedstawiciel „Rocha", który
róivniei
n
i
'
byla
rozczulająca
najbardziej
Ale
Ztlromadzeni mają callrowite zaufanie
wy Rządu, przedstawiciele A. K .• óbok reoficera - syna
żolnierslrie; mówił 0 obowiązlwch
piosenki
smętnej
~renizacja
jego
do
[,ondynie.
w
Pohlriego
Rządlt
do
prezentanci Władz Ruchu Ludowego z
Polski Niepod·
budowie
przy
chlopslriego
~d)
A
r'óż".
białych
pęlri
Rozlrwitaly
..
Komendantem Głównym R. Ch. i Preze· politvki. do jego postawy w sprawie graLudowej.
i
"
leglej
.
ko·
pod
różami
z
dziew~ząt
lrillranaście
nic Polsld. Stwierdzajq, ie całą silą po·
iem wojewódzkim na .. czele.
Niezatarte wrażenie uczyniła uroczy·
niec piosenki symbolicznie składają jt
Zgodnie z programem, o godz. 10.30, tęgi chłopskiej za nią stoją.
na wszystkich uczestnikach. Zlfła·
stość
białej
mogile
na
„„.Rośnie
słów:
wśród
brzm'iagrzmot.
jak
zalwńc%eniu,
Przy
radu·
Widok
uroczy1tość.
się
rozpoczyna
imponował spokój, pewność siebie,
szcza
rzewny
płacz
się
rozległ
kiciat".
róży
je serce: batalion, który nigdy razem nie ly z całej piersi okrzyki na cześć Polslii
panuje krwawy okupant. Do
wokół
gdy
zebrastanęła
wyobraźni
orzami
Przed
występował, sprawnie wykonuje zwroty. Ludowej, bojowników o wolność, Rządu
'Momentem, wywołującym ogólne napię· Polskiego, na pohybel krzyżakom, a ty· nym męczeńslr~ ta ziemia, nasiąknięta obiadu usiadło około 30 oób: goście z
lrrwią niejednego „]asieńka", który leż.V A. K., przedstawiciele Stronnictwa fa1docie, jest raport. który składa komendant ,iączne eclra ro::.no.ęily je po lesie ..
zamor(lowany przez lrrzy· ·wego i lwmendy B. Ch. Nowi podchorą·
I znów moment podniosły. lf{roma· tn w grobi
obwodu komendantowi głównemu IJ. Cli.
niejednego z obecnych la- żowie odjeżdżali do domów. Do swego
a
plemię,
źacT..iP
1l'ojslr11
dzeni śpiewają Hymn Narodowy.
Melduje obecność 887 żolnierzy.
macierzystego Oddziału Leśnego B. Ch,
Bojowe tempo hymn11 da chwila spotkać to może„.
Następuje msza polowa, odprawiana· preze11tuje lir01i.
kilkaset ludzi. wracało 6-u podliczącego
nieprawWsz~·stlro to wydaje Śię wprost
11rzez Tr. lrapelana. Chór mieszany wylw- jr:lrże inne wywołuje uczucia, niż ta ,ęama
po których przyjechał ich.
chorążych.
praw·
.ki.He
jeM
opis
jednak
a
dopodobne,
rmje pienia. Podczas podniesienia woj- pieś1t w tal.- nieclawn:v rh czasach , .~piewa
Przeszło 100 kilokomendant.
dzielnicy
W
god::in.
8
trrrala
Uror:zytoH:
dziH·y.
urourędnic::.o-policyinwh
rńż11ych
na
n11
moto
sho prezentuje br01i. Wzruszający
ment, gdy podczas ciszy i skupienia, sły czystościach. unik1;myrh prze::. lud. Dziś, ,ępolwjn niezmąconym. bez strachu przPd metrów mają tło oddziału, siadali na /nr·
chać miarowy chrzęst wprawnych ruchów. pieś1I ta jalrby wróci la r1 o okresn ~1t!ego siłą olmpanta, Trt6ry nie tylko nie złamał manlrę całkowicie uzbrojeni.
Ze „Wsi", Al!encji Informacyjnej wydawanej w czasie okupacji niemieckiej przez
Ruch Ludowy (Roch) pod redakcją K. Bagińskiego, podajemy opis obchodu Swięta
Ludowego w dniu 28 i 29 maja 1944 r. Wówczas sprawozdania te były pisane tak, aby
ze wz~lędów bezpieczeństwa okupant nie
mó!!ł dowie~zieć się, gdzie one odbywały się.
Swięto. obchodzone w dniu 29 maja 1944
r„ którego przebieg podajemy na pierwszym
miejscu, odbyło się w umęczonej Ziemi Za·
mojskiei już po dwóch wysiedleniach ludno·
ści polskiej i wprowadzeniu na jej miejsce
masy osadników niemieckich.
Obchód odbył się w lasach między Ra·
dec7'.nicą a Szczebrzeszynem. Przewodniczył prezes powiatowy Ruchu Ludowego gospodarz Denkiewicz. Przemawiali: prezes
wojewódzki Ruchu Ludowego Chadaj (Wą
sik), komendant główny B. Ch. Kamiński
(Trawiński). kol. Osiejowa (Pszeniczna) i
inni.
Swięto obchodzone w dnlu 28 maja 1944
r. odbyło się w lasach powiatu Krasnostaw~kiego i było po1ączone z zakończeniem
Szkoły Podchon,tych B. Ch.
Podczas uroczysto•ci & ramienia centrali
przemawiał Kazimiera Bagitiski
Rocha
(Biernacki).

•
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WERONIKA WILBIK-JAGUSZTYNOWA

Onegdai,

•

wc.zora1,

Gałęziami uma,ione chałupy. Mr;łe, ruchliu·e listhi brzóz trzepoczą na wietrze
irnkól drzwi i okien. Zielenią f!TZy.~traja
się wid na sice Świqto, dostrajajqc się
bart<·ą do śideżnści u:io.~ennej la.~ńw. pól
i ogrodó1r. Doroczny wielki ruch chłop
ski. Olrn::anie swej siły i potęgi z dniem
kntdym 11arastajqcej. Szeregi mężczyzn.
kobiet. dziewc::.ąt pO$trojonych w jedna·
knrne chustki .. kolrardki, czterolistne l;o
nic::ynki a 1czdluż szeregów na umajonych
rowerach młodzież wiejsl.:a. Jeszcze raz po
raz ktoś wy11ada z chałupy podążając za
wyruszającą gromadq.
~ Prt~dzej Jasiek - zostawimy cię!
- Duchem lecę!
Ostatnie w pośpiechu rzucane zdania
wid rała w pochodzie podąża na uroczy·
sty obchód.
W promienia<;h majowego słońca . glad ·
kością jedwabiu Unią Jziesiątlri stand.arów, lwly,ęząc się nad falującym Ianem
clzłopsldm. Wśród z<>branyrh, z pęlrnmi
zielonych chorągiewelr w ręlm, uwijoją si~
:bierający na oświatę ludową.

1kupił :~~a~~!~~:~e u::;~;";, 0" pt;~~~a-;:;ch~:

największą uwagę

.,

dZIS •••

Coraz wie,lrsza ilo.~ć chłopów zapelniti
pola. Uśmiech pohryu:a zmęczenie. Śpi~v
wyr::ucany z pełnej piersi daje zapomnieć o
pragnieni11 111'.)'Sll .ęzając~·m wargi. <> hrnp
lach potu pospiesznie międ::.y jednym. a
drugim wierszem pieśni .frierany,ch szero
kimi clwstl.-ami. Oczelriwnnie na ·.słowo co
~płynąć ma z mównicy skupia, pcha u'.ęz!)I·
Mlcich Im temu /,·tóry z sobą przynosi majfjcą wzmocnić w rlrodze, weWieść sprzeć jak silnym pr::yjaciPlsl..:im ramie
niem, dopomóc do prz<>rachowania ;.doby·
czy. przypomnienia celów i zadań.
W ciszy zalegającej, przerywanf'.j lelrldm poszumem zielonych zbóż. przytlumion)·m brzęczenil'm olt'adów, na wzniesione głowy zebranycl1 padają słowa:
„Od was zależv, czy Polska będzie Wolnym Państwem fa1do1rym. w lrt"órym lu·d
będzie rządził i żył szczę.Hiwie". tal. jah
od waszych 'piersi, ramion , ~erc zaw.ęze gotowych do ofiary, zależy bezpieczeń .ętwo
jej granic.
Wpół ot1t•arte mta pij'! cliciwie rz11cnne wyraźnym, pełnym głosem zdania. Są

,

one ich myślą co tkwiła w głębi duszy, Sfl
prawdą podświadomie odczuwaną, teraz
w~rrnźnie. ja.m a. na .~tViatlo wy'dobytq.
Twarde ziarno $łów posiewem myśli i
cz~·nn zapada w serca ,ęluchaczy. Co ra:.
mocniej. co raz otwarciej wyja.śn'iajqc ,ętn
sun1>lr do rządu, do pu1lrnH,nilców ~pycha
jących chłopa na najpo.ślednie,i.~ze stan<>·
11·isko, do magnatów którzy znów doszli
do głosu.
,.Z wami nie będziemy ircl10dziłi w 'żarł ·
ne lcompromis!'· bo jakn .ęiłn polit!'rzna jestekie zerem i nie reprezentltjecie nic.„"
- Od.mnqć się!
- 7, drogi! Miejsre!
Przez zwarty tłum. przez zbity· wał sze·
rohicl1 pleców chłopskich 1!')'rastający nieprzebytą :rnporą,

przepychać

się

pocz~·

najq gwałtownie granatowe m11n.d11ry poli
cyjne. Slrrzypią ołól!'ld na notesach prz~·
kai:dym silniejsz'}m a prawdziwszym po1óedzeniu. Stróż'owie bezpierzeństwa pu·
blicznego w myśl rozka::.ów sanacyjnPj góry - rzmvają. Niechętny, cie,ild wzrok
cltłopski zatrzymuje się na nich. tylaste,
riemne garści zacislrnją się w poczuciu
bez przerwy doznau;anyrlr zniewag. Temperatura urzuć wzraMa. Z hra1lców padać
pc;czynajq okrzyki:
- Precz :: .mnacją!
Niech żyją rządy chlopslw-rouotnicze!

Policji przybywa coraz więcej. Odczytywana rezolucja ucisza na nowo ludzk"ie
mro1dsko.
„.W poczucilt odpowiedzialno.ści :a
sprawy Ojczyzny. żądamy ~działu w rzą·
dach. tądamy równych praw! Możności
powrotu „więźniów brzeskich.". Zniesienia
Berezy Kartuskiej! tądamy bezzwłocznej
reformy rolnej bez odszkodowania. Bezład i dezorganizacja w państwie stmvin)ą
nas wobec konieczności ujęcia rzqdów w
swe ręce. Dla doh'ra Polslci i wszystlcich
jej obywateli UCZ)'nimy to„ ..
W burzy oldaslrów giną ostatn'ie slnwa.
Urzędnik starostwa przerywa przemówienie. Zamieszanie wokół mównicy zwięl.:sza
się. Gwałtownie jak fala zakołysał sit;
tłum ludzki prqc naprzód. Zdawało się
Ż<' runie, że przewali jak burza p<> lesie,
lrtóra T.:ło.dy drzew wali na swej drodze.
I nagle„„
- Stać! Star! - ten sam 1ilny głos rzu.
ca lw6cowe slou: ·.·
- Naczelne 11'ładze Stronnictu·.ą, wzv.
u·ają was obecnil' do zachowania spokofu.
M<Jc swą okażemy walcząc o należne nam
prawa„.
Zahamowana rzelra stanęła na moment
w swym pędzie. wzburzona wspięła się w
górę. by rozla'ć s'iP, po drogach i .frieżlr nrl1
wi<>jlrirlz. wzh"11rzonymi potokami rozpl1 .
·nąć po polach, buchając pieśnią protestu
:i: setek piersi:
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W podziemiach kielecczgzny
Od ostatniego Święta Ludowego upły·
walo już pięć lat. Co roku łudzili się <'hło·
pi nadzieją, że wojna sią skończy, że pęk·
nq okowy niemieckiej niewoli i ;;e na
preynly rok będą mogli swoje chłopskie
Święto obchodzić uroczyś<'ie. Złudne

1,y(,

jednak l>Czeki1va1~ia. Rok za rohiem przy·
no:1il nowe rozc:::arowania -- w11jna wlokła się w nieskończoność. W1 aia przemoc
niemiecka nie pozwoliła manifestować,
tr:eba było obdwdzić Święto Ludowe w
ekrytości własnych serc.
W niewoli niemieckiej u:ieś polslw prze·
żywałs wiele ciężhfrh i upoharzajqcy<'h
dni. Ale jal~oś najtrudniej było chłopu
przeżyć w okupacji Zielone Święta. Przy·
pominały się pochody, banderie. orlde·
stry, ziel<Jne sztandary, śpiewy. de/dama·
cje i przemowienia. Co rohu tv Zielone
Święto przeszłość stau:ala :ywo przed
oczami. Co.~ dla1cifo gardło i buntowało
1erce. W roku 1944 - chłopi nie wytr;;ymali, postanowili obdwd:ić Śzrięto T.wln·
we gromadnie, mimo, że w okolicy było
Niemców więcej, niż w lątach pop;::ed·
nich. Podziemne Władze „Rocha" 10yz11a·
czyly dla zachodniej części powiatll kie·
lerh·iego Święto Ludowe w pierwszym dniu
Zielonych Świąt na godzinę 11-tą wieczór
to Bognicy na skraju lasit.

*
byl upal.
Slo1ice praiylo dotkliwie
Na niebie nie było ani jednej chmurki.
Wiatr ustal - partawała majestatrczna ci
sza. Wskazówki na zegarku wlolcly się le·
niwie. Nie dziwcie się, żeśmy nie mogli
doczekać się godziny 11-ej. Po pięciu latach oc~ekiwaliśmy na pierwsze w konspi·
racji Sli:ięto Ludowe.
LeJwo zapadł zmrolc wyr;.uzyli ~m} w
~1ronę lasu. Chłopcy z Brynicy i Szcui.
kawie kończyli przygot!'wania do uroczy·
~tości i na wszystkich drogach we wsi i w·
lesie W)'stawiali posterunki.
Około godztny jedenastej ze 1.cszystkich
stron zaczęly nadchodzić oddzią.ly B. Ch.
i działacz~ ludowi. Przybyli ludzie od Chę·
cin. Zajaczkowa, Snuchowic i Mniowa. Co
chwila ]~ku oddział meldował swoje przy·
bvrie.
. Tak, już jesteśmy wszyscy - powiedział
Nr.tan. A potem zahucz.al po lesie jego po·
tężny głos - Całość na moją komendę
barzność! - W du:uszeregu :a mnq zbiórIm! I z mrowia chłopskiego sprawnie wyro~ly dwa długie szeregi. niknące gdzieś
u• riemnokiach leśnych. A potem :nowu
pad.l z Nata.nowych ust rozlm: - lzolejno-.
c;dlir::! Długo padal.\• liczb_,., aż wre ::cie
Przybyło
ktoś w~·powiedzial 274 pełna.
nas 548 osób. nie licząc na~ lu::alr6w. Jak
na kon3pirację. była to spor(I gromadlrn.
Tym bardziej, ie u•spomniane Święto było
<>r1tanizotcane przy ::.,'!cltott•ITT:tiu 'clnżej
oMroiności, albowiem o 3 liilometry tł'

Górlwch Szczuhowskich i o 4 kilometry
1r Nierachlowie kwateroicali Niemcy.
Żapalo110 ognisko. buchnął plomieii. fi·
glarne iskry leciały rti pod niebo! - Jó·
:;e/;; w podniosłych slou:a<'li zagaił uroczy·
.. tość. Powitał it·sz~·st!.-frh pn::.\[, 1~ rh. ro
czym odczytał długą listę poległych i ::a·
mordotranvch czlonhów .. Rorha'". Zebrnni
u.c::cili frh. 11amiąć milrzeniem.. a ho1wro·
tty piu ton R. Clt. wy str ~el il im tr:::v żof.
nicrslrie 11ahoje.
A potem z pier.•i 1l'S:::)·stf;frf1 !'.ehranych
w;.·bu<'ltnql nnsz hymn pnń.~fll'l/lt'Y ...Tes::cze Polsl:n nie zginefo'" ŚpiP1rali
1 hl o pi i śpiezrnl las cały. D:i1rnm1ł1· siP,
:rndumnne .rn.my. sf;ąd się 1rzi~łn rn Pol·
sce tvle radośri? Czyżln· hn.•zmar nietl'Oli
już ~irir{ł? Nie ~ tn tvllw pod~enmn
!fi PŚ pof.<frn f'T=~·s:fo do lP.foycf/ homnal

i łzawy;
Przodem piechota, po bohach konnica,
A w samym środku stoi szubienica.
Żołnierz bez trwogi. 1códz walczących
braci Za to, że kraju chciał sln·uszyć kajdany,
Carskim wyrolriem dziś będzie haruny."

Tłum przerażony, milczący

NIE WYDRZECIE.
„Myśmy prawie wrośli w ziemię
Od lemiesza do pałasza!"
„Nie wydrzecie z serc i dłoni!
]ah la ziemia ,ęzerz i długa,
Póhi jeden chłop u pługa!
Pól.i jedna polskn matha!
Póki jedno polslde dziecię!
Bronić bedziem do ostatka!
Nie wydr;ecie, nie wydrzecie!

„Sarn .wszedł na szafot, co świętych nie
plami Lecz gdy kat pozrróz mu 1chladał 11a
~zyję.

Wylcrzylmqł

glo·em, co

u·strzqsnął

sercami
l gdzie.~ nż ni"!Jios slrlepienia pr:AJije.
A potem zabrał głos przedstawiciel
Niech żyje Polslra! Ojczyzna niech
Trójhi Wojewódzkiej „Rocha". Mówił dlu·
żyje!" go, a oto na1wnżniejsze myśli z tego prze.
mÓ1!'ie11ia:
S:uhicnira! -- Komuż 01111 w c.:;o<ie tej
,.Cl1łopi i żolnierze! Żólnierze ~ chłopi
11 ojny nie ::aglr!rlala do o<'zu? A przecież
"'' SZ"I? rhlopshie świętotrnnic>.
n· jednyrh osolia<'h rarem! Po pięciolet·
Przedstnwiciel Kmn"1111'- PMriatol(•rj ll naistrn~::.liir~zv tu rnr 11iemif'rlti nico zalri 111e1 przenrie, spo1wdou:anej okupacją
Cli . .nrfr-:.vtnf ro::lmz :: V 0111„nrlv Gfń1rnci m~tf narodu, flrZ!'f'i'l"llie. Z<!f!/"ZCH'af !;'O do niemiccf;q, znowu obcftod:imy su:oje tra·
Rntcdir•nrii• r;h{op•hic!i rlo ff•-: •tl.-irh fol. r!nk:.Pj wallri, dr> .ww~·rh o.fiar i po.ś1dę· d~·c.rj11P Świąto Ludowe. Ma ono nieco in·
nier:v R. Ch. Pnc::<'m /,·to§ :: 1fifrżnrzv irv· ceń.
11~· cl111ral•tn od Śrdąt przedwojennych.
W rej zadumie pndl rozkaz - na ba· Obchodzimy je w ulrryciu, w nocy i w le·
gloęif 11•iersz Ko11slrinteęo Gns:y1l.ęT·iP~o:.
g11ety! 1f/ po~yr,ji .~zermierc::ej z 1trlje:or1y- ~ie. Jest ono rewiq wojskową - pr::::eglq·
,NF;CZENNI K".
mi na f;arnbinach brt"'lletami. zbli:ył się dem sił, jalrie 11111111) r:;ucić do walki z ota·
, Sti a.,;,uy dzie1i sądu na rynku Wars::awy! do ogni.~l·a oddzr'ał B. Ch. i chóralnie wy· czajqcc1 nas przemocq."
głosił VJiersz K. Laskowskiego:
Każda z przybocznych rojna w tlumie
„Tale się juf. nasze dzłopshie iycie ukla·
ulica:
dalo. :ie Śirięto f,udowe stało się symbo·
~·••••••••••••••„•••~•••111111a.11111111100•011oe~111e111e1111111eo1111110••
Iem walid. Przed wojną walczyliśmy z sa·
na<'jq o demokrację i praworzqdność,
J. KUT
r1 dziś u:nlczymy z przemocą niemiecką
" niepodl<'glość Polski. Wyrasta jeszcze
las nOlt') eh szul1imiic. Ziemię pohywają
"u·cią:i nowe mof[ily. Ale mimo terroru
i przemocy wmg11, wul/;i nam zaprzestać
111.ie wolno, gdyż wolności nif;:t nam na spa·

Nasz program

Wśród

r1mdleń żniwnych

i palqrej m:;ki
profll am jak p.czeniczny .mu11 ..
I dzisiaj - iroń rychtując - choć mdlejem od ;ęk'11.r,
Patrzym w niebo i m1erzym Przyszłej Polski Suop ...
trudów.

Zwiqznliśmy 11n;iz

Ot„, jutro juz może na skrzy.dlach ze stali
Pnyj<lrie or/siec. i padnie tt'rÓI! po.d gnulenr lwmb
1Jl;emy.„ lecz pór em trzeha bęc1zie ód po<li< alin,
Wznosić dom na;;;:, i ołtarz. który strzaskał grom
frudne to, bo z starego budulca nie stanie ......,
My wiemy już ... solidny. burzotrira!:· umach,
Nowe musim wznieść jasne, granitowe ściany,
Wytęsknione w zadumach i pl"Oroczych sntłCh.„
lclęsk miast si~ korzy:
Krzycz!\: „Be: naszych herbó1t• Polskę zgub;' lud"
1. widzqc że lud bez nich kroczy tv jasną zorzę
Chcq rozbijać szeregi. aby zniszczyć trud.

A cho"ć Ci. co sq idnni zdrad.

naremne to, bo kroczy111 :.m:arcie dłoń przy dłoni,
W' oUnieniu ttl'Órcz:r·m poz11a/ SH ojq sil~ chłop.
Zwvciężnn rhoć granoty poryją :agony
1 choć krwią zlejem program 1111sz - pszenic;;n) s11op

rlnr.hro11i~ 11iP. .~1111 :ci ..Uogq num pr;.yjaci~
~rroirh. sprawach musimy
r/ecydozrnć sarni."

le pomóc. a.le o
D::ień

ostatecznego obr(l('hwrlm .z Nlem·
zrvycir,stwa naszej
<prawy jest bli.~ki. Pr::yjd:::ie czas - że
.~tvięto Ludoice nie będzie syml>0lem tvallri. lecz .~ymbolem zwyci(f.stwa! Nasz pro·
grnm stanie się rzpczywistofriq ; wtedy
na polsldcj :demi Manie wolny n.łmriek.
Wszystko przemija, ale naród jest nie·
'miertelny, jeżeli ma w sobie chęć tvulki
· wolę przetrwania.
rnmi i ostalt>cz11ego

Księżyc zachod-ił jztż za P·rnową Górę
gwiazdy bladlv. gdy uroc:z:ysto.5ć dobiega·
la końca. Rozchodziliśmy się do swycli
codziermych zajęć poi·rzepieni nn duchu.
Czuliśmy się dobrże, choć las pierwszy
przypominał utuczającą 11a• rzeczywistość,

.{'IOtvtarrnjqr· refren prze§piewanef!O co do·
niero hymnu:

,.O
(1943 r . .,Świat Mlorl~·~h'")

.„oapyclwni, odtrqr·a.ni przez lat setki. ·cltwil11. Święta. słou·ami przemawiajqcego
,.O rześć wam paT\owie magnaci,
stanęliśmy gotowi do boju. gdy móg nrt· liomcndrmta.
7a naszą niewolę, kajdany.
- Każdv chłop mlodv 1V 1rieku wojskoO cześć wam książęta, panowie. prała· padł zdradziecko nasze ziemie. Trupy
chlopslde zasłały pobojowiska ]Hod/ina, wym - to żołnierz Batalionów Chlor1·
ci.„"
}air lrnlorotł!e wężi> rozsuwały się po Kutna czv Kocim. Dziś także bez flrzer1n· fhiclz. Nie man~y gandzonóie. ni koszar,
m:<'dzach {Cromady chłopskie unoszqr z padają ciała braci nasz;.·clt we wsi knżclej, nie widać zbrojn~·ch naszych oddziałów nn
tobą swe hrzywdy niezashdone. ból za śu·iadczqc o gotowości do czynu, o ofr'erze ulicach miast. gości1icach czy drogach
ttJicczne odpychaniP serc garnących siP,. k1L z ~y~ia i mieni~ ~Ila dobr_a ~ic;yzny! 'P_a· n•iejsJ:icli. Lecz lra:dy czuje i 1cie. że woj·
matrP umiłowanej. Pod powiekami przy· - mt~c p~legl~:ch i ich czynotc .:.yc w rw~ bę· sko d1lopslde stanie 1v obronie u:ysiecJfo.
rtj·cli. bitych i mordmt·a11vch .•.
..
.
s.vclinly piekące łzy. głowy tc::::nosily się Im dz~e wreczme„.. . .
1F <'iężhich ńni(lch okupacji, skrzykiwaA abok ~e wsi te/ .czy s~srerl~!le/ clra:
,órze rierpliwie czelwjąr na t•zas su:<>;,
si'.r: w ciclw.fri wieś polslrn w dni11 ~ive
ła
1
mn~·ch
wielP
1ak
który przyspieszony wypadkami na zacTio- lupa tnka 1ali tamta,
dzie . zlJliżal się Im granicom Polski. iviel- izba też ~odobna. tyllco h·o~oro•m _od ~Iw· go dorocznego Święta.
1
kimi krokami _ dziejowej zawieruchy stek, sukienelr, bluzek kob1ecycl1 1 rlzrewOn<>gdaj. wc:r.ornj i dzH. Za dni parę
. częcych ... Zastygłe tv ciszy słuclumia, na·
ładowane llCZllCŹl!111. tt'Zl"llSZcniem rrzeź-y· Chłopshie, Ludowe ŚwiP.to w niepodle.glej
Końcowy rol~ wojny.
wanej chwili, bijącym od słów rozlegają· Polsce. Zielone sztandary przechotcywane
.
.
.
.
Izba, sethi, tysiące izb rozsianych po· cych się w cieple popołudniowej letniej w długie lata z wiarą w nndejście dni woZ.
kraju ~alym. Miliony c!tlopów ~e~nym od· godzii;y.
naści. róu·ności i sprmviedliwości. zalśniq
_ Wojna obecna u"yciągnęla clicizce i f!ono vnie w slońm !{lndlcościc4 jedicabiu.
dy~lza!ące ?ddechem; 1e.dnyrn. zy7qce pragruenzem, 1edną myslą i czuciem - wo.l- drapiefoe ręce po kobietę, która nie ll· Na drogi tciejslde wysuwać się poczn11
lęhla się jej, wyszła. jej na przeciw, by wal- chłopi.
ka = olcupantem.
Ob.ficie od lat lała .~ię krew synów m1i
LekldP, zielone galq::.ki brzozowe cieka· czqc - zmóc ją! W setkach wsi polsldch
wie przez okna zaglądają do wnętrza. W ~iną w obronie swej ziemi, lwbiety-cltłop· szerokt! trugn znacząc gościniec leu wolno
zar:hodząc,·m sloficu biegaią plamami cie- ki. Wąskie stróżki ich krwi, piszq na ściPŻ· sc1. Walka i krew przeleu:nna zrodził·
ni po podłodze, po stole zahytym odiu:ię- kach i dro~ach wiejslrich w)".·azy oporu i przyidązanie mocniejsze t1.(ul życie. Tder
tną. binlq płachtą. Pod śrianami na krze- walid ... Chłopki Z{lrrir>Otcarie· w Ludowym przcpłv~12aiqc z poh·olenia w polwlenie lr.
sfrrrlz i ławach ldlkanaście osób związa. Związlru Kobiet walczą.„
czyla je jednym lmirur-liem 1t>iary w Zw:.
W tym, samym dniu, w chałupie pońob· ciest1l'O clzlopslcicl1 Prnwd, w· 1rartość wy·
n:·nlz pracq - tajną, robotą podziemną.
Wiosenne doroczne święto Luclowe, ob· nej tamH·m, killmnastu mloi1ych chłop.ów. silku przodowników wsiowych.
Nienadaremnie kolami wozu Drzymal.r
chodzone tv 'k;onspiracyjnym ukryciu. W Na ustach jedno jak zwykle pytanie.
powadze ciszy wyraźnie brzmi głos prze. Na ustach jedno jak ztcykle pytanie: - wrzynali się chłopi w zagony pól pamań·
Czy już? - Dziś przytłumione uroczyst<J skich.„
mawiającego:

I

rześć

wam panowie. magnaci

Za nns::q niewolę. 1.-njrlany„."

Nie naprófoo 11n terenie Galicji bój za·
wzic;tv toc::3li z pilnie slr:ąącym swych
prz.ru:ilejów klrmcm szlachty, magnaterii
i ńurltowier1stwa ...
Nie bez celu szli w Bartoszowych Dru:)·nach, walcząc o Niepodlerdość ... lub 1v
gromadach wiciowych przeciwstawiali się
lcażdej myśli tcstecznej tamującej ich pęd.
na drorlze sprawiedli1rości społecznej.„
Z myślą o przys::lości demohatycznej
padali na polach Jadott•a, Łapanowa czy
Grodzislrn.„
Budując nową rzeczywisto§ć w ciężkich
godzinach lat okupacyjnych ginęli setka·
mi tv żołnierskich szeregach Batalionów
,
Clilopskiclz.
Nie zaniha marnie wy.~iłek i ofiara milionów„.
W dzisiejsze Ludowe Chłopskie Święto
11« drogi i gościńce 1t·si. na rynki miast i
miasteczeh wyjdą kobiety, mężczyźni i
młodzież· idejsl..·a. Wy jrlą b.v ::lldolcumento·
rvać spoleczdi.~~ swą siłę trwania przy
•branej drodze, wolę realizowania ideałów
11ołecznych, by rzucić przed oczy tym,
tórzy marzą o przodO?mictwie i przywi·
'l'jach. że chłop to nie "brat młodszy", ale
1'Sp6łgospodarz, który miej.ęre swe w na·
roclzic i pnństtl'ie wywal-czył swą ofiarą,
h·rwią i gotowością ao czynu dla dobra

i

ogółu.
Chłopskie serce werblem wali.
Gdy Oiczyznr wola zew„.
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Ludowe w

Garwolińskim·

Podziemiu

Maj. Przecudny dzień Zielonych Świąt i.tron. W lesie jest ponad 1000 ludzi. Bombik Wł. Uszeregowane oddziały sto· • lesteśrr:y jedni. dobrze rozumiem'' si(
Pierwszy dzień - symbolirzne Czekamy jeszcze na przybycie Prezesa ją na baczność, prezentujq broń. Zgronw· wszyscy. Pr:ernó1rirnia uzupełniają jesz·
święto, które od wielu lat obchodziliśmy i przedstawicieli B. Ch. Okręgu W ar sza· dzeni zdejmują nakrycia głów. Za chwilq cze recytacje i śpiewy. Rozszumiał)' .~i~
w Polsce Niepodległej. Koszmarne dni wa. P•muje nieopisany entuzjazm. Wielu w lesie rozbrzmiewa „Jeszcze Polska nie wierzby płaczące. Dolwła nas szumiał la$
niewoli hitlerowskiej zapędziły nas w pod· się zna. inni rozpoznają się teraz. Witają zginęła". później następuje apel poleg- wiarą zgromadzon')'Ch w słuszność .~prawy.
ziemia. Długo musieliśmy przygotowywać si<; serdecznie. Jest dzielny kolega K'-:Cki ły< h i modlitwa partyzancka B. Ch. Wre· Pod koniec następuje pożegnalnę. pło·
się, aby znów wystąpić, lecz tym razem Głodek K. i szanowany poi1·szech11ie ko· szcie przemawia Delegat Okręgu ' mjr. mienhe przemówienie kpt. Zgrzebriego
odmiennie, niż w wolnej Polsce. Wojsko lega Skrzyp-Bober St. Dziś nie ma ich Wilkowski-llczu(.r, T. Słowa spokojne, i 'wspólne odśpiewanie „Nie rzucim ziemi ··
niemieckie ciągle - cofało- się na zachód obu między nami
ważkie padają w ludzi. Odbijają się po skąd nasz ród".
,,celem skrócenia frontu". W okoliooch
Wreszcie przybywają goście. Ma. .~ię lesie. Cechuje je głęboka wiara we włn.4 teraz defilada. Maszeruje L. O. S. BoRównego, Łucka, Kowla działały zagony rozpvrząć uroczysf'!o' ohchód. Idziemy na Sile siły, obrazują rolę chłopów w życii. ruty, a za nim kompanie strzeleckie : bro·
wojsk radzieckic,h. Działały również co ruz polanę z porucznikiem Czamarą- Wielgo· całego narodu i państwa polsldeg<> na nią i be: broni. Całość prowadzi kpt.
ś"!ielej doświadczone, partyzanckie od· masem. Podchodzi do nas patrol z zatrzy· przestrzeni dziejćw.
Ułań.ęki. Uroczysto.~ć dobiegła końca. Ra·
działy Polski Podziemnej. Byliśmy pew~ manymi dwiema kobietami. Szły na odkapitan Zgrzebny . Delegatowi
portuje
,;i, że nadchodzi dzień Wvzwolenia. MilP pust, nie wiedząc o naszyri święcie. Zo· Na polanie znów cisza. Sło1lce rzuca Okręgu. Słońce schyla się hu zachodowi.
r~·ięc rozchodziła się wiadomość o uroczy· stały zatrzymanr. Spod ich chustf:.k wy· swe blaski z góry. Zebrani czczą milcze· mrok zstępuje między !{ąszcz leśną. W'.~zr·
stośri Zielonych Świąt, które tym razem mykały się siwe 1.·osmyki włosów . .Jedna niem poległych. Potem śpiewa oddział scy szykują się do odejśria, aby pod oslo·
mieliśmy obrhodzić w lesie. Wiadomość z nich ciekawie przypatrywała siE: biało, Be ruty.
ną nory ujść niepoMrzeżenie.
o obrhodzie święta stosunkowo dość wcze· czerwonej OTJasrP porucznika z iniriała
Po przebrzmiałych słowach pieś1i'i za·
Ze .\więta. obrhodzo11ego w talr nieb~„
~<.nie dotarła .w :-iemię garwolińsltą. Gar· mi B. Ch. \f?. P. i bialvm orłem. Gdy je biPra głos kolf'Ż<mka Grażyna · Barbar<t
woliiiskie było jednym z tych · powiatów wypuszczał. , żegnały nas ze wzrus:,,eniem P<'niatowska. Ta sama wiara i moc. Ta walych warunlrach wyniesiono glębol.·ie
tt' Polsce, lttóre masowo skupiało luilzi sfowami: ,.zostajcie z Bogiem".
sama pewność w siły narodu i w po1csl~· [irzekonanie, że nie ma siły, która potra·
tt' szeregarh Batalionów Chłopskich i Po·
TymrZ<!srm na polanie ustawiły się nie Woln~j i Niezależnej Polski Ludowe]. fiłaby złamać chłopa polskieg<J, wykorze·
litycznego Ruchu Ludowego. To też w ro- kompanie n. (f, Uroczystość rozporzął ,/.. gdy tvas zabraknie - mówiła - miej- nić jego przywiązanie do Polslci. przPlcre. ,,
...
ślić jego odwagę i dążenia.
ku 1944 wielu z nas było zdekonspirowa· raportem i przemówienirm kpt. 7J{rzelmy 'sre wasrJ!
zajmiemy m''• kobiety •
kondekonspiracja
nych, a jednocześnie
spirowała. W każdym domu mieliśmy I.o-·
goś swego. Nic mieliśmy tylko tych, któ· Fr. W.
/
rych mieć nie chcieliśmy. Mając tak opanowany powint można było mówić za Ko·
nopnicką: „Twierdzą nam będzie każdv
próg". NiejC'<len próg chaty chłopski~j
Po zawarciu umowy polsko-sowieckiej w lip.
w garwolińskim był naszą twierdzą. Za
Niewielka grupka ludowców znalazła się na . ogrodem, kawałkiem ziemi ornej 1 łąką , gdzi>!
11ami były już wtedy Wanaty - wieś spa· emigracji po katastrofie wrześniowej 1Q39 roku mieli zamieszkać prawie wszyscy ludowcy, za· c•1 1941 roku szereg kolel!ów wróciło z Ro~ji .
zwiększonym gron ie rozpoczęto prace i wle Zona przez Niemców, nawet ludzi palono Rozpr~szeni po różnych krajac~, w tym czasie trud„ieri w un:edach polskich w Angers. Zbio· dw·
ożywiła się działalność organizacyjna ludow.
v
rowym wysiłkiem · rozpoczęto remont 1 mebln.
tam żywcem. Pod koniec zbrodniczej uważa,ych za neutralne, na wieść o utworzo·
rządzie po 1skim '" wa11ie pckoi." Powoli zaczęli się koledzy wpro ców.
Sikonkiego
gen,
rrzn
nvm
egzekucii jakiś „humanitarny" gestapo· Paryiu, 7~częll przedostawa ć się do Francji wadzać. Nazwaliśmy tę siedzibe domem !udo.
Jednym z przejawów tej d7.iałalności byłv ob
idee dal rozkaz zabijania. a późniei pale- Trzeba było przytem użyć wszelkich wvsiłków wytn Był to rzeczywiście o~rodek wszystkic'1 chody święta ludowego, urządzane w drugi dzień
nia zabit,vch. Dokoła szalał nieokiełznany i r.ieki~dy forteli, aby odpawiednie komórki ludnwców. W An!1ers, gdzie była siedziba rządu Zielonych świąt. Skromna i szczupła sala Rll.Na•o:łowej mieszc7ąca się przy ul Stratlon
terror. Tm większy był, tym bardziej dwó:karrk:e uznały k~ndydata na . W'\'iazd na dżających i punkt różnych spotkań. Niestefv, dy
w Londynie fla ten dzieti była pięknie udek~.
całkowicie
wykończyć
?.dolaliśmy
nie
je~zcze
poi.
arip.ii
Francji
we
się
formującej
do
zdatneJ!o
A dużo było
twardniał naród clilopski.
rowana. Godło państwowe i portret Prezesa \Y/1·
skiej. Tak się jakoś dziwnie składało.· że Lu· naszego planu urząd7.enia domu ludowe.So, P.cl
zbrodni.
tosa zawieszone były na tle sz'tandaru narodo1
·
00
władz
ewakuacji
o
wieść
przyszła
dowcy zawsze mieli „defekty", byli dy~kwali· naj!le
. W t~kich oto lvarunkach przygotowy- fikow~ni. Dopiero trzeba było polecenia rządu, skich do Libnurn, a następnie po kapitulacj wego i sztandaru jednego z kół ludowych i:;o.
wia!tt podhajeckiego Parę słów należy poświę 
wano Zielone Święto Ludowe, święto pra· abv ui;yskać zezwolenie na wyjazd.
Funcji - do Anglii.
cić dla wy i aś'lienia jaką drogą dotarł ten sztan ·
skurcze.
się
poczuliśmy
Lond~nie
w
znów
I
,
sro.
bardziej
coraz
i
czasu
upływu
miarę
W
zapew·
radości,
i
nadziei
cy rolnika, pełne
dar do Londynu.
~ niające nowy chleb i zwycięstwo, uducho· żącego stę teroru w kraju - koledzy posiuki ni liczb!Jwo, przybici klęską Francji i do te~o
Wracaiąc do uroczystości . podkre~lić naletv.
w;::łli przez Gestapo, przedostawali się przez zie· na zupełn:e obcym terenie bez znajomości języ·
uione święto miłości, łamiące nienawiść \oną granicę. powiększaiąc ~rono emi~rantów ka w:eks1ość 'lanych kole~ów była w szer(? Ż<! nieliczne lud owczynie potrafiły za wsze salę
tak przystroić polnymi kwiatami, że miało się
/
i gwałt.
ludowców. W AniJ!ers, J!dzie była siedziba rządu j,!ach <trmii polskiej, kŁóra ewakuowana zostah
W szczupłym gronie ustrzlono mie1sce polskiego na emigracji we Francji, !upowcy zbie do Szkocii. W tych warunkach nie mo~lo bvć wrażenie, iż uroczystość odbywa się gdzieś na
·
polskiej ziemi.
i porzqdek uroczystości. Wybrano lasy ży. ,rai: się w mieszkaniu prywatnym iedne~o z na· mowy o żywszej pracy organizacy jnej, tym bar
Na uroczystościach i:nalazł ~ię i sztandar z
męcząre bomstraszliwe,
się
zaczęły
że
dziej,
własnym
o
pomyślano
Później
ministrów.
szvch
czyńslrie, niPdaleko Dęblina. Właśnie lnsy
po zawarciu
powia~u podhajeckiego, który bardow•"i~ Londynu, trwające noc w noc od
lckalu.
życ:;yńs/;:ie. Trafnie wybrał ie Komitęt Or·
paktu polsko.radzieckiego w 1941 r. - prze·
Wynajęto większy, zrujnowany dom z dużym zmierzchu do świtu.
wiozła kobieta z Rosji i wręczyła go naczelnym
ganizacyjny. Tu, obok Dęblina, gdzie roz·
„.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. ..-• ,„..,,,,,,,,,,,,,a110~• ... wł~drnm Ruchu Ludowego w Londynie
.~iadła się przemoc i zbrodnia krzyżacka Te u;·oczyste zebrania ludowe cieszyły s i ę
lotnicy. różne Sclmtze i żandarmeria ze
było pomieścić
dużą popularnością. Trudno
MŁODOtENtEC
STANISŁAW
swoim krwawym komendantem Peterso·
wszystkich uczestników w salce obliczonej na1.
nem.
więcej na 100 osób. To też korytarze b yły i.a·
.
Lasy zostały ściśle utrzymane w tajeni·
pe'nione 'gośćmi, którzy mmieli stać.
Na uroczystościach . tych byli nwste obecni
nicy. Nawet ci, którzy szli na Święto, nie
*
przedstawicie'e Polskiej Partii Socjalistycznej,.
u:iedzieli, gdzie kończy się droga ich mar·
oraz Partii Prący, a niekiedy i reprezentanci
szu. Szli z całego powiatu w wiJ?ilię Zie·
A. my? . . . To siła! . . Chłopy, jak chłopv.
pozostałych stronnictw wchodzących do rządu .
!onych Świątel;. Nocą przekradały się od·
Bywali także na tych !ebraniacb i przedstawi·
Bór niezmożony !iekierq lat„.
ciele zaproszonych organizacyj far.merów an.
Jzialy B. Ch. z bronią i sprzętem na wo·
Gdy stać - .!toimy piersi wąkopem,
g1el•kicb, których doli współczułem, albowie!"
::.ach w stronę t 'vczvna. lnni szli pieszo.
nie jest rzeczą prz yj~mną być przez kilka godzm
Gotowi każdy odepchnqć gwałt.
W całym garwolińskim ruch, mimo, . że
na zebraniu, na którym przemawia się język i em
wszyscy nip wiedzirli i nie mogli wiedzieć
A, niestety, m'
całkowicie nie z rozumiałym
O każdej wiośnie rosną korzen'ie
c Święcie. Nie chciano 7,;obif masówld. Sa- ,
Polacy, nawet i na terenie angiebkim., !!dz~e
1 co raz głębiej sięgają wgłąb ekonom · a s łów iest bardzo ceniona, lubo wah .
~no B. Cli. liczyło wówczas .5 tvs. ludzi. nie
śmy się w i!adariiu.
liczac Polit. Rurlzu Lud. i Zielonego Krzy- I
Tak chłopska wierność, zaryta w ziem;
Przypominają mi si ę słowa powita1iia i w v.
I
fo zu, iązku Kobiet.
Czeka na burze,, piorun i grom „ .
razy życzeń skład a nych na tych uroczystośc i ach
si1;
zaroił
O świcie dnia świątecznego
przez przedstawicieli grupy socjalistycznej Sło ·
las od ludzi leśnych i nawról leśnych. Do
wa wspó'nych przeży~, cierpień , walk. słowa
1) każdej wiośnie rosnq rnmiona,
braterstwa. słowa zapewnien ia, że ty lko idąc
maszefował le.~ny Oddział Specj~lny Bo
słoń.cri gra„.
na
proporców
Purkot
ramię w r'amię oba stronnictwa mogą utrwalić
1 uty dobrze uzbrojony i ubrany w jednoli·
państwo on
demokrację w Polsce i uchronić
Tak gęstwą liści żywą, ziPl•mą
re .~zare uni.formy partyzanckie. W krza
dyktatury jakiegokolwiek kierunku . Słowa te
góry rwie się triumfu znak.
nach widać było obozowisko ludzkie, za·
"' .
były nagradzane burzliwymi oklas.kan1i ia~o en grzewaiące się przy ogniskar'li. Płomienie '
tuzj astyczna odpowiedź na złotoną ofertę .
Jakaż poza tym była treść obchodow Swięta
Ziemia i naród _... chłopskie wyznani.
trzaslcal'!o· spokojnie i wesoło. ZgromadzeLudowego wśród emigracji loodyńskiej? Zagaj!'!.
ni u:c::.efoie spoż;vwali .foiadanie. nucąr
nić.
l edno za jedno - serdeczna
nie przewodniC'z ą ccgo , referat na temat ruch u
r1art y::rmc1.·ie riosPnld. Nasuwało się wie·
Stać i warować 11 każdej z granic ludowego w Polsce, pnemówienie przedstawi·
le re/lekcji. Tu tworzyło .~ię nowy' lad
ciela mlodzieży „Wid', wiersz 'okolic1 n o śc1"
Odwiecznym borem w tej ziemi tkwi<-.
i sprawiedliwość. formowało się Polskę

1944 r.

••
•
rac11
g
em1,
na
Swięta ludowe
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na tlP wsi, siłami wsi.
Krajobraz bYł przepiękny. Śliczna, wiosenna szata zielona okrywała dęby i so·
sny. Falisty teren leśny skupiał w swoich
hotlintl< 11 tajemniczych ludzi. Wszędzie
ro ino. Pełno l!Waru. przyciszonych śpie· 1
1.c:óu: i dowcipów. Miejscowy Komendant
rPjonn , znrinria czujki i posterunki ob.~er·
wacyine. Ws:-:•stlde drogi. gosrmce i
śc icżki leśne są już zamknięte. Broń mas:.ynowa rozmieszczona na stanowiskach.
W okoliry ludowcy wiedzą o naszym
śtci~ci e . 7.c rr;cni::o 1.c ana sztafrta lqr:::nośri
nw nas . „ .. ;<•de mie: H' rizzir nie/Jezpiecz nń.
~ 1 1M. ' r f.i11•11y noci.~t.. pofof::nnn na Dą- 1
l 1'" · 7yc·· y'1 --- ."Jr ~vca - Troim 1 ów ·f ~-,1···. JI ~· p r:-jrct.'!at 1crażej przemocy,
Dol'f!'zajq do nas opóźnieni. Przybywają
dróżkarąi, miedzami, ścieżkami z różnych

wy na

Ludnwą

I

."r'.,

l

.:mia i naród w

l'Źąglej

odnowie

•

·J wiośnie strzq~ną f alszerską pleś11.„

')
'

buchnie odpowi~df.,
wiośnie wyb1tfhnie wieś„.

którejś wiośnie
frtórejś

Furkot proporców zagra zielenią,
Z krańca po kraniPC' ożyje bór„. ·
Po chłopsku rhlopy świat ten odmienią,
Że prz~rjdzie r1ora - najlepsza z pór•••
~ ...c••·········--~·-~~·········•Qllllllllllllllflllllllllllllłllllllllllłl•••

tę uroczyslość

napisany prze1 nas 1 ·~

kolegę 'Młodożeńca, a niekiedy i część koncer.
towa. Odśpiewaniem hymnu narodow1<~0 lub .'

,,'Roty" kończono uroczystość.
Wszystkie przemówienia zahar.zał'Y' w więH:·
szej lub mr:riejszej mierze o kraj , o jego przd1 ·
cia i cierpi €inia, o codzienne bohaterstwo nar o
du. Słuchacze chłonęli wszelkie słowa , kaid~
wieść dotyczącą kraju rodzinnego ' Wytwan:afo
to na strój skupienia i powagi.
Prawie przy każdym obchodzie sk ładano Fo·
bie w1ajemne życzenia. aby obchód t en b y'
ostatni na emigracji, aby najbliższy można brio
już obchodzić i czcić w wolnej i niepodłeJ!k •
Polsce w kołach rodzinnej wsi lub oa zjazdacł>
powiatowych, Życzenia te nie zostały ieszc1e w
pełni •pełnione, albowiem nie wszysc,, k.oled z•
będą mogli być międ7.y nami w Po'•l'e. w r 1a~i.
naszy rh te ~ oroc~ 11ych obchodów Swięt a !. ud o·
wego. Ci ko'e<hv i w tym r o\.ou h \' d ą ~ ohle wza.
j;,n:nie 'vcz · t. •b v w nast ę pnym roku iu~ mogl: pełn ą p i e rsi ą o ::l dychać atmo~ferą 1<rajowych
obchodów masowych. I my im serdecznie ży c zy·
my, aby te pragoieuia ich w pełni się &iM:iłr• . '

'
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JERZY śWTRSKI

WLADYSLAW FOLTA

CZŁOWIEK HARTU
hartu, niezłomnego i
prawego charakteru, prostej, świadomej
celu i zamierzeń postawy wewnętrznej
był ś. p. Władysław Koj der.
Wydała go ziemia przeworska, ta ziemia, która zawsze przodowała w walce
mas chłopskich o należne prawa dla wsi
i chłopa, ta ziemia, która była wyrazicielką bezinteresownego patriotyzmu
chłopskiego, najszczerszego pojmowania
praw i obowiązków obywat~lskich.
Tajemniczy, bestialski mord, dokonany na osobie Władysława Kojdra przez
nieodkrytych zb in\w leśnych okrył nas
słuszną żałobą. Odszedł bowiem od nas
człowiek niepospolitej miary, szczery
demokrata, wybitny członek Ruchu Lu<!owego. Odszedł od nas najlepszy druh
i kolega.
Cześć Jego świetlanej pamięci.

ś.p. Wła\ł. Kojder m ruchu młodż. miejskiej

Człowiekiem

~"c

Kim był, .:o czynił, jak pracował ś. p.

Władysław Kojder na tak rozległych polach Jego działalności nie sposób jest
wyczerpać w krótkim wspomnieniu, to
też do przedstawienia pełnej sylwetki
Władysława Kojdra powrócimy w następnych numerach, jak również i do zamieszczenia sprawozdania z uroczysta~ci pogrzebu, odbytego w dniu 31 maja
1 1 czerwca b. r. Obecnie pragniemy po'święcić Mu garść wspomnień z Jego tak
chlubnej i tak zasłużonej działalności
podczas okupacji niemieckiej.
$

*

Wł

adysław Kojder był motorem
. p..
wszelk1ch poczynań konspiracyjnych w
ramach Ruchu Ludowego na terenie
obecne~o województ:wa rzeszowskiego.
• O.cl pierwszych dni, kiedy tylko zaistniał~ mo~liw~ś~ rozpoczęcia prac
oporu i walki podziemnej przeciw hitle·
rawskiego najeźdźcy, w pierwszym
szeregu tej walki stanął Władysław Kojd~r, zgro~adzając wokół siebie wszystkicb tycli, którym niezawisłość Polski
i wolność Jej obywateli leżała na sercu
Stał się on wkrótce kierownikiem Ru~
c?u Ludowego, działającego w padzieniu. A było to już w grudniu 1939 r.
W!adysław K~jder .od samego początku n.ie załamał ~1ę._N1e utracił wiary, że
z odmętu burz i meszczęść powstanie
Polc:ka wolna. suwerenna, ctemokratyczna . ~olska chłopsko-robotnicza.
Wierzył .nie.zło~nie. w sprawę Polską,
w rozgr?m1~me Niemiec, dodając innym
otuchv i wiary, mocy i hartu w wytrwaniu.
$. P· Władysław Kojder w latach okupacii niemieckiej stał na czele kierown:czvch władz Ruchu Ludowego (Roclla) na podokręg rzeszowski, wchodził
do władz okrę~owvch w Krakowie oraz
do centralnych w Warszawie. Z zajmowanych c:tanowisk wywiązywał się wzorowo. Bvł zawsze czynny, zawsze odważnv. Po.stawą swą wewnętrzną, bar
tero ducha i woli stawał się przykładem
dla innych.
Brał czynny udział nie tylko w pra·
cach lcierowniczych, ale mimo niebezpie~zeństw . ~ocierał na konferencj~
s?mtnne o)'.Jntw politycznych Ruchu, na
k ursv •. urzą cl z-~ne pr~ez.LSB i B. Ch. żywą.działalnośc prze1awiał i na polu prasy 1 pronaóandv Ruchu, pisując artykuły do ,.Podorvwki", a później do Wie"
tci", „świata Młodych".
Na wszystkich tych odcinkach pracy

Było to latem 1923 r. w jedną z niedziel lipcowych zjawił się w nielicznym
zespole Koła Młodzieży przy M. T. R.
w Gaci 20-letni, o przystojnym wyglądzie młodzieniec - który wśród młodzieży wzbudził powszechne zainteresowanie. Wynikło ono stąd, że pocho·
dził z dość oddalonej od Gaci wsi, co
wówczas nie 1 zdarzało się, by wśród
„Gacan" byli nie ,Gacanie". Powtóre,
jako wiejski zwyczajny chłopak, przemawiał do młodzieży, co niespotykane
było, by ,nieuczony" i „nie nauczyciel"
mógł, jak szJa fama, tak do serca i rozumnie przemówić.
Przemówienie to żywo kołowcy w ·
Gaci między sobą komentowali, bo ów
z dalekiego Koła 'kolega dowiódł im, że
Koło Młodz. nie jest dla samei tylko zabawy i przedstawienia, ale dla szerzenia oświaty i kultury, i postępu, przy
pomocy tychże chłop skutecznie może
wpływać na rządy w Polsce. Tego
ostatniego nijak pojać nie mogli, więc
postanowili wybrać się do owego kolegi, by im to blitej jeszcze wyjaśnił.
Kolegą wyżei wspomnianym był kolega Kojder Władysław. Pochodził ze
wsi Grzęska, pow. Przeworsk, gd~ie ojcu pomagał w gospodarzeniu na 5-ciu
morgach. Założył tam Koło Młodzieży
i prezesował mu. W Grzęsce to nie
łatwa rzecz prowadzić !(oło Młodz. mówili koledzy; wieś podmiejska, młodzież awanturnicza, i rozdwojona na
\,kmiecych" i „zarobników". Tru~no .tę
młodzież skupić i zająć poważniejszymi sprawami, jak zabawa i ,zaloty''. A
jednak kol. Koi der przełamał przeszko·
dy i Koło Młodz. w Grząsce wybijać się
poczęło na czoło w powiecie Przeworskim.
Fakt powyższy_ oltreślał prezes powiatowy - jest dowodem iż „kol. Kojder jest zdolnym organizatorem i ma
umiejętność wrodzoną do koleżeńskie·
go współżycia _i społecznego współdziałania w gromadzie kołowej".
I istotnie tak było. Jesienią tegoż ro·
ku, powołany do służby wojskowej, któ·
rą odbywa przez dwa lata, co uniemożliwia mu bezpośredni udział w pracy
Koła, z oddalenia oddziałowuje na tok
prac w Kole. Czyni to za pośrednietwem korespondencji z kołowcami, do
których pisuje listy, zachęcające ich do
pracy, a także i przez artykuły które
ogłas,za w ,.Młodej Polsce", 'organie
Małop. Zw. Młodz. przy M. T. R., gdzie
już nie samej Grzęsce, ale całej zorganizowanej gromadzie podsuwa prbjekty
różnych prac w Kole Młodz. I tak mię·
dzy innymi zwraca uwagę na doniosłość
prac koleżanek w Kole Młodz., od których według niego zależy w Kole atmosfera przyjaźni i kok7.eństwa, na ważność prac Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk.,
oraz daje opis - w liście z woiska, że i w żołnierskim życiu można być kołowcem, o ile się jest społecznie żyjącym ze swymi współkolegami.

reprezentował czystą ideę ludo'ł'ą, bę

dąc gorącym zwolennikiem realizowania zasad demokracji politycznej, społecznej i gospodarczej. Nie obce mu
również były prace i na odcinku mło
dz:eżowym.

Oto tylko

w

garść ws11nm11ień

krótkości zarysowana
o konsoirncyjnej dzia-

łalności Władysława KojCłra.
Kula zbrodnicza przec i ęła Jego życic

w mO'Tl"ncie . kiedy

gruntują !':„ :o reł: y

Polski Demokratycznej, której On wła- 1
śnie był !5oracvm zwolennikiem i czyn·
nym wspóltwórcą.
Nie m~. Go dzisiai wśród nas, lecz my-

Stąd gdy wraca w listopadzie 1925 r.
z wojska kołowcy cieszą się serdecznie
i na najbliższym zjeździe powiatowym
Kół Młodz. kol. Kojdra wybierają na sekretarza Zarządu Okręg. Zw. Małop.
Zw. Młodz.
W tej nowej roli kol. Kojder daje się
poznać, jako związkowiec, który dba,
by Koła Młodz. w powiecie posiadały
plany pracy. „Nic bimlziej zgubniejszego nie jest dla Koła Młodz. jak to, gdy
ono nie wie, co i jak ma robić" - ma·
wia często na posiedzeniach Zarządu
Powiatowego. Ta troska o pracę każ
dego Koła spowodówywuje, że w 1927
r. zostaje wvbrany na prezesa Okręgo
wego Kół Młodz. w Przeworsku. Z tytułu swej funkcji nie tylko dopilnowy·
wuje prac w terenie, ale także wchodzi
i w prace Małop. Zw. Młodz. przy M. T.
R. Wyraża się ' to w częstym udziale
w zjazdach prezesów powiatowych
Małop. Z. M. Czuje się w tym gronie
nie zawsze po młodzieżowemu, bo wówczas w Mołop„ Zw. M. na 25 prezesów
okręgowych było: 5 inspektorów szkolnych, 12 kierow~ikó,~ szk?ł powsze~h
nych, 2 profesorow gimnaz1alnych, 1 mżynier, 1. urzędnik, .1 dyrektor szko~y
tym grome
handl.ow_eJ. Ko.I. Koider
prawie ze sa~ 1es~ prawdziwym kołov.:
cem, samoukiem i chłopem z prawdz1.
. „
we20 zdarzenia.
Na ?aradach '.'prezes~w~k1ch., 11gdzi~
tak wiele . m.ówią o '.'o~wiecamu wsi,
o u~or:i-lmamu i;i~odz1ezy, r.rzez ust~nowiente dla DleJ „patrona .w oso~1~
św. Jana Kantei!o, o apohtycznosc1
~ałop. M. o flir;ie. ~u St.owarzyszemorn Mł~dz. Katohck1e1 w10dącym, o
zwalczamu Centralnego Zw. Młodz.
Wiejskiej w Warszawie, kol. Kojder
;zuje, że tal~ być nie powinno, bo to nie
1:~t chłopsku~ sty.l~m. Poczy~a podn~
sic s.we wątphwosc1 co do takiego oblicza ideowo-społecznego Małop. Zw . .M.
„Pan-0wie." .z M. Z. M'. ~ług~ ~u tłuma
czą swą limę, uzasadma1ąc, ze Jego wątpliwości są. n~euzasadnione,, bo pochodzą z mło?z1enczego. ma~~yc1el stwa. spo.łecznegQ 1 z „przesiąku Kon.,,res.owki.
Nie uspokaja go to. Doma~a się rewizji ideowo-metodycznej M. Z. M.,
gdyż zauważa podział na „doły" mło
dzieżowe i „góry" prezesowskie. JeJ!o
głos, domagający się naprawy M. Z. M.
nie znajduje w „górach" posłuchu. „Do-

v:

z.

6

ły" mł~dz~~żowe, b~~atelizo,~ane prz~z
swą .. f!orę poczyna1ą wypow1adac 40-

rze'• M. Z. M. bun~, .tw?~ząc samodz.1el:
ny Z~. Młodz. W1e1s~1e1 w~ .~wow1e 1
na pi~rwsze wołam~ "~ic1 1928 r:
z~łasza1ą swe przystąp1en1e do Centrali
„Wiciowej" w Warszawie.
Okres ten kolega Kojder przeżywa
najboleśniej. Jako prezes Okręgu M. Z.
M. szuka pośredniej drogi, by uniknąć
rozłamu w .M. Z. M. \Y/ie i czuje, że teren ma rację. Obiektywnie stwierdza,
że rozbijając się w Zw. Młodz. zdążamy
do jakiegoś samobójstwa społecznego,

1'•••m&IE!!lllE!ll!!E!Dmm1Smmnrti!J'l:ll l•1BmB•••••••lląl
ś

K

o

t
.

_„..,._..

P-

Wł.ADYSł..

'\.W

J D E R

Członek Rady Nac lnej i Zarządu Okrę1towego P. S. L.,
Prezes Powiatowego Zarządu P. S. L. w Przeworsku, b. Prc.zes
Wa.Jcwódzk\ego Związku „Wici", Prezes Rady Okręgowej
,~Soołeni" w Rzeszowie, Prezes Rady Oddziałowej „Społem"
w Przeworsku, Prezes Związku Plantatorów Roślin Okopowych,
Sekrefarz O~ręgowej Spółdzieln1 Mleczarskiel, wybitny działacz
Niepodległościowy w okresie okupacji n.iemicckiej
uprowadzony przez nieznanych sprawców w dniu 17 września
1945 r. - zmarł tragiczną śmiercią w lasach świlczańskich.
Nabozeństwo żałobne za spokój duszy ś. p. tragicznie zmarłego
zostato odprawione dnia 1 czerwca 1946 r. o godz. 8-ej
w kościele parafialnym w Przeworsku.
Wyprowadzenie zwłok na~tąpiło w dniu 1 czerwca 1946 r.
o godz. 12.30 z domu rodzinnego w Grzęsce na cmentarz
parafialny.
Cześć Jego pamięci!
ZARZĄD POWIAT.

śli Jeóo i prnc:i Jego towarzyszą nam
m:irl al w de!i'olrr:it '"'1Wanii1 Polski D0
pełnego n 1·?. ~ dc;taw t> nia sylwetki Wła
dvslawa !(c:c1ra, „a k to iuż zaznaczyliPOLSKIEGO STRONNłCTW A tUDOWEGO
śmv, powrócimy w następnych nume. W PRZEWORSKU.
iilR:m'llmi!llllll!lmllllillll!l„Bl„~R!!l!lnllllml!lallEllllllll'll!!lllllll!lllllE„lll!l!mllElllllallli
rach.
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gdyż i tak już rozbita politycznie wieś
nie przedstaw·ia prawie że żadnej siły
społecznej. Rozumuje: M. z; M. przy
M. T. R., które posiada tak piękną tra·
dycję podnoszenia wsi w dziedzinie
oświaty i postępu gospodarczego, uzna
prawo do samodzielności Kół Młodz. za
naturalne i wprowadzi je w czyn. Rzuca więc hasło „nie rozbijać się" - ale
przez walne zjazdy dokonać uzdrowienia M. Z. M. Ten jego wysiłek, mimo
najlepszej woli, nie daje rezultatów. Pa·
nowie z M. T. R. nie chcą się wyzbyć
„swojej" młodzieży. Należy więc SZ\l·
kać innego rozwiązania sprawy. Swą
decyzję kol. Kojder pragnie oprzeć na
obiektywizmie i faktycznym interesie
młodzieży i wsi, to skierowywuje go na
kur'.i Wiejsk Uniw. Ludowego w Szy·
cach. W rodzinie „Szyckiej" przy udziale „Chrzesnych - Solarzów" dojrzewają
jego postanowienia, które koryguje w
gronie kolegów w dyskusjach i prześwietla treścią wykładów W. U. L. W
tej sprawie dochodzi do wniosku, iż rzeczywiście Małop. Tow. Roln. zdradziło
ideologię ludową i „patronuje" Kołom
M. Jest mi jasnym, że idea młodej wsi
to ,,Wici", bo w rzeczywistości 1929 i
1930 roku chłop tył o samodzielnie i
przez walkę o prawo_i wolno~ć skutecz·
nie może' bronić siebie i naród, którego
spycha do karlenia dyktatura Piłsud·
skiego wyznaczająca chłopu miejsce
przy „widłach i gnoju". Samodzielny
marsz wsi i walka toczona przez chło
pów - rozumuje kol. Kojder - musi
objąć tak młodych, jak i starszych, o ile
wieś ma coś znaczyć. Stąd wszelkie
„opiekuństwo" wsią, a w szczególności
młodzieżą wiejską jest szlachecko-pleba1iskim porządkiem, któremu nale~y
przeciwstawić samodzielność i niezależ
ność ideowo-organizacyjną Zw. M. W.
i Ruchu Ludowego. Tak ugruntowany, wraca kol. Kojder z Szyc w Przeworskie, gdzie przygotowywuie grunt
do masowego przejścia wszystkich Kół
M. w Okręgu do „Wici". Osiąga to w
marcu 1930 r. na zjezdzie w Przeworsku, który to zja?.d obwołuje go prezesem Powiatowego Z. M. W. „Wici'• w
Przr.worsku. Obowiązek ten pełni do
1935 roku.
Osiągając swe zamierzenia z całym
entuzjazmem 0ddajc się oracv „Wiciarskiej". Pracv tej jest wiele. Wszyscy od
starosty począwszy, a skończywszy na
wiejskim listonoszu, zwalczają „Wici".
Trzeba być nra>wie że w ka~dym Kole.
Umocnić słabszych. Porw<i•~ ideą niezdecydowr.nych, a prze„zkodom przeciwstawić wysoki ton działania samodzielnego gromad „Wiciowych".

Stąd jest kol. Kojder organizatorem
pierwszych kUJsów - dumań „wiciar·
skich" w Przeworskim, które krystalizowały myśl i potęgowały działanie mło
dych. Organizuje także wieczory „kultury ludowej", by wieś swą, a nie miejską żyła treścią, wskrzesza prasłowiań
skie „Swięto Wiosny", które w Chodakowskim lesie odbyte było wstrząsem
wyrywającym z biernoty wieś, bierze
najczynniejszy udział w Komitecie Budowy Wieisk. Uniw. Ork. w Gaci, gdyż
wie, że chłopi muszą wejść w Polskę nie
tylko jako współgospodarze - ale jako
twórcy nowych treści kulturalnych i obyczajowych. które nie mo~ą mieć cech
szlachecka-mieszczańskiej kołtunerii.

Aktywności praktycznego działania,
podbudowę myślową, co uze·

daje

w licznych artykułach tego
okresu, które drukują „Wici", „Znicz",
, .Młoda Myśl Ludowa" i pisma ludowe i
.,Czasopismo Spółdz. Rolniczych".
Swą pracą rzetelną oraz my~lą szeroką i czuciem dMłębnym wchodzi do
' władz ,.Związku Młodz. Wiejskiej" we
Lwowie. Pełni tu obowiazki 1-szej!o wiceprezesa, a od 1937 r. Prezesa „Wici"
ówc:r"mei środkowo-wschodniej Mało
nolsk'. .fa ko pr<>zes staje na stanowisku
wia.zm1ia Kół M. \YI. mocno z ideologią
Ruchu Ludowep,o, która ukrystalizowa:na w A?.raryzmie - W<-'cHng nie.l!o iest
•edvną chn•są \V marszu ku prawd:>:iwej
Ludowej Polsce.
wnętrznia

(Dokończenie na str. 9)
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KOJDER

GR AN ICE PR AW A
Osobowość czło,vieka, je~o charakter'. po· stwa skandynaws kie, gdzie prawo nie W miejsce Jeż legalnego prawa,
wyrazu
stawa wewnętrzna, stQsum:k do spraw i lu- musi stać na straży moralności i spra- woli narodu,
faszyzm tworzy prawa
dzi uwydatnia się w. całokształcie jego ży- wiedliwości. Cnoty te weszły w krew własne, biorąc
pod skrzydła opiekuń·
cia. Jednym z takich uwydatnień jest twór.
·
czość pisarsko-publi cystyczna. ś. p. Włn· oby-;vateli, sta ł y się
·zwyczajem . . MY cze elitę or. az chwalców o. patrznościo
dy~ław Kojder należał do wysokiej klasy wśród naszych kulturalnyc h ugorów go- wego wodza i systemu, których
utożsa
puhlicystów. Pragnąc zapoznać naszych nim'(Uparci e za tym ideałem.
mia się z państwem. Nawet prawo
czytelników z ideami, jakie ożywiały ś. p.
W przeciwieństwie do demokracji, uchwalone przez elite faszvstowską moWł. Koidra, druJrnjemy poniżej jego arty·
kuły, pisane w czasie walk konspiracyj- stoją f aszyzmy 1. d y kt atury czarne, z'e być bezkarnie łamane nrzez owe
nych z okupantem niemieckim, a zamicsz· czy brunatne wszelkiego pokroju i z ja- uprzywilejo
wane iednostki. W nolskiei,
czone w nr. 21 z dnia 11 czcrn·ca 1944 r. i nr 1de'l;:olwiek doktryny wy\vodzące swój niedawnei
rzeczvwistości mieliśmv tego
9 z 25.Ill. 1943 r. tygodnika „Wieści", rodowód. Faszyzm i dyktatura nie mo-' smutne nrzekładv.
Cecha też rzadów fa.
wydawanego na terenie ol:ec:iego woje.
N'
·
h 1•est niezwvkła elastvczwództwa rzeszowskiego pod redakcją Jerze· że b_yć oparta na prawie.
ie uznaje SZV"towskic
"
d k
go Swirskiego (Marcina) w latach 1940 do bowiem woli narodu, grup, zrzeszeń, a ność nrawa.
Donasowan e bvwa o 0 lipca 1944 r. w ramach konspiracyjneg o Ru- conajwyżej toleruje Uprzywilejowaną niunkturv.
Nie orawo do żvcia, ale ż.v·
chu Ludowego
monopartię . .Test tam wódz, źródło nie- cie do nrawa musi

Czynnikiem regulującym współżycie

1·· 1zi, grup, państw są prawa. Bywają

p· lwa często tylko zwyczajowe , niepisane, na straży których stoi" wiekowa
tradycja. Nie pozwala ona ich łamać
i obchodzić. Bywają prawa, które przetrwały wiele pokoleń, wytrzymując skutecznie długą próbę życia. Swiadczy to
o ich głębokiej mądrości i wartości. Piawem taklm, bardzo starym,. jest konstytucja W. Brytanii, stojąca niewzru·
szenie setki lat w tym demokratyc znym
1.traju na straży swobód obywatelski ch.
Prawo oczywiście będzie tyl~o martwą
literą, pustym słowem, skoro nie znajdzie oddźwięku i zastosowaru a w ży· WŁADYSŁAW KOJDER
ciu. Prawo nie może być li tylko szatą
odświętną, dla dekoracji, na pekaz, ale
musi być . codziennym chlebem obywa·
teli. W państwie demokratyc znym, które stoi na gruncie prawa i gwarantuje
go obywatelom , w równej mierze powaSłowo patriotyzm jest Polakom ~byt
ga prawa obowiązywać winna zarówno dobrze znane. Używa się go nie tylko
szare masy, jako też dostojników , stoją- w okresie wojennym, ale i pokojowym,
cych na najwyższym szczycie hierarchii na wykazanie najwyższej cnoty, na któp~ństwowej i społecznej. Prawo jest rą trzeba się ,zdobyć w służbie Ojczy·
jedno. Je1nakowo też win-- , wszyst· zny. Często też ta piękna cnota podniekich obowiązywać.
cała nas do walki, ofiar i pracy. PowinUstrój demokratyc zny opierać się nością bowiem każdego obywatela, momusi na zasadzie prawa, gdyż tylko na ralnym nakazem, z którego wyłamać się
tej drodze naród może korzystać z oby- nie wolno, jest sumienie i gorliwe wypeł~atelsl.4ch swobód. Życie obywateli nianie obowiązków obywatelski ch. Pań·
w de-n;iokracjiwe wszystkich dziedzinach stwo, które posiada jak najwięcej obypowinno normować prawo. Demokracje . wateli gotowych wypełnić_ ciążące zadoceniając doniosłość prawa., zastrzega- dania, opiera się na fundamenci e nieją i poręczaj?, konstytucyj nie jego prze- zwykle trwałym. Ta cnota potrzebna
strzeganie, przez co narasta mocna jest w okresie pokoju dla ugruntowan ia
więź, łącząca szarego człowieka z do- bytu państwa, zabezpiecze nia swobód,
łów z państwem, wytwarzając wzajem- zapewnieni a mą9-rych i sprawiedliw ych
ne zaufanie. Obywatel wierzy swej rządów. Potrzebną bywa jako niezwywładzy i ufa, że dla niej nie istnieją żad- kle cenna wartość w okresie zawieru·
ne kryteria, normujące stosunek do oby- chy dziejowej. Staje się wówczas czynwateli próc:: prawa. Państwo ufa tak- nikiem zdolnym porwać Naród do najże obywatelom , wierząc w gotowość większych wysiłków, ofiar, poświęceobrony 1wolności w razie jakiejkolwie k nia. Każdy naród w swojej historii przenapaści. Państwo, stosując ' sprawiedli- chodzi okres świetności i rozwoju, powie miernik prawp., posiada niezwykle ' tęgi i ;znaczenia w śwłecie i cdwrotcenny kapitał w ~ostaci zaufania naro- nie, przechodzi okres chwil ciężkich,
du, z którego, jak ze skarbca, może wymagających niezwykłego hartu ducha
czerpać. To stwarza napięcie wysokiego a gdy niebezpieczeństwo zagraża wolpatriotyzmu , ~otowość do ofiar i czy- naści, czarne zatacza skrzydła, tak rząnów bohaterskic li. Są kraje, }ak pań· dzący sternicy, jak i szerokie masy oby.

•I farbowany patriotyz
m

wateli muszą się zdobyć na największe
poświęcenie i zaparcie się si~bie. - n~
patriotyzm. Wówczas spełmeme swe)
powinności jest nakazem honor;i.
Niewątpliwie metody rządzema wpły
wają na zmniejszeni e lub potęgowanie
się patriotyzmu . Metody tyrańskre,
_oparte na bacie, przymusie, nieuznające
człowieka, stawiające Państwo, jako cel
sam w ..sooie, oddalają a nle wiążą obywateli z Państ.wę.m, , Ten system, stasowany w ustrojach faszystowsk ich, wy.
rabia pocżucie ślępe~o posł?szeństwa,
bojaźń a nie świadomy patrfotyzm. Zbyt
też często ślepe posłuszeństwo przeradza się w nienawiść do rządzących i sta·
je się zarodkiem rewolucji. Tak było z
Rosją carską, a będzie niewątpliwie i z
Niemcami hitlerowskim i, gdzie stępie
nie indywiduali zmu, ograniczeni e inicjatywy, bierność i uleganie woli wodza są
cechami tak charakterys tycznymi. To
też wału germańskiego na podbój świa
ta nie pcha świadomy patriotyzm, ale
wola wodza, bojaźń przed nią, instynkt
zaborczy. Jedynie atmosfera, w której
wzrasta wolny duch, sprzyja narastaniu
świadomego patriotyzmu , pobudza do
wielkich czynów i po~więceń dla sprawy i idei. Przykładów patriotyzmu wysokiej miary Polacy mają wiele. Dowo.
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(Dokończenie ;e str.

Mówi także związkowcom w setkach
swych refora~ów i pogadanek o roli, jaką ,mają dri c -· - 1·, i cni a w Ruchu Lu dowyin, co wy'ro.z i ć się winno w ich akcji
jednoczenia , pogłębiania ideowo-met odyczne~o R tchu, które~o samodzielność
i niez:ileżność być winna głównym elementem chłopskiej demokracji, która
przez walkę i pracę realizować sh~
w'nila.
W walce - mawia - musi być nieu :tr,pliwość, w pracy - sumienna rzetelność, co b~dzie o ile dwa momenty
uwzględni się w społecznym wycl10wnniu młodzieży: nastawienia ideowo-spo łeczne i przygotowa nie · praktyczneg r
działania.

Te elementy posiada. według jego
zdania, ruch spółdzielczy. Stąd mawiv
na kursach, że wieś trza uspól:dzielczać
bo Śpółdzielczość poucza. Tp nie ty!ko zaspokajani e potrzeb stowarzyszó ·
nvcb. ci le · demo'kracia gospodarcza Lud~wej Polski, która znosi przywilej
krzvwdy. wyzysku. próżniRctwa.
Chłopi - pouc„:i swoirh m~odszvf''
kf)le~ów ko.J. Koider - dojdą do tegr1
ale ~ie mołłą być 1·edynie kierowan ·
G
przez 11 opiekunów" . czy 11 przyjaciół".
li

8J

I
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miej~kiej

,Muszą umieć sami sobą i wsią włada- ·
W wolnej już Polsce, oswobodzon ej
rzyć i przeciwstaw ia się wszelkiej dyk- ofensywą zwycięskiej Armii Czerwonej
ta turze, co ciemięży i spycha w dół. To i Wojska Polskiego, prawie że pierwszy

twarde i mocne swe stanowisko akcentuje wszędzie. Nie łamie go areszt, w
czasie strajku chłopskiego odbyty, nie
spychają go ataki ambon i ówczesnej policji i administrac ji państwowej.
Takt, umiar, rzeczdwość, świadomość
swych celów i dróg powodują, że racją
i słusznością zwycięża przeciwnikó w.
Okupacja niemiecka prace "Wici" u·
niemożliwia, ale kol. Koider jest czynn~
i d?'.iałający w dalszym ciągu. Pełniąc
funkcje kierownika Ruchu Ludowego '"
środkowej .Małopolsce, nie zapomina c
w ażno~ci Kół fv1. W.
.
Montując przy Ruchu- Ludowym Ko··
1isje Oświaty i Kultury nie poprzestaje
'l tym, tylko w r. 1943 powołuje do ży
·a samodzielny Konsp:racyj ny Wydzi~ł
1d;:ieży i Oświatyi. któ~y prow.adzll'
1oczyna pracę konsp1racyiną Związku
\1.łodz. Wieisk. "Wici".
Przy wy~atnei_ pon;ocy. kol. .K~jdra
·dawa?y 1est kom:;i1r.acy1nY ;mes1ęcz·
L; „Śwtat Młodych , 1edyne owczesne
·smo młodzieży wiejskiej w Polsce, i
k
'
•lf
Poradnik Samo szta ł ceniowy
" nam1ę •
1

I

z

steśmy gorącymi
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sf~ę kołtti.tistwa.

Pragniemy w Polsce demokracji. ~e
ob~ońcami i sze.rm1e·
rzami prawa, ale -stoiąc na gruncie l~:
6alizmu baczyć należy, ażeby bro01c
~rawa, a nie bezprawia. Należy .bowiem
p9ddać w wątpliwość i zakwest10n~w~ć
wartość prawa, które ażeby stac się
prawem przeszł~ drogę g"".ałt~ i ~ezpra·
wia. Zrrncwne wielu ent-uz1astow 1 spadkobierców dnia wczorajszeg o skrzętnie
na takie prawo zechce się powoływać,
wywodząc z nieg? swój ro.~owód i legalizm. Trzeba przeprowaflz1c prostą, rzesie naRinać.
omylne wszelkiej władzy, którego najOczywiście żadne prawo n~e _jest nie~ telną granicę prawa i bezprawia. Prawo.
częściej, jak Fiihrera, sama Opatr~ność zmienne. Nie może skostmec. Musi jako produkt bezprawi~ .musi być co
powołała do spełnienia wielkiej d:!liejo- iść z °iurtem życia. Powinno być :VY~a rychlej, skoro czas nadeidzte, przez nawej misji. Naród za tym, jako sta~o zem postępu i nowych prądów, ozywia· rów zmienione.
Być może, że chcący takie prawa
bezwolne, ślepo i bez szemrania wyko- jących naród, a nie bronić okopów ;e.akuywać musi rozkazy nieomylneg o wo- cji. Ale zmiana powinna być wymkiem zmieniać zostaną zaszeregow ani do gru·
dza. Dla opornych są obozy koncen- dojrzałej decyzji, a ~ie yroduk~em ka- py rewolucjoni stów. Możemy ~ię tym
tracyjne i kule. Zwykle i prawie zaw- prysu wszechwładnej ehty. Wiemy, są nie martwić i nie trwożyć. Takiego rasze faszyzmy i· dyktatury narodz.iny swe w pewnych okresach prawa ·przestarza- dykalizmu, a skoro kto chce rewolucjowywosJ.zą z bezprawia, gwałtu, rewolu- łe broniące wstecznictw a. Parawanem nizmu, wstydzić się nie mamy powodu.
cji, łamiąc legalne prawo, uchwalone taldego prawa nabytego legitymowała Jest on bowiem twórcą nowego dnia, do
prz 9 z reprezentację narodu. Tak mieli- się warstwa szlachecka, a dziś wsze.łka którego uparcie idziemy, _ i dojść muśmy we Włoszech, Niemczech, Polsce. szlachetczy zna. Broniła się zaciekle, simy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _„

Prawd.ziwy

\

aieoy naróCl, chłop, robotnik nie ~sze'dł
do Polski. Prawem od Boga legitymowali się możnowładcy, królowie. Takie
prawa, tamujące rozwój · narodu, co
rychlej mus~ą być zmienione, co uc~y
niła rewolucja fi:-ancuska, wpuszcza1ąc
przez to nowy powiew w zatęchłą atmo·

zgłasza się do ,prac uruchamiających
.J.ziałalność Kół M. W. „Wici". Bierze
11dział w naradach reaktywujących Wo-

jewódzki Zw. Młodz. Wiejskiej „Wici"
Tegoż Zw. M. W. jest gorącym działaczem, pracując w jego ko·uisji oświatowo-kulturalnej.
Także iako członek Z.'.lrządu Główne
~o Z. M. W. Rz. P. bierze udział w naradach, reaktywujących Centralę „Wici", a po połączeniu oficia.lnych i przedwojennych władz Z. M, W. Rz. P. „Wici" wchodzi do władz Z. Mi W. Rz. P.
·ako członek Komisji Rewiz7jnej.
śmierć jego niezmierni~tragiczna, udarell}niła mu dalsze prace, w których
był pełen poświęcenia, ofiarności, odwagi, umiaru, objektywizm u, oraz twar·
~ej, nieust~pliwej linii, :.maczanej samodzielnością, niez:ileżnością ideowo-programową chłopskiego „Wiciowego '• ruchu, ·zakładającego sobie Polskę Ludow Rzeszowie.

'

-

Patriotyzm nie przejawia się tylko, ~a
polu bitwy, chociaż · tam uzewnętrzma
się może najwidoczni ej, ale jego piękne
symbole mieliśmy w w0zie Drzymały, u
dzieci Wrześni, u ślimaka z „Placówki"
-Prusa, wśród chłopów z Poznańskiego,
Pomorza, śląska, trwających nie.złom·
nie przy polskości._ f awiera się on w
tęsknocie emigranta do kraju. Przejawia się nie tylko w.wi ich czynach,
ale i w sumien'nym wypełnianiu •co·
dziennych;- drobnych obowiązków, bo·
wiem one składają się na całość życia
Narodu i Państwa.
Byli i są tacy nazbyt krzykli~i, kt6·
rzy z pięknego słowa patriotyzm i Ojczyzna chętnie stworzyliby monopol.·
Skutkiem tego zatq1ciło ono nieco na
zewnętrznej wartości, używane zbyt hałaśliwie. Takim wydaje się sam krzyk
o patriotyzmTe, skoro jest głośnym czynem patriotyczny m. Krzykiem tym
zasłania:ją często bru'dne i egoistyczne_
sprawy. W zarozumiałości swej skłonni
są zawsze mniemać, - że oni są najbardziej patriotyczni , państwowi, a innym
do tego daleko. Urojone za~ugi stano·
wiąi dla ludzi tego pokroju drabinę do
sławy i zaszczytów. Sami często zaszyci zbyt głęboko i bezpiecznie , stają w
poważnych togach, w roli mentorów,
nauczycieli patriotyzmu , tyąh, którzy
rzekomo mniejszymi są Polakami. Jest
to swoista megalomani a zaściankowa
dektórych ludzi, bądź grup. Takim farbowanym patriotom wydaję się, że są
nadpola~ami, choćby nawet w przyjaźni z okupantem żyli, a do zadań oby·
watelskich nie dorastali. Nie przeszkadza im to za każdą przysługę Ojczyźnie
wystawić 1suty richunek. . nawet za te,
które maią nastąpić i za bohaterstwa , które· będą. Zazwyczaj pierwsi stają
przy starcie do posad, a w biegu zręcz
nie pokonują przeszkody, 'iak: wiedza
d?świa.dcz":nte, prawdziwa zasługa
pierwsi sta1ą u mety. Na tużurkach i ża
kietach zostawiają zbyt wiele miejsca .
dość w.cz~snie na ~dznaczenia i ordery. \
Zapominają w swei pyszaNrnwatości że
~~ęboka wiedza. pr~wdziwa zasł~ga,
piękny charnkter me szuka rozgłosu,
nagr?dy, · orderu, ale zostaje w cieniu.
Bo„11em wied7.a duża i praca w c;tosunku do po!rzP.b życia ' to zbyt .,,::iła

i

czą'stka.

Trzeba cenić, s:z-im::>wa·ć, '"ymagać patriotyzm11,
poświęc:rnia C:la honoru i
przez
ziemi sprawy, ale również skrzętnie usuwać
szkodliwe orzero~tv nadwartośc;

wą Wolną Demokratyczną Suwerenną

z włodarzem-chłopem na ziemi
siebie Jsrwią i potem zroszonej ojczyców słowiańskich

dy dajemy i dzisiaj. Nie mniej położenie
nasze wymaga od nas stałej gotowości
obrony, utrzymania więzi narodu z Pań
stwem i napięcia patriotyzmu .
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w · dniu święta ludowego

Dlaczego

dwa „tak" ·a

. ''
iedno „nie

Sprawa referendum zajęła dużo miej- trwalenia na wieczne czasy naszych
o- <;Ca w obradach Rady Nacz., szczególnie ziem zachodnich.
wiańskie świę t o wi o<;ny i radości
pierwsze pytan:e nast.ręczało wiele wątNa drugie pytanie - t;zy chcesz przysymbol związku czkwieka z przyro- pliwości ze strony działaczy tere- .-;złej konstytucji, ustroju gosrodarczego
dą jest od 1931 roku dniem święta nowych, - reprezentu:ących bezpośred· wprowadzonego przez reformę rolną i
Ludowego . k iedy w: eś polska manifestu· nio nastroje i poglądy dołów PSL. unarodowienia podstawowych J!ałęzi
je swoją siłę i wolę współgospodarzenia Co do ·trzeciego pytania w spra- gospodarki krajowej z zachowaniem 11państwem.
wie granic zachodnich Rada Nacze.l- stalonych uprawn!eń iniciatywy pryWieś polska to nie tylko chłopi, na wyp 0 wiedziała się zdecydow:ani~ w11+ne1, .--: oppow1adamy TAK.
zorganizowani w Polskim Stronnictwie nie tylko przez danie odpowte~zt ~ .W~r?za1ąc n~szą. pozytywną odp?Ludowym, to nie tylko wszyscy chłopi, „ tak", ale jednocześnie przemawia- w.erlz 1 odpowtada;ą~ na to pytanie
którzy żywią i bronią - to także kobie- iący człon!<0wie potępili wyp~wiedzi .,Tak'.'. chcemy doko~cz.e~ia :efo.rmy
t v wiejskie, które dźwigają trzy węgły kwl!stionu i ących nasze zachodnie g:a- rolne1 1 ~r:r,eprowadzenia 1e1 na z1em1ach
domu, a tym samym trzy węgły gospo- nice. Wskazywano przy tym również zach1:2dn:ch, chcemy z~rowych j!o~p.o~
darki narodowej.
na wielce niepokojące objawy i .wy~tą~ darstw r~lnyc4, lecz nie ~hc.emy dz1k1~1
Dziś, · kiedy radośnie obch0dzimy pienia tak zw. „demokratów niem1ec- parcelacp. chcemy scalema 1 komasacp,
5') ·lecie Ruchu Ludowego, kiedy mani- kich" wystepuiących w obron;e w~chod- wszechstronnej odb~dowyt wsi, odbudofestuiemy swą dumę chłopską z powodu niej ~ranicy Rzeszy. Odpowiada1a.c na wy amorządu rolniczego, chcemy, by
pó łwiecza naszego . udz i ału w h istorii to pytanie „tak", chcemy oświadczyć .półdziel~zość byłą "'! rękach ~ych, kowsi, która jest zarazem histor;ą Polski- przed całym światem. że nie tylko my, go chłopi duzą swo•m zauf~mem. Pod
ni e możemy zapomin;i.ć o udzi ale kob ie- ale cały naród oolski jest przeciwko za- słowem „reformy społeczne 1 •gospoclar·
t y •viejskiei w tworzen~11 tej Ho:f0rii.
kt1som reakcji 'międzynarodowei, kwe- cze" rozumiemy również uprzemysło
Historia udziału kobiet wiejskich w stionującei nasze granice zachodnie, wienie wsi, żeby wieś była nie tylko nietworzeniu nowych warunków życia i chcemy jednocześnie dać zdecydowaną wolniczym producentem, ale by miała
przebudcwv społecznej wsi. te historia odpowiedź Niemcom, którzy staraią się całkowity wpływ na przetwórczość protakich wybitnych postaci kobiecych, jak przy każdej okazji wyrażać niezadowo· duktów rolnych. Odpowiadając na to
Maria Wysłouchowa, Jadwiga Dziubiń lenie i ~ądać naprawy w sprawie swo· pytanie „tak" chcemy raczej uspołecz
ska, Irena Kosmowska, ale przede ich granic wschodnich. Odpowiadając nienia nadających się do tego gałęzi
wszystkim to łiistoria bezimiennych na to pytanie .,tak" odpowiadamy jed- przemysłu ?rogą spółdzielczości z~miast
rzesz żon, matek i córek naszych dzia- nocześnie, że gwarantką naszych 1!ra- powszechme wysuwanego upanstwołaczy i szarych pracowników, którzy nic i podstawą polityki zag:anicznej Pol- wienia.
. .
.
bez pomocy, współdziałania i moralne- ski jes\ nierozerwalny soiusz polsko •
Powody, 1ak1e skłomły Radę Naczclgo poparcia kobiet nic wytrwaliby ani radziecki, który przyczynia się do u- ną co do pierwszego pytania (czy jesteś
w okresie walki o niepodległość w czasach rozbiorowych, ani nie utrzymaliby ----------------------------~------------bohaterskiej postawy wobec policyjne· LUX ROMAN 4
j!'.o systemu sanacyjnego , wobec trudności strajków chłopskich, więzień i Berezy - ani wreszcie nie zdołaliby włożyć tego ogromnego wkładu w walkę z
okupantem niemieckim w latach 1939 1945, gdyby u boku ich nie stały wierne
to·warzyszki ,doli i niedoli.
Polska ma duży dług wdzięczności
•
wobec kobiet wiejskich, które mało
mówne. skromne i ciche wykazały nie
mniej dzielności, poświęcenia i skrom·
nego bohaterstwa, iia_k historyczne sparZielone ~wiqtki - lu'dowP .~więto tan ki, amazonki. czy inne.
rm;l ość przPd ziwna. .~zeroka ...
Pamiętamy z lat okuoacii nie tvlko
Wesele - w modrośr nieha zaklf<te,
niezmordowane nasze łączniczki, kolwesele - w srebrnych obłokach!
porterki, radiotki, sanitariuszki i na in·
nych stanowiskach odpowiedzialnych
1 Dziś w nasze święto, po chłopskich rtiwach,
w akcji podzi-emnej cywilnei czy wojDuch Boży rhodzi - Gospodarz - skowej {lOzostaiące młode dziewczeta,
pociesza słabych i nieszczęśliwych,
ale pamiętamy i śzeregi dojrzałych ko·
wątpiącym biet, matek drżących o życie swych sy- _
wytrwania doda.„
nów, walczących w szerP.~ach Batalionów Chłopskich, kt6re ~dy trzeba byZ serc ludzkich - troski wypleni liche,
ło dla bezpieczeństwa ich mężów i syjak z pola oset i kąkol
nów w koszyczkach przenosiry prasę
i tale nas gniazdem obdarzy cichym podziemną, w firzemiączk'.lch karabinv.
jako je daje skowronkom.
naboje, i!ranaty, które, gdy mąt '\iusiał
ukrywać się nrzed J!estapo, zastępowa·
Duch dzisiaj Boży-w ludowe iwięto
ły ich nie tylko w pracach gospodar·
każdą odwiedzi zagrodę czvch. ale i w politycznych.
i o zwierzęciu będzie pamiętał, :
o zbożach na polu młodych•.•
Że Ruch Ludowy najmniej ucierpiał
ze wszystkich partii politycznych - od
Rzeźwiącym deszczem zstąpi z niebiosów,
wsyp i aresztowań z powodu nieostroż
by
ziemię ożywić suchą.
ności, to wielka w tym zasłu~a wła§nie
Trawy o świcie napoi rosą kobiet wiejskich, które, choć pozornie
a ludzkie serce - otuchą!
towarzyskie i lubiące poplotkować, 1 gdy
szło o sprawę. zacinały zęby i milczały
Ażeby o na& nadal pamiętał,
nie tylko w obliczu bicia i katowania,
by naszej prośby wysłuchał ale i w' obliczu Śmierci.
w dzień uroczysty chłopskiego święta
Tak jak polskość na Sląsku i Pomo·
prosimy Bożego Ducha!
rzu, Poznańskim i wschodnich rubieżach
utrzymały przede wszystkim matki-Pol·
Myśmy to silą, w nas jest potęga...
ki, tak siłę i upór przetrwania w najcięż
O swe się jutro nie tr.wożym szej i krwawej okupacji niemieckiej
gdy dzisiaj w niebo myśl nasza sięga,
utrzymały .w sercach synów i mężów
gdy z Duchem działamy Bożym!
kob:ety wiejskie.
_,
Dzień Zielonych świąt -

dawne

-.

Ludowe święto

Mówi~y o tym dzi~ w dniu Swięta
Ludowego, nie tylko dla uczczenia na·
szych sióstr i matek, nie tylko dla podniesieruf! zasług kobiety wiejskiej dla
Ruchu Ludowego i niepodległej Polski,
ale jako wezwanie do wszystkich kobiet
wiejskich, aby:

..

w dniu Zielonych świąt - Swię
ta Ludowego - tłumnie manifestowały swą przynależność do Ruchu
Ludowef!o, solidarność z ideałami,
wysuwci.nymi przez Ruch i wolę

Zielone świątki - ludowe święto bezmierna, szeroka•..
Wesele - w modróść nieba zaklęte,
wesele -'- w srebrnych obłokach/
radość

••

których czeka wielka praca w odrodzonej. demokratycznej Polsce , a
celem tej pracy jest przede wszystzwycięstwa,
kim dźwignięcie wzwyż kobiety
rozumiejąc i doceniając
wkład
wiejskiej, a przez nią całej wsi polzorganizowane; kob'~tv w;~;s1.::iei w
skiej.
Polskim Stronnictwie Ludowym za·
pisywały się na członkinie PSL do
My kobiety - zrzeszone w Sekcjach
S e k c y i K o b i e t PSL,
Kobiet Polsltjego Stronnictwa Ludowe-

,

za zniesieniem senatu) - przez odpo·
wiedź NIE, były ~óżne - prawn~ i poli tyczne oraz wynikające z założeń na.ize~o programu. Uzasadnienie tych powodów pokrótce daje rezolucja Rady
~aczelnej, tutaj chcemy tylko dodać, że
nie wynika bynajmniej z odpowiedzi
NIE, że chcemy senatu . który by miał
układ sił politycznych senatu przedwojennego. Nazywanie nas z tego po·
wodu przez zblokowane partie reakcjonistami jest tylko chwytem demagogicznym nie ma j ącym głębszego uzasadnienia. System dwuizbowości, o który wal·
czymy, a który jest zgodny z naszym
programem przez wprowadzenie na
miejsce senatu Naczelnej Izby · Gqspodarczej nie jest bynajmniej objawem reakcyiności.
.
Dwuizbowy parlament istnieje w
Związku Radzieckim i w innych pań
sltwach demokratycznych, co wcale nie
zn:iczy, by dru~a izba miała być skupi·
skiem reakcji.1 Odpowiadając na to py·
tanie NIE, nie chcemy wyrażać zgody
na usunięcie senatu już przy wyborach
do referendum, bo byłoby to , zmianą
konstytucji, która przewiduje, że wszelka zmiana jej nastąpić może tylko w
określonych warun~ach, a przecież referendum nie jest konstytucyjnie prze·
widziane. W odoowiednim czasie w
myśl ustawy kon~tytucyjnej z 1921 r.
zgodnie z naszym programem wystąpi
my o zniesienie senatu i będziemy
chcieli wprowadzić na to miejsce Naczelną Izbę Gospodarczą, jako nadbudowę samorządu i spółdzielczości z inicjatywą ustawodawczą w dziedzinie
gosnodarczej.
W myśl uchwał Rady Naczelnej w
dnit1 głosowania ludowego odpowiadamy na pierwsze pytanie NIE, na dru~ie
i trzecie TAK.

•
KOM.UNlKA.T PRASOWY
P. s. L. WE WROCł.Awm.
Dnia ;:9 maja br. w lokalu Woj. Sek,- P. S. L.
odbyło się zebranie klubu clvskusyjneg.o P. S. L.
mi:1.sta Wrocławia, które zgromadziło pona.d

100 osób. zebranie zagaił przewodniczył ob. Adamczuk Franciszek. Referat spra'.

wozdawczy z posiedzenia Rady Naczelne1
P S. L. wygłosił ob. Józef Moskal, , kt?ry w
przeszło półtora godzicnym przem6w1e01u zobrazował z całą dokładnością przebieg, jako też
uchwały jakie Rada Naczelna wyniosła, ZUf!a•
czając, :te Rada Naczelna odbywała swe pos1e·
dzl!!lia w ciężkich okolicznośc1ach ale td ł doniosłych, a jej uchwały !tanowić będą mome.~
historyczny to też i poziom Rady był wysoki l
tw•rdy.
W dyskusji polwierdzooo wywody sprawo·
zdawcy
oraz oświadczono, :te stanowisk'l
Whdz Nac1elnych P. S. L. dołl\d, jakote:! uch.
wały Rady Nacz. odpowiadają w zupełnofci
s1erckim rzeszom Członkflw P. S. L. - to te:!:
pos\anawiają wszystkie. zleceni~ i uchw~łv ~
całą starrowczością realizować me ogląda1ąc s1~
na żadne przeciwności jakie nam się próbuje
stworzać z drugiej strony.
Po dyskusji ob. J. Moskal odpowiedział n:i
zapytania oraz zaznaczył sprawę przyjaźni Polsko·'Raib:ieckiej. Obchód święta LudoweJ,to Ju.
bileusz 50-lecia, oraz pogrzeb Marszałka M. Ra.
taja. Na lym przewodniczący zebrane zamk
nął.

. Zebrani po odśpiewaniu „Gdy naród do bo·
ju'· i ,,Nie rzucim ziemi" podniesi·eni !Ta duch1•
rozeszli si~ do domów.

UNIEW AżNlENlE LEGITYMACJI.
Naczelny Sekretariat P. S L. uniewa:!nia I•
gitymacje członkowskie na rok 1946:
al legiŁ. Nr. 129.485 wystawioną na nazwi
ska Płachty Bolesława, mieszkańca wsi Ja~
n:o, gm. Modliborzyce, pow. opatowskiego, którą skradli wymienionemu bandyci wraz z pie·
n1ędzmi i dowodami osobistymi.
b) leg. Nr .. 126.509 wystawioną na niizwisko
KC"siarski Wincentv, wieś Sobótka, gm . Czyiów
~zlac~ecki, pow. Opatów -.,. zasiubioną
c) leg. Od Nr. 247.100 - 247.500 wydane ~la
Zarządu Powiatowego PSL we Włoszczowie, a
ubranych podczas rewizji w Sekretariacie Powiatowym w Szczekocinach.
d) leg. Nr. 11 204 wystawionl\ na rrazwisko
Osińskiego BrOłlisława r Morąga.
e) leg. Nr. 13.001 wystawioną

•

manifestujemy swą całkowitą solidarność z działalnością polityczną na·-

go -

cze!~ ych :vła~z P~L i zgłaszam~ (otowosc wspołdziałama na wszystkich odcinkach pracy Ruchu Ludowego dla
utrwalenia w Polsce zasad wolności,
równego startu gospodarczego i braterstwa wszystkich Polaków między sobą.

na nazwisko
Gajoch Jan, Pleszów, pow. Kraków - zagubioną przez właściciela.
f) leg, od Nr. ?26.501 do ~r. 226.539 wl;1c7.·
nie wvdane dla Zar7ądu Powiatowego PSI: w
Oleśnicy. a . wykrad7.ione· przez niezn;;t.ych
sprawców z mieszkania prywatrrego P~ezesa
Zarz. ~ow. PSL w b!eśnicy z 22 na 23 kwietnia br.
,
gJ pieczątkę okrągłą z' napisem wokół , Poiskie Stronnictwo Ludowi Zar.i:ąd Powiatowv w
Br.z .gu".
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ZAGADNIE NIA GOSPODAR CZE
(

MIECZYSŁAW JóźWI AK

NADARZA SIĘ OKAZJA
Po uzyskariiu wolności stanęliśm) wo·
bee największ)"Ch trudności gospodarczych: bez towarów, Mnowców i walut wobec potrzeby zorg:::niwwania palistwowego aparatu administr:icy.inego, przy zele·
zorganizowanym i częściowo zniszczonym
aparacie wytwórczym, braku aparatu roz·
'd zielczego, trudności komunikacyjnych, a
tu trzeba było miliony ludzi przewieść do
swoich warsztatów pracy, zagospodarować
1iemie zachodnie i t. p.
Koniecznością więc było, ahy państwo
uchwyciło te nikłe zapay <lóbr elementarnej potrzeby, jakie jeszcze zoslały i roz.
dzieliło je pomir:dzy potrzehu j ących, którzy stanęli do odlmdowy kraju i gospodar·
stwa. Zap asy te UC'h w yc iło ono - w prze.
mysie - dzięki przejęciu zarządu nad
przemysłem, a w rolnictwie, wprowadzając przymus świadczeń rzeczowych.
Z tego punktu wychodząc z biegiem
czasu, pod naciskiem potrzeh finansowych
państwa, rozwinęła się u nas po_dwójna
gospodark11. Najprościej to tak ująć moŻ·
na. .Większą część produkcji rolnej przeznaczonej na konsurocję nierolniczą, któ·
rą państwo uzyskuje dzięki przymusowi
świadczeń, sprzedaje om;i - tak samo jak
i część produktów przemysłowych, po ce·
nie niskiej, głównie swoim urzędnikom i
pracownikom przemysłu, który należy dl)
paÓlltwa. Reszta produkcji rolnej i prze·
mysłowej upłynnia się na wolnym rynku,
gdzie ceny są wysokie. Wskutek tego pań·
stwo uzy_skuje duże wpływy ze sprzedaży
:własnych towarów przemysłowych i z po·
datków, które, dzięki istnieniu wolnego
rynku, nie są małe.

Z drugiej znów strony częB'Ciowe wyr'ów·
nanie potrzeb wł·asnych pt'acowników t;„
nimi artykułami, umoiłiwia niskie pensje
ezyli zmniejsza wydatki. Tak to wzrastały
możliwości finansowe państwa, bez oznak
inflacji, gclyż rozmiar potrzeb wolnego
rynku określa stały nieznaczny dochód
niezreglamentowan~h gospodarstw (mi·
mo wysokich cen mała poclai,). Dochód ten
ogranicza popyt do najni~zbę~lniejszych
prze dmiotów, które na rynku już znaleźć
można.

Tego rollzaju poClw'ó fna (ze wzglę°du n11
ceny) gospodarka ma wiele wad zasadni·
ciych, jeśli jednak dotąd nie przyszły one
do głosu to dlatego, że glus.zyła je jedna
jej dobra strona, gdyż chroniła ona przed
foflaeją, która przy wielkich potrzebach
linansowycli państwa i łiraku pro'd ukcji łnaczejby pojawiła się u nas.
Lecz czas płynie, fab ryki ruszyły, ziemia
ro.dzi (narazie nie cała). To też dziś,
kiedy minister przemysłu mow1 (we•
dług Głosu Ludu nr. 152), że na w1es
można r-z.ucić w eiągu roku gospodarcze·
go towarów przemysłowych (radzibyś
my dowiedzieć się jakich?) na sumę
50 milionów złotych obecnych, co niewątpliwie przekracza ohecne zdolności
nabywcze wsi, z drugiej strony dostatecz·
ne zaopatrzenie kraju w chleb musi być
rozwiązane - a państw(> ma wielką zdoi·
ność wpływania na ceny obydwu stron:
przemysłu i rolnict~a obawa inflacji
gaśnie, a cienie dwutorowej gospodarki
nabierają wyrazistości.

Nie od rzeczy więc hę.dzie je 'Przypo·
mniec.
lW' zrost możliwosci f'inansowycłi pań·
stwa przyczynił się do rozdęcia aparatu
urzędniczego. Poprostu państwo w tych
waruu~ach ma za wielką łatwoś ć płacenia
pensyj. To też gdy przed wojną jeden
urzędnik' przy.padał na 200 obywateli, dziś
na 66 (dane z przemówienia posła Bertol·
da na ostatnim posiedzeniu KRN). I gdy
przed wojną podnosiło się, że ówczesny
aparat urzędniczy był za liczny i dla tego
za ciężki d.l11 naszego gospodarstwa to co
o tym mówić dziś?! Lecz dotąd, dopóki
państwo ma taki pieniądz, który, gdy idzie
o wpływy ma wartość mpiejszą (ho na wolnym rynku niewiele zań kupi ten, oo daje
go pail,stwu) , a po stronie wydatków więk·
szą (bo urzędnik za niego wiele może do·
ttać), nie widać wprost hamulca, któryby

powsłn:ymał

je od umorzenia i·zesz tego
ro11zai11 konsnmcntów.
A ~nowu praktyka ta bynajmniej ni"
clziala dodatnio na rozwój wytwórczości.
Pewnie-, żr. w pirrwszym morncn eie tzw
7.ahezpicc zania - spełniła swą ważką ro·
lę, lrcz gdy przeszliśmy na uruchomi cnic
aparatu wytwórczego działa hamująco na
rozwój wanżtatów.
.
Bo jakże te mogą czynić nakłady. gdy
większość ich produkcji idzie na cele go·
sp odarki rc~ł:1mcntowanej, która od samego po C' zątku ma za główny cel: spra·
wieclliwy rozdział, 11 więc cel konsum·
cyjny.
Oczvwiś rie towarv zre:damentowane O·
trzymuje nie tylko urzędnik · konsument,
lecz również przemysł i rolnictwo. A więe
idą i na wzmożenie wytwórczości. LPr1
tu rzecz j11sna - działa żywa skłonność do
ograniczenia obdzielania tanimi towa ·
r:1mi.
No tak, państwo życzy .aobie rozwoju

wytwórcwści,
Jeśli te dobra,

lecz i trzeba mu pienięllzy.
którymi dysponuje odcla po
t11niej cenie - uzyska widoki na polepsze·
nie sytuacji jutro, leC'z pogorszy ją dziś,
ho pozh11wi się źródła wpływów. A wiadomo, ze w problemie dziś czy jutro - prze
ważnie zwyciężało dziś (czas z tym skoń
c1yć).

I jeszcze trzeba
stronę

podkreślić jedną alabą

podwójnej gospodarki, a mianowicie to, że nie zmusza ona do wysiłku wy·
twórczego,
Pracownik, zatrudniony w gospothrC'e
zre~bmcntowanej nie może
zai;pokoir
wszystkich swoich potrzeb ze swego zaroh·
k1. - to też poei a ~a µ;o rlrugi świat go podarczy o oszałami11jąi:ych clla nie1rn moż)j .
wościarh. Również prodn r rnt, jak rolnik.
który z góry wie, ŻI' W)'niki jego s tarań
hędą nieoplaralne napewno traci chęć
do pracy. Zaś możliwości spekulacyj go·
spodarczyrh jakie stwarza omawiana pod
wójność pociąga wielu do zajęć, które z

wytwarzaniem nie mają nfe wsp.ólnego.
(Wszyscy handlują). ·c o tu dużo m'ówić,
wystarczy przypomnieć prawo o przymu·
sie zatrudnienia u nas.
A stan taki, z którego lćonieczno.ść wy.
dania tego prawa wypłynęła, jest nie do
przebaczenia grz echem gospodarczym w
nnszych warunkach. Przecie poza węglem
nic mamy hogactw naturalnych i cała na ·
za przyszłość gospodarcza, myśląc trzeź·
wo, zależy od pracy naszej, od najpełniej·
szego wyzwolenia jej potencjału wytwór.
czego.
I taki jest istotny cel obecnycii prze·
mian społecznych. Podwójne gospodaro•
wanie - podgryza je właśnie od strony
gospodarczej, na.iważniejszej. I choćby ju!
clfotego należy dążyć najusilniej do naj· .
11 cz:· · nicjszego usunięcia go.
Warunki tego obecnie już są, głód towa·
rowy - jak już wyżej ws pomniałem mamy za · sobą, państwo ma zagwaranto·
wany wielki wpływ na politykę cen - no
i zatem możliwo śf orz ej ś ci11 na gospodar•
łl„

kę normalną.

Aktualny problem przed zm wami: co
będzi e ze świadczeniami rolnymi nastrę·
c~a okazję do przestąpienia progu ku nor.
malizacji gospodarczej. znosząc świadcze·

nia.

J, DROZDOWICZ

Spółdzielnie

rolniczo-handlowe a Sam.

Chłopska

Przeminął już wprawiłzie pierwszy etap wygospodarowanych przez chłopa i zaopa· stąd też opieranie prac spółdzielni tylko
wytaczania dróg rozwoju naszego ruchu trzenie go we wszystkie potrzebne mu w na tych ośroclkach z góry przesąclza moi·
spółdzielczego, w ramach którego pracu· jego gospoclarce rolnej i domowej arty· ność egzystencji tych spółdzielni i dlateją m. in. jedne z najstarszych spółdzielnie, kuły.
J
•
'
go też zachodzi . potrzeba prowadzenia
tj. spółdzielnie rolniczo. handlowe, stano,Oprócz jeclnak zag11dl\_ienia wymiany, w działalności handlowej, hy mieć możność
wiące obecnie podstawo'XY aparat w gro- zagacJnieniach gospodarczych wsi na plan wypracowania pewnych clochodów.
madzeniu środków aprowizacyjnych i w pierwszy obecnie wysuwa się potrzeb11 do.
Czy takie jednak postępowanie rozwią·
zaopatrywaniu wsi w potrzebne jęj arty- brego zaµ;ospodarowania rolnych i prze- znje zagadnienie? Kto zatem i ki edy wre·
kuły do gospodarstwa rolnego i domowe· mysłowych ·ośrodków poparcelacyjnych szcie zajmie się napr11wdę zagospodarowa·
go. Zdawać by się zatem mogło. że nic oraz konieczność dalszego oq~anizowauia niem ośrodków? Jeśli istotnie ofrodki wr·
nie powinno przeszkadzać w pracaclt i roz· na zasadach spółdzielczych drobnego prze. magają nakładów - to prawdopodobnie
woju spółdzielni, których potrzebę wyka- myslu rolnego. Tym wycinkiem pracy za. znajdą się i powinny znaleź€ eię i na to
zało życie, a raczej - że każdy świadomy jąć się mają właśnie przede wszystkim kredyty; których w żadnym wypaclku nie
roli spółdzielni tego typu będzie pomagał gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłop· zastąpią skromne dochody, wypracowane
w tej pracach. A jednak niestety tak nie ska". Prace te niestety są d'opiero w za· działalnością handlow.ą gminnych spół·
jest. Jednak są niestety jeszcze zagorzali CZl!tkach, a jest ich naprawdę taki ogrom, dzielni „ Samopomoc Chłopska". A jeśli
zwolennicy istnienia tylko jednego typu ż~ nawet przy wpółudziale w tym zakresie nawet ta działalność handlowa jest pro·
spółdzielni a mianowicie zwolennicy ist· wszystkich typów spółdzielni tego wyein- wadzona, to czyż nie możnaby jej tak po·
nienia tylko apółclzielni „Samopomoc k~ życia gospodarczego wsi nie da się o'd · wiązać z działalnością spółclzielni rolniczo·
Chłopska". I ei to właśnie niemal przy razu w pełni należycie zorganizować, Wy. handlowych, by nie było dublowania i dwu·
okazji każdego walnego zgromadzenia maga ono bowiem poważnego nakładu sił torowości prac? Przecież i tak jest za skro·
spółdzielni rolniczo • handlowych starają i czasu. Gminne spółdzielnie „Samopomo· .m na liczba, spółdzielców w porównaniu do
się przekształcić spółdzielnie rolniczo.· cy Chłopskiej" mają zatem przed sobą na· zadań stojących przed ruch em spółdziel·
handlowe na spółdzielnie „Samopomoc prawdę poważne zadanie. Dlaczegóż za. czym, a z drugie.i strony praktyka wyka·
Chłopska", w przypadku natomiast orga- tero pojawia się jeszcze tu i ówdzie dąż· zuje, że jednak przy dobrej woli można
nizowania ńowej spółdzielni rolniczo-lian· neść do przekształcania spółdzielni rolni- clos.konale powiązać prace handlowe gmindlowej wmawiają zainteresowanym rolni· czo-handlowych n:i spółdzielnie „Samopo· nych spóldzielni „Samopomoc Chłopska"
kom, że to samo może zrobić spółdzielnia moc Chłopska" oraz dlaczego gminne spół ze spółdzielniami t•ólniczo • handlowymi,
„ Samopomoc Chłopska". Takie stawianie dzielnie „Samopomoc Chłopska" dość tak - że wcale nie będą one wykluczaly
sprawy wywołuje niekiedy pewne kłopoty często zajmują się działalnością z zakresu się, lecz wzajemnie u zupełniały.
w terenie i zamiesząnie w poglądach na te prac spółdzielni rolniczo • handlowych za·
W imię zatem interesu poleczno-gospo.
zagadnienia u zainteresowanych cospoda· miast zagospodarowywać ośrodki popar· clarczego wsi starajmy się zagadnienia t e
rzy. Zachodzi przeto potrzeba przynaj· ·celacyjne i orgaQizować drobny przemy sł oceniać i rozwiązywać obiektywnie, b~z
mniej krótkiego wyjaśnienia tych spraw, rolny? Na pytanie pierwsze najczęściej chęci monopolizowania wszystkich spraw
hy mieć wytyczoną drogę postępowania w słyszy się odpowiedź: Wszystkie spóldziel- pod szylclcm „Samopomocy Chl.opskicj".
łym zakresie przynajmniej na najbliższy nie winny być w „Samopomocy' Chłop·
okres czasu.
skiej". I mają rację. Wszystkie bowiem
Z KO.MISJI APROWIZACYJNEJ.
Przede wszystkim musimy zda·ć sobie spółdzielnie
'Yiiejskie są samopomocą
Na
posiedzeniu Komisji Aprowizacyjnej
sprawę z jednego, a mianowici~ z tego, ze chłopską i niewątpliwie z chwilą, gdy kaź
KRN.
w cln. 22 maja r. b.· poseł klubu
nie szyld jest istotą społeczno • gospo.d ar· dy chłop będzie ęzłonkiem związku ,,Sa.
P
S.
L.
W. Droźllzik podcza s dyskllsji nad
czych prac spółdzielni, lecz ich faktyczna mopomocy Chłopskiej"', a jednocześnie
tegoroczną akcją aprow izacyjną, wypo"
działalność ·społeczno-gospodarcza. O tym członkiem wszystkich typów spółcłzieloi
wiedział się kategorycznie przeciwko dal
winniśmy pamiętać szczególnie dziś, gdy wiejskich, wówczas siłą faktu poprzez
~zym świadczeniom rzeczowym rolnictwa,
w następstwie dokonanych przemian spo· członków każda spółdzielnia będzie spół
Jako zbyt kosztownym w wykonaniu., jed·
łeczno • gospodarczych stoi przed rucł1em dzielnią „Samopomocy Chłopskiej" - nie
n~stronnie obciążającym pocłst11wową · ga·
spółdzielczym naprawdę tak poważny O· znaczy to jednak, że każdy typ spóldzielłąz
gospodartwa narodowego i zbyt kosz.
grom prac, ie nie ma czasu na przemalo· ni ma nosić tego rodzaju nazwę. Czyż bo· townym.
wywanie szyldów i niepowetowaną szko· wiem sama nazwa, szyld zmienia istotę
W SPRAWIE ODBIBRANIA PRZEDSIĘ .
dą, jest dziś zużywać
bezproduktywnie rzeczy, treść pracy danego typu spółclziel
BIORSTW REPATRIANTOM
czas i energię na targi o szyld spółdzielni ni? Oczywiście, że nie. A ozyż gmino'! . W
~stalni.ch czasach zdarzał y się wypadki oił·
Niezależnie od tego wiadomą je&t rze· spółdzielnie „Samopomoc Chłopska" po· bierama obiektów przemysłowych, przydzieloczą, że spółdzielnie rolniczo • handlowe trafią wszystkie te zagadnienia rozwiązać !IYC~ prawnię repatriantom celem przekazania
zdały doskonale pod każdym względem w sposób optymalny? W obecnym okre- ich mnym osobom względnie Ziedncc:::~niom lub
Związko.wi Samopomocy Chłopskiej.
egzamin w swej działalności i zarówno sie wobec ogromu prac z jednej skony
W zw1ązku z tym Minis ter Aprowizacji i Han·
dziś, jak też i w najbliższej p!·zyszlości 'oraz wobec braku .doświadczeń z prac spół . dlu wydał okólnik z dn. 28 maj a b. r., który
trudno jest ' sobie wprost wyobrazić nor· dzielni uniwersalnych z drugiej strony naj- mówi, ze postępowa nie takie nie jest wskazane
względów ~ospodarczych ·i społecznych. Odmalny bieg naszego życia społeczno-gospo· prawdopodobniej nie potrafią, a w przy· ze
bieranie przedsiębiorstw ludziom, którzy je w
dareHgo bez istnienia pełnej sieci tego ii:r.ło ś ci prawdopodobnie również nie po· najkrytyc.tniejszym czasie zabezpieczyli, zagostypu spółdzielni. Stąd też jest rzeczą nie- trafią. Są to bowiem zl1yt szerokie i róż· podarowali oraz własną i>racą i pieniędzmi uru·
cho~ili - zniechęca do d'a lszej pracy. najwarodzowną i pilną uzupeln~anie obecnie siici norodne prace i zagadnienia.
tośc1owszy · element, jakim są repatrianci, jak
spółdzielni rolniczo. handlowych, których
Na pytanie drugie najczęściej pada oi:l- równid wytwarza stan niepożn d a ny pod wzglę·
winno być na terenie ł\ażdego powiatu od powiedź, że jest to koniecznością. gdyż dem społecznym i gospodarczym.
Minister poleca, a'!i'y w każdym wypadku, w
2 d& 5, w zależności od nasilenia produk· ośrodki są zdewastowane i zani edbane a
cji rolnej • . · Głównym przedmiotem prac jako takie wymagają poważnych nakładów którym zamierione jest odebranie przedsiębior·
stwa repdriantowl, przedstawiano mu odpowied·
tjch spółdzielni jest zbyt qłodów, rolnych i nie stanowią żadnego źródła dochodów, ni wniosek do decyzj;
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zagadnień

Opfe.ka spobeczna należy do najży·
wotme1szych zadań państwa i samorzadu. Zagadnienie to ma szczeóólną w;;_wę w dobie obecnej, w oblicz~ skutków
strasznej wojny. ~cl sposobu praktycz·
~ego podchod~1tzm~ do wypełniania cią·
zących na panstw1e i samorządzie za·
dań zalezyć będą wyniki prac na tym
polu.
Polska, w ciągu kilkunastoletnieóo
sweito bytu państwoweóo uczyniła d~
~y kr~k w. d~eniu do ;równania się z
lnnł'.m1 krai~m:, któne mogły bez przeszkod rozwl)ac swe życie państwowe i
spo.łeczne_. Nie wszystko jednak zosta ło Jeszcze ~ro_biorue: organiza.cja pań
stw~~a op1e~1 społecznej nie przenik·
nęła Jeszcze 1ak nalezy w głąb życia
s~rnorządowego, bowiem sama jej idea
rue rozszerzyła swej popularności wśród
szierokieg'o społeczeństwa, zwłaszc·za
n~ ty~h terenach, gdzie nie było odpowiedniego ustawoda,ystwa, t. j. w Pol·
województwach
i
środkowej
sce
wschodnich. Składały się na to przyczyny, o których niżiej będzie mowa.
Pierwszym aktem ustawodawczym.
wpr~wadzaj~cym obowiązek wylrnny·
;vama opieki społecznej pr;~e"t państwo
1 samorząd terytorialny_ była usta.wa
ź dn. 16 sierpnia 1923 r. 0 opiece soo-1
łecznej .. (Dz.U.RP. ~r 92, po:::. 726 ).
h
mnych przepisów usta„,~
Szerelł
6
· ' „ v'VYC '
,
"".Yd~wanych. do r. 1939 reguluje zagad·
ruen1_a opLekt nad zdrowiem, ubezpie·
czema od wypadków i na wypadek cho·
roby, ochronę pracy. zwalczania bezro·
hoci~. opieki nad emigrantami; opiek.i
nad 1m~1 ali?ami woiennymi, opieki nad
matką I dzieckiem itp.
We wszystkich ' wyliczonych zada·
n.iach państwowych samorząd terytonaln y (gminy. miast1, powiaty) bierze
z regułv ud,iał w szerszym lub węż·
szym zakr2sie.
N a;'bi'1ższe, b1ezpośrednie zadania sa·
morządu wszystkich stopni, w zakresie
opieki społecznej wynikają z ustawy
1923 r.
Do czasu zaś wydania t 2 j ustawy
istniały w każdej .części Polski odrębne
zasady i formy wykonywania opi:eki
społecznej. Najgorzej pod tym wzglę·
dem przedstawiały się ziemie b. zaboru
rosyjskfrgo, gdzie brak jakiegokolwiek
ure~ulowania tej dziedziny odbijał się
dotkliwie na gminach, na które usiłowano spychać liczne nieuzasadnianie
~iężary'. na podstawie nieżyciowych i
aowoln1? tłumaczonych przepisów z o·
kresu zaborczego.

1

m9kóngmania opieki
wych, może być dostatecznie predystynowany do wypełniania zadań w tej
dziedzini2 o sz:erszej od dotychczaso·
wej skali. Spośród zadań o zasięgu e·
gólnopaństwow}'m, a związanych z
działalnością samorządu jak oświat.i.
zdrowie, opieka społeczna, państwo
mogłoby przekazywać samorządowi
możliwie najszerszy takres funkcyj, z
odpowi1ednimi dotacjami na ich wyko·
naniz. wedł. ustalonego planu. Samo·
rząd bowiem, jako bliżej stojący zagadnień życiowych terenu, ma możnosc
bardziej wnikl.iwego podchodzenia do
tych zagadni_eń niż organa centralne

społ.

administracji rządowej lub nawet jej
agendy.
dobrowolne1'. zatrudnienie cz<•ściowo
"
zdolnych do prac~ kalek i inwalidów
wojennych, zakładanie lub odbudowa
W obecnei· sytuacji widzi się zastój
w życiu gospodarczym samorządu po
wiatowego dla braku odpowiednich
środków oraz b~zrobocie gospodarcze
samorząClu wojewódzki·~go, (z wyjątIdem kilk11 wąjewództw zachodnich,
mających już pewien dorobek pracy samorządowej).
Zagadnieni·a takie, jak walka z żebractwem i włó7zęgostwem przez za·

psychiatrycznych, przytul·
ków dla starców, nieuleczalni·e chorych
itp. daje samorządowi szerokie pole ini·
cjatywy pod względem wykorzystania
wszelkich możliwości w tereniie.
Posiadani.e przez samorząd własnych
zakładów opiekuńczych, przystosowanych do warunków i potrzeb terenu,
zmniejszyłoby znaczni,e koszty opieki
zakładowej, ponoszonej w większości
wypadków przez gminy.
Struktura obecna rad narodowych
winna dać pełną podstawę do rozwinię
cia działalnośoi_ w tej. d·ziedzinie w ramach planu ogolnopanstwowego.
W związku z tym winny być ua)dywnion.: najniższe komórki samorządu terytodalnego. O tym - w następnym
artykule.

I

Kronika Gospodarcza
mamy tec!v dziś ilo6ć drzev. u nas?
Zima 1928/29 rok zniszczyła 48 % drzewostanu i zredukowała stan posiadania do 18 milionów drzew owocowych.
Typowym przykładem planowości naTrzeba zaznaczyć, że straty, poniesion2
rzucanej z góry była tegoroczna wio- przez · sadownictwo wskutek utrat v Wileńszczy
senn~ gosp~d~rka nawozami pomocni- zny, Wołynia i Małopolski Wschodniej, gdzie
na wysokim poziomie,
1bało
Dopoki szło wszystko. „be·z pla- 1a,downictwo
nie pokrywa się z nasadzeniami na odzy.ka·
rozprowadzo- nych terenach na zachód od dawnych zac!i.odnu , do eh. l lutego r.
no pona~ 10oyoo _ton, licząc 40.000 ton uich granic Polski.
Z liczby posiadany~h drzew owocowych w
produkc11. kra1ow.e1, 50.000 ton z dostaw
UNRRA i ponad 10.000 ton z pozosta· ilości 18 milionów, mimo braku danych stały·
' ' k' h
stycznych, należy sądzić, te w na1lepszym ra·
kł d h
ł h
yc ,na s a ac pome;niec 1c rema- zie pozostało 10 milionów, czyli r.a 1 miesi·
nentow.
kańca wypadnie 0,4 drzewa. Produkcja szkóW pierwszych dniach lutego zjawił łek z okresu 1929 - 1939 nie może być bran~
się plan, by za nawozy uzyskać zboże. w ra.chubę, bowiem ten właśnie · materiał ucier-

GOSPODARKA NA WOZAMI
POMOCNICZYMI

ozy.mi.

Jakąż

?·

Przewidywano do podziału około
180.000 ton różnych · nawozów, z cz-ego
wydzielono okołti 60.000 ton do dyspozycji Ministerstwa Rolnictwa na plan·
tacje cpecjalne (buraki cukrowe. warzywa oleiste, włókniste. o~ródki dział·
kowe), a reszta około- 120.000 przeszła
do rozporządzenia Ministerstwa Aprowizacji na wymianę za zboże.

wszel4:ich odp1dkóv. drzewt1vch. Przemysł ten
$potykamy należycie rozbudowany zal!ranicl\.
Uruchomienie oaru fabryk płyt spilśnionych,
ma i ącycb szerokie zastosowanie w budownic.
lwie i ll'eblarslwie, przysporzyłoby krajowi
roczde kilbdzies'ąt · tysięcy ton znakomilyc!l
techn'cznie materiałów, pochodzących J! wszelkir h odpadków drzewnych, dotąd bezprodukcyjnie spalanych.

WIEJSKIE DZIECI~CE LETNIE.
Ministerstwo 'Roln'ictwa i Reform Rolnych
przvst~piło do uruchomienia z dniem 1 maja
r. b. w· ejskicb dzi~cińców letnich. •
O~ółem zaproiektowano uru~homien:e w r. b
2 3{){) dz'ecińców, które będą czynne do końca
wrześn'a.

\V związku z komunikatem prasowym z dni:i
31.VI"I 1945 r. Reft>rat Prasowy Ministerstwa
Pra!!nąc dorównać zatem Czecho~iowacji, na Rolnictwa i Reform Rol 1ych informu:e, że śledz
leżałoby 'wyprodukować i wysadzić 12 i I/~ two pT?eciw Tnż . Eugeniuszowi Orłowskiemu,
drzewa na . mieszk·ańca, co przy ludności 25 Naczelnikowi Wydziału Rolnego Wojewódzkiemilionów dałoby kolosalną liczbę 312 i 1h mi- go Urzędu Ziemskiego w Katowicach zostało
jakichkolwiek dowodó"'
un:orzone z braku
liona drzew . .
winy.
Cyfra wpro~t oszałamiająca.
· Przy produkcji z ha około 30(r'J0 drzew, 7.
WOLNY HANDEL ZTEMIOPLODAMI
czego 609~ drzew, nadających się do wyrnDOZWOLONY.
dzenia, wypadałoby produkować na przestrze·
M'1::iister Aprowizacji i Handlu wydał zar7ą.
tli 17.366 ha.
corocz- dzenie zezwalające na wolny handel ziemiopło·
R-0zkładając prod·ukcję na lat 25 ne . nasad?.enia winny być dokQnan1; na' prz2. dam i, jak: żyto, ps~enica, jętzmień. owies, !l,ry·
ka. prom, rośliny strączkowe jadalne i pastew.
Jtrneni 700 hektarów.
Na tę przestrzeń polrzebaby około 21 milio- ne oraz roś\' ny o' eis te i włókniste. Zezwolenie
na wolny handel bez ograniczeń nie dotyczy
nów dziczków rocznie.
Tak się przedstawiają sprawy w świetle cyfr ziemniaków. Zarządzenie powyższe weszło w
Mam wrażenie, że o doniosbśc produkci: tycie z dniem 17 maja r. b. i obowiązuje na teowocowej tak z punktu widzenh gospodarki renie całego Państwa, mezaletnie od wyko·
społecznej, j~k ·i ze W7.ględów zdrowotnych, ja- ntwania świadczeń rzeczowych. Zarządzenie n·
k? o czyn.mkach wiadomych i należycie oce· zwalające na wolny obrót ziemiopłodami, kt6.
111anych, me ma co mówić, racze) należałobv re zrosi j~driocześnie wszelkie o~raniczenia
powiatów i
bić na alarm i ru~1yć z martweóo punktu zwo· przewozu zbóż z poszczególnych
fując natyc!i.miast zjazd pomol;J!ów· i nkólka· wojewódzitw ma na celu polepszenie sytuacji
rzy, .którzy by tę 6prawę omówi:i, rowzieli pe· aprowizacyjnej ludności miast w okresie przedwne postanowienia i U7.yskali pop.ucie Rządn nówka.
aby jeszcze jesienią przystąpić do pracy na teILE żYWNNśCl OTRZYMALlśMY
renach wskazanych i oddanych do dyspozycji
OD UNRRA?
przez Ministerstwo Rolnictwa.
Pol•ka .Mis'a Ekonomicima w Stanach Zied·
. Musimy ~.rzyjąć jako pewnik, r.ie podleganoczo1vch informuje o dotychczasowvch osia!!.
że 1adanie tak p..lważne mu5i
iący dyskusji,
prof!:r\Olll dosfaw
r•i~ciac-!i. przy realizowaniu
spJczvwać w ękach powalanych faC"ho\\ców i
żywności dla Pol<ki. Łącznie z obecnie załado
w żadnym stopniu nie mo7e być o<.!dane w rewanymi transportami oraz tnnsoorbmi znajduce drob'\yrh producentów laików, nie dających
jacymi się w drodze Pol'ka otnvmala "d
gwarancji solidnej i fachowej pracy
UNR'R A w okresie od 1 styc711ia do 1 maja rb
Pr~dukcja muSt być skierowana na tory sa258 3()5 ton żywności. Stanowi Io 87 proc. usta.
downictwa handlowe!!o, to też prace fachow!onego programu. którv wynosi 296.9Q5 Łon. Weców wirny niezwłocznie przystąpić ·do ustaled<11g progr·mu UNlłRA po\v;nniśmv hvli otrzynia odmian. właśC'iwych dla naszego klimatu
17 600 t., ryb
mać tłuszczu 1282{) ton, mięsa
lldpornych na chor<'by i mrozy.
7.130 t., mleka 40.670 t., paczek żvwnofoiowych
43 7f5 •7.t.. mąki 4.450 t., ziarna 140.000 t i in.
PR_ZEMYSL ~KLEJKOWY I OKLEINOWY
artykułów 14 56-0 ton. Otrzymali<mv nalonv-ch
oklein (fornio?Fabrykacja ~Idejek (dykt),
rów) i płyt ~pi!śnicnych, a więc towarów, po- miad I lt:szczów 10 341 t., miesa 20 791 t., r)·b
smkiwanych na rynku krajowym, związana jest 8.479 t.. mleka 36.573 t., paczek żvwn('ściowych
z odbud-ową ~ak!adów produkcji. Fabryk skle- 58.836 szL, mąki 13.033 t., .ziarna 105.586 t. i in.
jPk mamy w Polsce 8. z czegQ 6 pod 7.arządem nych artykulów 4.666 t.
Z oowyż•zej,\o zestawienia wy'nika. że dosta.
M'.cisterstwa, 1 - w dy~pozycji C.Z.P.D. i. 1 Z nieb 2 wymagają dłuższej wy UNRRA świadc~ą o za<lępowaniu nadwyż
niepaństwowa.
odbudowy przy wkładzie większych sum, na- ka iednych artykułów niedoborów innych ar.
tykułów. świadczy to, że kierownictwo lei in·
tomiast wymaga poważnego remontu.
slylucji 7daie sobie inrawę z trudności aprowi.
urprh'1mienia.
Z dwóch fabryk oklein, znaidującyc!1 się pod zacyjnych, i~kie Polska musi przezwyci.;-żyć w
zar7ądem Min. Leśnictwa, jedna moh rozpo- okre:;ie odbudowy sweJ!o życia ~o<ncdarcze\!o
Na'eżv f·ę spodziewrć że ze w?ńledu O'l te truc7ąć · pracę po otrzymaniu surowca, druga rra·
dno~ci clodawy UNRRA nie tylko będą utrzv.
lomiast wyma~a poweżnego remontu.
mot~o•ci
Zaznaczyć należy, że w dzisiejszych warun· mane na tym pozinmie, "le w miarę
kach przemyfł dyktowy opiera się na surowcu wyda!nie zwiększone w obecnym okresie przedsosnowym, gdy przed wojną podstawowym su- _nówka, aby nmożliwić nain przetrwanie do no.
wych 7biorów.
·
rowcem byl<f" olsza.
piał najwięcej.

0

Na trzech komisiach KRN oddzielnie
- rolnej, przemysłowej i aprowizacyjnei posłowie rolnicy przestrz.egali, że
wymiana ta zawiedzie, ie zboża za nawozy nie uda się zdobyć i grozi niebezpiecz.eństwo pozostania nawozów po·
mimo wielkiej potr~eby w rolnictwie,
ale ostrzeżenia nic nie pomogły.
Poszło jedno zarządzenie - ostre. że
nie każdy może nawozy wymieniać. Poszło drugie bardziej korzystne dla rolni·
ków. Poszło trzecie"(już późno), że wolno nabywać za gotówkę. Poszło WTesz·
cie czwarte - niestety, po siewach że można nabywać nawozy na kredyt,
Proces orzenikania nowych zasad o" płatny zbożem na jesieni.
pi-zki społecznej na wy7.ej wymienia·
Cztery ró7ne zarządzenia w jednej
nych terznach napotykał na trudności
w ciągn niespełna dwóch mie'sorawie
natury zewnętrznej: braku środkó'4 na
sięcv to nieco za dużo na planową gopokrywanie niewspółmiernie wysokich
rzeczą oczywistą, że w
kosztów opbki zakładowej w zakła· soodarkę .•fost
nawozv pozostały na
warunLach
tvch
dach psychiatrycznych oraz wskutek
około 50.000 ton w spół
składach niewyjaśnienia kwestyj spornych co do
dzielniach i prawie drugie tyle w fabry·
tak~ego obowiązku gmin. Skutek był
kach, a w związku z tym na jesieni bę
taki: że budżety wielu gmin załamywa
<lzie o kilkadziesiąt tysięcy mniej chleły się nn.w~t w wypadku znajdowania
,
ba.
się w zakładzie psychiatrycznym 1 - 2
W czasach manny niebieskiej możni:\
chorych mieszkańców. To tez nierzad·
kie bywały wypadki wywożenia przez było poprzestać na modlitwie o chleb
$!miny takich chorych na inne tereny. ..na dzisiaj". ale we współczesnej goStan tzn w wysokim stopniu d~~morali spodarce należy myśleć o nim zawczazował ludność i mimo fo nie zostało w su i sprawa chleba jest sprawą nieodtej mierze nic jeszcze zrobione, by łączną od produkcji rolnej. Nie wolno
gminy uwolnić od nadmiernych cięża· zabierać jej w ręce niepowołane i decyrów, przez odoowi.e<lnie ustawowe ure· dować przy biurkach, których naturalnym zadaniem j.est dzielenie tego, co
gul owa.,. :e siprawy.
iuż jest.
Post~wienie sprawy opieki społecz·
nej na wysokości zada11 wymaga orgaW SPRAWIE SADOWNICTA
nizowania przez zw!ązki samorządowe,
TRANSPORT JAJ WYLĘGOWYCH
Fabryk płyt ~pilśnionych przed wojną nie
powiatowe i woj.ewódzkie opieki zakła· · Stan mi~zczenia wojennego odbił się na1- mieliśmy w Pol~ce. Obecnie są fabryki, z któ' ' ub. mies'acu Minist"rstwo Rolnictwa
_dowej oraz zniesienia przez państwo bardziej na sadownictwie, które ucierp:ało je· rych iedna może produkować płytv twarde · Reform Rolnych- p~zejęlo w Warszawii: lotniczv
dwutorowości w wykonywaniu zadań dnocześnie i wskutek silnych mrozov. w r. 191Q miękkie, dru~a zaś fabryka płyt tw'ardych jeit !rarnsport około 55.(}!}{) jaj wlęgowych raf Len~ 1940 rok.
zdekomp!4!towana.
ghorn i karmazvnów.
opiekuńczych: przez organa admini·
sklejkowel!o
Po~ównanie slar:m orzemysłtt
Ja;a wy'ęg-o.,.,;e przekazane ~oflalv Izbom
Zni<zczenie to było tym dotkliw~ze, że S'ł·
stracji rządowej i - przez samorząd.
na Rolniczym w województwach:
M.itzunkim,
down'ctwo pol~kie nie wygoiło je>zcze ran, u- i okleinowego z przedwojennym ·wskazuje
7.nac.zne , zubożerie, gdyż z 35 fabryk tego ro. Łódzk ' m, Pomorskim, Poznańskim i WarEzaw·
Prze?: prvzkazanie nrzez ·Minister· dr.nych wskutek klęskowej zimy 1~38/29.
dzaju, mamy zaledwie 7, co wyraża ·~ię zale- skim transportami samoc!i.oao„,,„,,; fo nmiestwo Pncv i Opieki Społecznej· pew·
Zima ta zniszczyła i sadownictwo i szkół-Id, dwie 10 - 150/ zdolnofoią produkcyjną w sto- szczenia w zakładach wylęgowych .
.
0
nych swych agend samorządov.ri teryto· które dopiero zaczęły się odradzać.
tun~n do przedwojennej. Faktyczna produkc;il
Próbne prześwietle11ia. orzeprowadtone przv
Zniszczenie sadowp.ictwa jei;t jedr.ą z nai· wobec nadępstw zniszczeń wo!enn-ych i licz- cdbiorze transportu w Warszawie. wvkazalv
ria!nemu - oaństwo uzyskałoby oszczędności w kosztach utrzymania apa· wi,ększych bolączek, o których się ani nie"'Jll• ny9h braków, zarówno surowca, jak węj\la i ar- 3 - 6 % uszkodzeń, po dostarczenin do po·
ani oie mówi, mimo, że o.lrodzenie ~a tykułów ~echniczny.ch, 2ie prtekracza 3 - 5 % szczególnych Izb Rolniczych do 100/o
ratu administracyjnego tego r>esortu, na sze,
downicŁwa wymagać będzie dzi~siątków lat, prz dwojennej produkcji
W najbliższych dniach . 'oczel<iwany jest narur..z właściwej akcii opiekuńczei.
aby osi~, gnać dan równy wzorom naszych $ą·
Wielką przyszlość nia fabrykacja z włókna stępny transport loJr.iczy również w :Jofri rik
Sar1orzad teryloriabv w swei lrój- siadów na'b l iższycl1. więc choćby Czechodo· drzewne~o :pi'śnicnych plyt, zarówno twar- 55.c:n rzluk.
stępniowej organizacji i przy obecnym wacji, gdzie przypada około 5 drzew na. 1 miesi· dych, iak i porowatych - izolacyjnych, jako
Jaja powyż.sze są darem hodowców amery·
l>ar:dz9 celowy i. fentowny sposóh zużycia kaliskich i stanowią b. cęnny rnateri11ł hodoustroju i zakresie działania rad narodo· kańca~
0
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SAMOKRYTY CYZM
Ohywatelskie prawo rytyki jest jedną
z podstaw demokracji. Jc~li zasarłą ustroju demokratycznego jeet taki stosunek
społeczeństwa do państwa,' że wszyscy bez
wyjątku obywatele mają prawo wpływu
11a bieg spnw państwowych to prawo
krytyki wyworłzi eię z tego logiczni!'. Przez
ujawnianie swoich poglądów na wszdk.ie
posunięcia organów państwa każdy ina
możność dania wyrazu swym życ1eniom
w poszcze.gółnych µrzez państwo załat
wianych sprawach. Przez wygłaszanie ta·
kich poglądów w parlamencie, we wszelkich radach samorządowych i zawodowych, na lamach prasy, zehraniach„ odczytach a również i w z'fykłych rozmowarh
prywatnych tworzy się to co zwit•m)' opinią publiczną - ten potężny, w życiu pai1stwa już dzisi.aj niczym niezastąpiony
czynnik. Bez dopuszczenia clo głom tlpinii puhlicznej nie można wyobrazić sohic
demokracji. Ale uzasadnienie tego tkwi
nie tylko w swobodach obywatelskil'h -opinia publiczna nadto potrżebna jest rlla
dobrej techniki rząclzenia. Władze pań
stwowe, mające przed sobą do rozwiązani:i
tysiące najbardziej
zawiłych prohlemów
apołecznych, hez rad i wskazówek opinii
publicznej w wielu wypadkach mo~lyh)'
działać tylko po omacku. Często wproH nie
potrafiłyby dotrzeć do istotnej ~łęhi wielu zagadnień, w załatwianiu ich już z )!Ó,
ry będąc w ten sposób skazane na hlr,<ly.
Bez dopmzczenia do głosu opinii publi('z·
nej wystąpićby mogło jeszcze inne, utru·

mo w rezultacie przyszło do wniosku . że na
pnyzłość „tak robić nie wolno".
Nau·
czyciel wypowiadający uczniowi jego błę
<ly, chce, by uczeń sam uznał słuszność nauczycielskiego sądn, hy później na podstawie swego własnego - a nic naurzyciclskir.go - przekonania błędów 1rnikał. Re
ceuzjc teatalne, literackie itp. to samo mają na relu. Z tyet przykładów wynika ta
prosta prawda, że nic po takiej krytyce.
która nie trafia na grunt samokrytyczny,
albo przynajmniej go nie wywołuje. Bez
sam11krytycyzmu nic zrohi się tu ani kroku. Pr>kci(' samokrytycyzmu jest więc tak
z pojęciem krytyki nierozłączne że o jednym hez drugiego mówić wprost nir otpo·
sóh. To też i w uwagach niniejszych ll)rznie traktow· ne hyc muszą.„
Władze państwowe, w najrozmait3Zych
swych orzec:r.eninrh krytykę ohywatelr.
przeprowadzające, u podstaw tych orzeczeń muszą mieć założenie, że obywatel
jest samokrytyczny, a conajmniej że na sku
tek pouczeń władzy tendencje w tym kierur:lm w nim się rozwinn. Takie założeni"
jtst nieuniknionym warunkiem wszelkiego
funkcjonowania wla<lzy. Samokrytycyzm
ohywatela jest liowirm ideałem, <Io które·
g<• zdążać musi każde państwo. Tylko taka zdolno.fić clo samooceny doprowadzi ohywa teli do lojalności wobec państwa.
Rozporząclzający samokrytycyzmem obywatele - to jlOrządrk. Brak tego wśrórt
nich-to nicl1ezpirczeństwo anarchii. Ża
dne środki prtymusowe, stosowane przez
państwo, nie doprowadzii do niczego. jeśli
obywatele sami nie będą umieli obiektywnie osądzić swego stosunku do państwa.
Brt1k takiej zdolności, zadowolenie z zajmowanej dotychczas postawy i zarozumialstwo - oto prawdziwe niehezpicczeiistwo.
W nich właśnie mają źródło wszelkie te
wybryki, które opierają się na przekonaniu, że obywatel lepiej od rządzącego wie,
co państwu potrzeba i że wobec tego od
p.osłuszemtwa władzom. ·•~or.aluie· - jełt
zwolniony.

dniające technikę rządzenia niehezpieczeń

•two.
O znaczeniu opinii publicznej tak już
wiele napisano i powiedziano, że są to dzi.
eiaj rzeczy dla każdego zrozumiałe. Dziś
zwłaszcza, gdy zewsząd słyszy się ha8ła clemokracji, gdy wszyscy tak głęboko wypowiadają walkę systemowi, który opinię publiczną naginał lub pomijał - faszyzmowi. O roli, jaką odgrywa tu obywatelskie
praw11 ·krytyki, równi ei nie trzeha przypominać. P. Tadeusz Garczyński kie<lyś tak
w „Gazecie Ludowej" na ten temat
napisał, że ' prawo to jest Jconieczne dla
o~iągnięcia kompromisu
między tymi
dwoma przeciwległymi biegunami, jakimi
w stosunku do siebie są( jednostka i pań
'two. Rzeczywiście, jeśli w polu działania
międ;i;y tymi dwoma biegunami ma zapa_nować równowaga i harmoniJ'1e współ
działanie sił - to stać się to może tylko
w ten sposób, że prawu państwa do krv.t yki swego obywatela przeciwstawione hę.
dzie takie samo prawo obywatela w sto·
sunku do swego państwa.
'

Prawo państwa do krytyki obywatela
istnieje akurat tyle <:zasu, ile istnieje pań·
stwo. Wykonywanie władzy i przymullo·
we egze k wownnie jej zarządzeń polega

mez i samokrytycyzm rządów jest ideałem, do którego zclążać winno każde pań
stwo. Tylko to doprowadzi ich do lojalności wobec sw)lth obywateli . Rozporzą·
dzające
samokrytycyzmem rząlly to
demokracja: Brak tego wśró<l nich - to
niebet.Pieczeństwo faszyzmu. Ża(lna opiuia plliihlicma nic nie pomoże, b1;rlzic du·
szona, jeśli władze same' nie hę clą rhcialy
zdobyć ię na ocen~ swego stosunku do obywateli. Brak po tej stronic takiej zclolncsci, zadowoleni< z przyjętej podstawy i
zaro;:;umialstwo. zawszP doprowarlzą go
do przedsiębrania decyzji poza wolą O;,"Ó·
lu, lub naprzekór tej woli. - Br,thic to
zawsze wypływ,!lło z zarozumialrzego .'prz<'konania, że władza lepiej od obywatela
wie, co ogółowi potrzeba - i że woher tego od liczenia się z wolą ogółu moralnie
jest zwolniona.
Gdy rzucimy ' okiem w historir, zarówno bliższą, jak i clalną - dostrzeże
my bardzo . wici< przykładów takiego
z" ichnięcia pojęć. W Polsce przcclrozbiorrwej każdy szlachcic zawsze lepiej ocl
króla wiedział, czego Rzeczpospolitej
trzeba. Z władzą nigdy i;ię nie liczył. W
sv1ym bezkrytycyzrnie i zarozumialstwie
najzupełniej się zatracił, ho jedno tylko
wiedział, że mianowicie pai1stwo przed jego interesami swój interes wycofać powinno. Tragiczne hasło: „Polska nierzą
dem stoi'" - ~o właśnie najklasycznicjszy
przykład tego bezdennego bezkrytycyzmu
ówczesnego polskiego obywatela.
Gdy spojrzymy w niedawną historię pokonanego faszyzmu, cóż przede wszystkim
rzt.ci się w oczy, jeśli nic zarozumialstwo
władców? Każdy z fasHstowskich wład
ców zawsze lepiej niż całe s1;rnlecze1istwo
wiedział„ czego pl!tistwu trzeba i jakie są
jego drogi.
Za brak samokrytycyzmu u naszej
szlachty zapłaciliśmy niepodległością. Za
brak samokrytycyzmu u faszystowskich
wlad~ó'w państwa ich zapłaciły klęską, ia'ldej do tą cl świat nie widział. Nauki te ' są
w·ystarczające. Wszyscy dziś dobrze rozumiemy, na czym w istocie swej polegać
ma demokracja która i anarchię i faszyzm
zwyciężyła. Lojah:ość obywatela \ lojalność rządów oto jej pierwsze wa-

Tak samo z samokrytycyzmem rządów.
Obywatel w najrozmaitszych przejawach
ot>inii publicznej wygłaszający siicly o
swej ·władzy, u podstaw tych sądów musi
mieć założenie, że władzy tej przedstawiciele zdolni są do samokrytycyzmu. Ta· runki.
kie założenie w stosunku cło każdej wła
Lecz sama tylko krytyka - bez samodzy jest również nieuniknione warunkiem krytycyzmu po stronach obydwu naweze]kiego funkcjonowania pańs"twa. Rów- pewno tu nie wystarczy.

Różne wiadomości

DZIAlALNOSć CHŁOPSKIEGO TOW. \RATYFIKACJA
PRZYJAClót DZIECI W POW.
MAKOWSKIM
W b

POLSKO . JUGOSŁOWIAN·
SKIEJ UMOWY KULTURALNEJ.

Skup~zczyna Ludowej Federacyjnej Republi·
1k ·
ki J~gosłowiańskiej ratyfiko~ała po s .o-Jugo:.
wszak nie na czym innym, jak właśnie na
!łow1ańs~l\. um~wę k~lturalną. Przy t~J. okazJ?
tym, ie państwo głosi krytykę obywatela,
, ?d_b~ła s1~ m~mfestac,ia na. ~ześć Polski 1 prty·
zarządzeń tych niewypełniającego. Prawa
)azm polsko-1ugosłow1ańskią
tego nikt niitdy nie kwrstionował, ka7.cly
'
Umowa przewiduje m. irr., te ~dy tylko WI\·
•
.
J
•
ri:ok! na to pozwolą, utworzony będzie Juito·
Jf' uzna1e, gc yż Jest to w rzeczywietości
słowiańsko - Polski Instytut Naukowy dla ba.podstawa wszelkiego rzadzenia. Prawo
dan.ia tycia kulluralnego _ i artystyc~ne~o obu
obywatela do krytyki pań~twa nie jest zaś ki h
kra•ów. Poza tym utworzona zostanie JU!!o~ło.
t~k dawne. Jako jedno z haseł kroczącej s c ·
.
'b
. .
•
· 1Yiańsko • ool~ka komisja mieszana, której or·
· I
W gm. • Sielc, .~a1
z~iszcz.one1,
"-anami będ• podkomis 1·e z siedzibą w Bel«ra·
ciąg e naprzód demokracji, powstawało i
- k i.ardzier.
Cl ę.<."'k te l Ł
"
"
we ws1ac h Nap1or
as t1 t a- i;dt!e i Wars.zewie.
rozwijało się bardzo powoli. Państwo przez wia się już baraki na szkółę i dzieciniec.
W skład podkomisji wejd~ przedstawiciel.i
długi czas z obawą na rozwój tego prawa Or~anizuie się akcję dożywiani~.
m:nis~erstw .~~raw zag~.a~ictnych, oświaty, kulpatrzyło. W miarę jedn11k utrwalania się
Ch. T. P. D. planut 2 stałą akcię porno· tury 1 sztu~1, 1_nformacp 1 pr_opagandy, oraz.am:
w umysłach zasady, że wolność nie ozna• ·
b~sadorow1e: JU)tosłowlańsk1 w Warszawie 1
cy W tvm powiecie,
pol~ki w Belgradzie. Komisja będzie popiera~
cza samowoli, prawo to coraz hardziej zyPROTEST AMBASADORA LANGEGO.
·wymianę wydawn'ictw i prac naukowych, oraz
skiwało na sile - by- wko11cu stać się p zedstawiciel Pol~ki w ONZ, ambasador ułatwiać pracę uc-zonyc~ i studentów obu kra·
prawdziwym czynnikiem równowagi w Lan:e, wystosował do sekr~tarz~ g~neral~ego jów.
państwie".
ONZ, Tryitve Lie pismo oastępu1ące1 treści~
INGRES KS. PRYMASA KARDYNAŁA
Lecz w życiu społecznym obok tego pra„Dowiedziałem się, że zaslępi;a sekretarza
HLONDA.
wa krytyki równie ważnym, a może nawet ~eneralnego ONZ. Hut~on, br~ł udtiał w przy1
•
· ·
h .
k
k
jęciu, urządzonym dh generała B~ra-Komo;oW dzień w Wniebowstąpienia w dniu 30
1 ważnrnJszym, jest o ow1ąze - samo ryty- wskiego, głównodowodzącego odqz1ał6w wo1~k. maja b. r. odbył się uroczysty ingres Pryma~a
ki.
które po rozwiązaniu rządu londyńs~iego pozo. Polski, kardynała Hlonda do stolicy arcybiskup
Samokrytyka, samokrytycyzm - jest to stały zagranicą. Otrzymałem wiadomość, ~e. P. stwa warszawskiego i zarazem stolicy Polski
pojęcie od krytyki nieodłączne. Wlaś'CiWe· Hutson powitał oficjalnie generała Bora w 1m1ePo zakończeniu uroczystości kościelnych ks
• można sobie wy- niu
· Naro dow
· z·Je dn ocz onych ·
Pri·mas ze stopni ollarza wygłosił przemówie.
go działania jednego me
Chciąlbym zwrócić uwagę na fakt, że Jtene· nie.
obrazić bez drugiego - jeśli celem wygło- rał Bor odmówił uzoania legalnego 'Rządu
Po udzieleniu błogosławieństwa arcypasterszonego osądu jest nie co innego, jak właś- Rze~zpo<politej p 0 ;fki.
skiego, ks. Prymas za'ntconwał hymn: „Boże
nie wywołanie samosądu u tego, kogo się
Jego obecność w Stanach Zjednoczonych jest co~ Pol•kę". który odśpiewali wszyscy zebrani.
sądzi. Na każ<lym kroku jesteśmy Mwiad· częścią kampanii, skierowanej przeciwko oHZAWIADOMIENIE
cjalnie uznanemu rządowi polskiemu. Chciał·
kami ta k iego właśnie związania tych dwu bym lWrócić uwagę na fakt, ;;,e kampania, M
K o ł o P. S. L. Katowice - Sródmieście
pojęć. Rodzice karcący dziecko i wypowia- której czele stoi Bor.Komorowski, otwarcie pro- zawiadamia swych członków, że w środę dnia
dający saktamentalne słowa: „tego robić paguje trzecią · wo;nę światową. W tych oko· 5 czerwca 1946 r., o godz. 18-ej, odbędzie się w
nie wolno", a więc w istocie krytykujący liczności~th ofic!al!le .powitanie. gen. ~ora.Ko· loka'u przy ul. Młyń!kiej 12 - zebranie mie'
jakiś krok dziecka. dążą nrzerież do W''· ll)orc-w~lc1ego w _1m1enm Narod~w _Z1cdno~zo· sięczne .
.
. .
,. •
.
· I '1vth 'est w na1wvt~zvm stopniu 111ewtaśc1we .
Sekretariat Koła P. S. L. Katowice ·-- Sród·
wołam: w dzlr1ęcym umysle p1erws.zycl1 W imieniu mego Rządu, ctłonka Organizacji mieście mieści się w Katowicach przy ul Mlvń ·
procesow samokrytycyzmu. Chcą om, by Narodów Zjecjnoczonych, muszę zaprotestować skiej 12, 1 p. Godzmy urzęd . w ka:tdą ś r o d ę
dziecko samo swói błąd zrozumiało i sa- przeciw temu wystąpieniu".
między 17 a 18.

u iegłym tygodniu na tereni~ zni·
szczone~o przez działania woj-enne pow.
makowskiego w gminach Sielc Perza·
C
' k S
.
'
tiłł .
nowo, zerwon a. ypniewo pows .'1
dalsze koła Ch. T. P. D .. poprzez kto"
re rozdano dzieciom kilka skrzyń odzie·
ży z darów amerykańskich i szwajcar·

I
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B 7.WORSKI

Budujmy ~ywy
pomnik
Niewątpliwie słuszny jest zwyczaj czczenia
pam·<;ci wielkich '"dzi przez stawiunie '.m po
śmiC'rci pomni: ów Swym życiem, czynami bohaler'l·::mi na polu walki. czy też olbrzymim
wkbcicm Nniesirnyr.i do kultury na: ·lu zasłu·
;;yli rnbie i'a to, aby paml~ć o nich zawsze była żywa -.·1 umydach współrodaków. Pomniki to wla ·n:c j::den ze środków, podtrzymujących
tę pami\ć przekazujących ją z pokolenia oa p.o.
ko'. :mie. Swi-:dczą one o wielkości i wartości
naro::'u. przvpom naiac mu bezustannie jego
przcszL:>ść Zdawał sobie z tego sprawc; oku·
pan' clz, żący wszelkimi sposobami do wytrzebienia nol,kości w za~rabionych ziemiach. Zni·
kły tedy z placów i ulic miast polskich pomniki,
sąclził bcwien~ najcidźca, że wraz z nimi wyrwi~ z nas:ych serc przywie,Z1nie do kro,ju, że
u~i:ni<;c'e ie!-! z przed naszych oczu przyczyni
sie Clo zatarcia w umysłach Polaków pamięci o
tym czym kiedyś byli.
W clzi~!c ! ~zych warunkac!1 powojennych, wo.
bee olbrzymiego rniszczenia, jakie poczyniła
wo/'.a i długoletnia okupacja we wszyJtkich
dziedzhach naszego życia państwowego i społeczr:ego, nie stać nas rra odbudowę zn1aczónych i ~!awia„ie nowych pomników. Odczuwamv h~ 3 ki na każdym kroku a odbudowa gosp.•<la•cza nic jest jedynym ważnym zagadnie.
niem, które stoi prz::d nami do i:_ozwią7ania.
Nicmniejsze wyrwy poczyniły ubiegłe sześć
!at w dzicd inie naszej oświaty. Przez zamkni~
ci~ szkół pozbawił okuoant moinośCi kształce
ai:. się setki tysięcy młodzieży, z których niew:elka tylko część objęta zoslida tajnym na•
uczanie1J1. Sześć lat dla r:1lodziety - lo szmat
czasu!- To strata trudna do powetowani<„ Aby
się zdobyć na :nupełnienie rozpoczętej przed
wojną nauki hb podjęcie jej od pbczątku po cięz
kich przeżyciach wojennych, aby powrócić do
książki i ławy szkolnej często już w wieku, w
którym roz,poczynało się dawniej życie samo·
dzielne, na to trzeba dużo wysiłku woli i praw·
dzfwie szczerej chęci zdobycia wiedzy. Wiemy
wszytcy, jak ciężko jest zdobyć się na podobny
akt woli, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych·
warunkach materialnych, które specjalnie są u·
działem młodzieży wiejskiej.
Wprawdzie państwo zakroiło szeroki plan
rozpowsze,hnienia oświaty przez rozbudowę
sicd szkolniclwa powszec~nego i średniego na
wsi, ale wobec wielu trudndci w ogólnej od.
budowie całok$: .altu oaszego życia nie jest ono
w stanic s~·bko go· zreaHzować. To jest• akcja,
która potrwa długie lata, a tymczasem wiele tysięcy młodzieiy wiejskiej w dalszym ci;'\g:J jest
skazane na rezyg owanie z nauki lub zdobywa•
nir. jej cieżl'. . drogą samokształćenia. Zniszczona gospodarczo wieś nie jest w stanie v. ysł~ć
swych synów do szkół średnich i wytszych majdu:ących się w mieście. A są to często iednost.
ki warto~ciowe, "'!dające sobie sprawę ze znaczenia oś\viaty, dążące do jej zdobycia za
wszelką cenę. Czyż nie są przepełnione pewn~
dozą goryczy a zarazem chłopską mocą tił0 owa,
zawarte w liście jednego z uczestników Kores·
i'ondencyjnych Kursów Gimnazjalnych, prowa•
dzonych przez Wydział Oświaty „Wici", kiedv
między innymi pisze: „My 1Jie mieliśmy możno
ści tak jak on iść do szkół, :żeby łatwiej byJo
korzystać z żywego słowa, ale za to my trudem
i pracą będziemy starać się to nadrobić, bo wie.
my, że t ade:n zdobyte więcej będzie „cenione"
A takich listów jest wiele.
Ni -: wolno nam tej młodzieży zostawić na
pastwę losu. Pomoc dla niej jest nas.zyrr_ społecznym obowiązkiem . Umożliwić jej dalszą na·
ukę i to na wszystkich stopniach jest zadaniem,
którego musimy się podjąć, które lmusimy wy·
pe1nić, jeżeli eh<. ~my. aby odbudowa kraju po·
częła postępować szybszymi niż cotychczas krokami, jeteli pragni.emy zapewnić wsi naletne iej
stanowisko w państwie. Nie wolno nam czeka.ć
z załoionymi rękami na realizację planu upow·szcchnienia oświaty. Nim szkoła średnia zawita
do wsi, może trłynąć wiele czasu . Dajmy Fomoc
tym, któuy Jej potrzebują natychmiast. Dajmy
dowód, ie leży oam na sercu dobro ·.vsi i pań
stwa, te rozumiemy i zdajemy sobie doskonale
sprawę z roli oświaty w odbudowie
naszego
kraju.
Dni 9 i 10 czerwca - to święto całego Ru·
eh'! Ludowego bez względu na dzielące różnice
pol!'ądów politycznych. W ramach ,tego święta
„Wici" organizuje zbiórkę na cele oświatowe
wsi. Między innymi duża część doc!1odu :iilł
zbiórki przeznaczona zostanie na Fundus~ Sty•
pendialny im. M Rataja, który został tapocząt
kowany przez Wydział Oświaty „Wici", z które.
!lo od roku już korzy~~ i ą nasze l,oletank. i koledzy ur1ący się w stkołach średnich i wyż
szych Są to dopiero pierwsze ·cegiełki, położo·
ne pod fu~damenty, żywego pomnika kt. czo!
Wielkiego Pąlaka, żywego, bo przebywająceiio
nie na nlacach i ulicach i miiane!lo obojętnie
przez wielu prl""hodniów, ale fyjącego we
wdzięcznych <ercach tvch, którzy koriyshją t
udzielrnej im pomocy. To są dopiero fu,·1damenly, a pomnik musi być olbrzymi. obejmujący ser·
ca całej mł,orJziety wiejskiei. My ~o mamy zbudować, każdy z nas musi do tej budowv przv ·

totyć swoją cei!iełkę.

Zw"acamv -ię tedy do Was ąszvs1kich z A.peiem o spełnienie Wasze,io obowiąz1ku Niechaj nie 1ab- knie ż.1clnego· „Wiciarza" "rzv
zbiórce w dn. 9 i 10 czerwca '1iechaj b•dv nbvwatel po!ski przyezynl się choć naj5kr<'mniel·
szym datkiem do napełnienia Ciuszek kweslarzv
Budujmy żywy pomoik/
0

•
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Wybo.r ach par amentclr. w CzechosłowaCii

W roku 1935 po raz ostatni wzięły
parla·
mentarnych narody republiki czechosło·
wackizj. Od Hgo momentu Czechosło·
~acja prze.chod~iła różne koleje, nie1ednoktotn e sta1ąc nad przepaścią.
W wyniku połączenia Austr.ii z hitle·
rawską Rzeszą w marcu 1938 r. coraz
mocniej zaci~~ają się kleszcze ni~miec·
kie na gardle czeski?go narodu zarów·
no od strony Sląska, ja!t i Austrii.
Po wymuszonych przez Hit!·? ra decyziach w Monach :um porbawion e zosta ·
ły Czechy swych prow in ;:: 'i w Sudetach. n~ rzecz Niem iec \Y/s1m t ek wystąp1em~ Becka z.muszonz były zwrócić
Pol:>ce Sląsk Zaolziański. Ruś Zakarpacką zabrały Węgry w wyniku tak
zwan:!!o arbitrażu wiedeńskiep,o, przeprow?dzonego przez R;bb2ntropa i Cia110. \V/ marcu 1939 r. bez jednego wyslrzału .. w.s~utek· zdrady prezydenl.1
Hachy i m1n1stra spraw zR~ran i cznych
Chwalkowskiego, Czechy utraciły niepo_dległość_, stając się prot?kto.ratem
niemiei::kim. Słowacja za sprawą zd,·ajcy ks. Tito stała się kolonią Hitlera. ko·
rzystaiąc z papierowej niezależnośc : forudział w normalnych wyborach

m'łlnej.

Po;Iczas okupacji niemieckiej znalazło stę w Czechach i Słowacji dość sporo zdra:ców, którzy oddali Niemcom·
nieocenione usługi. Zdecydowanie wrogo odnosili się do okupanta komuniści,
a również secj:i.liści. ludowcy i narodowi socjaliści. Przedstawiciele ugruoowań tych utworzyli na emigracji w Lemdynie rząd pod przewodni~twem księ r'--:a Szramka, przywódcy partii Judowzi.
Prezydentem państwa został Edward
B 0 nesz.
. P_o odzy~kaniu wolności cztery stronn•ctwa, 1Sto1ącego na platformie tak zwaD<?go programu koszvckiego, utworzvły
Tymczasl"lwy Rząd .hdności Naradowej w Pradze pod przewodnictwem
Zdenka Fierlingera, przvwódcy partii
so„i'łHstycznej.
h
b' .
'1bok normalnych p
przepro-,
głównvm zadaniem rząd racby]o 1ezącyc
wadzP.nie swobodnych i wolnych wvbod0 o~rlamentu. Wybory te odbyły
~·ę w dii1u 26 maia \" całym państwie.
l)o 11działi1 w wyboracl1 dopuszczone zos•ały jedynie stronnictw11. tworzące
n1'?cnie rząd koalicyjny w Pradze, a w
Słnwacji p~rtia komunistyczna, partia
pracy, 011d1a demokratyczna i partią
W"lnn"ci.
Wielkie przedwojenne stronnictwo
r.?.<s}dch agrariuny, które two.rzyło
tr.;o;on każdego rządu i nadawało ton
<lzialalności politycznej państwa, nie zosf:tło dopuszcz;one po woinie, ani do
udziału w rządach państwa, ani do
udzialti w wyborach do parlamentu.
Przywódca tego stronnictwa, Reran. został oddany przez obecny rzacł pod sąd
po~ zarzutem współpracv z Nie!Ylcami.
Tt>n sam los spotkał nahv.ieksze
stronnictwo słowackie, stworzonP ;,rzez
N1triote słowackiego. księdza Hlinkę.
N~"~'Jca jego. ks. Tiso, okaz::ił się
!':"'"~ed~wczykiem własne~o narodu, wya„:~,.. Słowację na łup oprawcy niern·",..Hemu.
\X'vhory czechosłowaćkie odbyły się
w spokoiu. daiąc możność wypowiedze·
nia się obywatelom co do kierunku po·
litvki i świ;dopoglądu snołeczno-~ospo
d'lrczego. 1(;1.żrla z partii Poszła do wy·
b·„·ów o<ldzielni? i dzięki temu mamy
pełnv obraz nastrniów politycznych w
Propozycje komuniCzecho"łowacji.
stów, aby utworzyć blok wyborci..y, zost? ły odrzucone.
Ordyn;:i.cja wyborcza przewi.dvwała
sposób głosowania powszechny, 'taitiy.
bezpośredni, równy i stosunkowy. Jest
to systzm głosowania pięcioprzvmiotni
kowe~o, znany we wsz~stkich -krajach
demokratycznych.
' Poni-eważ do udziału w wyborach nie
zostałv dopuszczone w Czechach 11arf stronn:rtwo
t1P t?-k zwanei re".kcji
ąńraTi 1c: v a w Słowacji partia Hlin·
kowców komunistyczna partia przy·
ż<? i$,łosy niedopuszczonvch
P""""rz"ł"
parFi I""' ripą paść na partię ludową lub
partię Benesza, przeto wprowadzono
system białych kart wyborczych. Kar-

r?w
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obi~ktywnym, hukompromiso.
wemu stanowisku komunistów w stosunku do okupanta niemieckiego.
Pozostałe partie. biorące udział w
wyborach. a zwłaszcza Beneszowcy,
nie zawsze stanęli na wysokości obowiązku narodo ego w walce z Niemca·
mi. .Jeżeli chodzi o moment obecny, to
równi·eż trzeba zapisać na dobro komunistów ich zdecydowane stanov·isko w
sprawie wysiedlania Niemców z Czechosłowacji. gdy tymczasem narodowi
socjaliści często grz szą zbytnią pobła
żliwością w stosunku do nich.

hęCłąc

DR. STANISŁAW JAGUSZ

Po

---------------------l\T„

lę bi"'łą, ninvypełnioną mógł złożyć
wyborca. któ:-~mu nie odpowiadała żadna z b'orąc)ch udział w wyborach' par•
tia.
Uprawnionym do wzięcia udziału w
wyborach był każdy obywatel, który
ukończył 18 lat. Kobiety w Czechosłowacji wzięły również udział v wyborach, tak samo, jak i wojskowi. Charaklerystyczne, że wojskowi glosowali
w p_osz::zególny~h ohwodach razem . z
cyw:lną ludnością. Jest to zupełnie
słuszny syst <m. gdyż pozbawia władze
w_o 'slrnwe mnżnnści wpływania na żoł01erzy, co miałoby miejsce w wypadku
stworzenia specia1nych obwodów wyłącznie dla żołnierzy na terenie ich garnizonów. Ucfaiał w głosowaniu do parlamentu w Czechosłowacji był przed
wo=ną i iest nb~cni 0 przymusowy. Uchy·
lanie się od ncl7i'\h1 w głosowaniu zagrożone iest karą !!rzywnv. zamienianą
na arnszt w .razie n:eśc1ą)!alno.~ci grzywny. Na 11 milio11ów obywateli Czechopo!>iadały

słowncji

P"''· -n

Iwacji

wzięcia

ud :>:iału w gl•rowa'n:u 7 .-"1 784 Osi:łby,
w l ym w Czechach. P "I Morawach i śląsk u 5 842.311, a w Słowacji 1.741.473
ornby. Dokonano wyboru 300 posłów
dn Zgromadzeni'\ Naro~o;v: go, z czego na Czechy. Morawy 1 Sląsk przypada 231, a na Słowacje 69 posłów.
Dużv sukces w wvhorach parlamen·
tarnych odriiosła partia komunistyczna. uzyskując 38°/o wszystkich głosów.
oddanvch w całym pafr:;twie.
Liczb0wo wyn=J<i wyborów przedstaw!,,_iq s:ę ':'"' na<;tęn_u:ącv sposób:
Na pcirttę komu,.,_1stycznę padło w całym państwie 2.700.QOO rłosów. Socjaliści w całym naństwie ltZ"skali 905.000

liłosów. Mro~owi

<:ocial;ści Ben~sza

tylko na terenie C7e~h bez Słowacjl 1.300 OO~; partia lndowa bez t<>ren.ów
słrnvack1ch uzvskała 1.110.000 ~łosow.
SłQw;i.cka Partia Demokratyczna,
zb\i7on<i norł względem programu do
..,;i„Hi ludowej k~. ~zramka, uzyskała
0,R8.000 Qłosów, odnnsząc duże zwycię· Sł o· ·
.
na ,.ereme
m1e1sce
stwo l- pierwsze

wśród innych partii. Słowacka
Partia Wolności uzyskała zaledwie
67.000 głosów.
W nowym parlamencie partie marksi ...
stbwskie pc~iadają 152 mandaty poselskie, a pozostał e partie o cztery mandaty mniej.
P~ważną rolę w przyszłym układzie
sił odgrywać będzie partia socjalistycz·
na, gdyż bez jej poparcia nie uzyskają
większości komuniści, a z jej poparciem
obóz przeciwny komunistyczn<i partii
rozporządza dużą większością. Narazi\!
po wyborach rząd w Czechosłowacji
oprze się na koalicji wszystkich stronnictw, co zdecydowano przed przystą
pi~niem do wyborów.
Z uwagi na to, że partia komunistyczna osiągnęła w nowym · Zafromadzeniu
Narodowym naj,.Viększą liczbę mandaŁów, prezydent B-:?nesz powierzy przywódcy tej partii Gottwaldowi misję
utworzenia nowego rządu.
W dniu 14 czerwca Zgromadzenie
Narodowe dokona wyboru Prezydr,nta
Czrchosłowackiej. Należy
Republiki
przewidywać, że z pewnością zostanie
wybrany dotychczasowy Prezydent Edward Benesz. Wszystkie partie, biorąc<'
udział w wyborach, a główni2 komuniści, zwiększyły swói stan posiadania w
porównaniu z liczą głosów. które padły
na te partie w 1935 r.
Stało się to z następujących powo
dów:
Po pierwsze dlatego. że wiek biorą
cych udział w głosowaniu obniżono d·J
lat 18, a zatym powiększyła się liczbc.
uprawnionych do fłosowania. Poza tym
wpłynęło poważnie na zwiększenie
liczby głosów nartii biorących udział w
kampanii wyborczej, odsunięci~ od u·
działu w wybprach pewnych partii, roz·
porzą<lzaiącycb przed woiną dużymi
wpływami. Zwolznnicy tych partii gło
sowali zapewne na iedną z partli zbliżonych pro<!ramem do p~rtii zakazanych, ~dyż białych kartek okazała się
mała ilość. Duży sukces partii komu·
·
· · rowmeż,
· przyp1sac
· t yczneJ· na1ezy
ms

Największą

odznacza1ą

gorliwością

się

zwolennicy prezydenta Benesza :e.
dynie w walce z Polakami n<i Zaolziu.
Znany ze swych enun-::iacji polakożerca,
poseł Uhlicz jest właśnie filarem partii
narodow·ych socjalistów Benesza.
Stanowisko partii komunistycznej w
stosunku do Pola1<ów na Zaolziu i do
praw Polski do Zaolzia j<st umiarlrnwa·
ne i wyrażające się w dużej dozil' zrozumienia naszych postulatów i postulatów wspólnej racji stanu polsko-cze·
skiei. l<tó;-a nakazuje zlikwidować spór
o mi::-d-i:ę, a budować potężny wał noł
sko -czeski prud aJ!resią niemiecką.
W tych warunkach nie należy się dii·
wić, że Polacy na Zaolziu woleli !!loro·
ktMa
wać na partię komunistyczną.
stara się ich broaić przed atakami s·rn·
winistów czeskich w stylu posła Uhli·
cz,a. działacza partii narodowych socja·
listów Benesza.
Zwycięstwo partii marksistow~.kich
.w Czechosłowacji powinno ułatwić porozumienie polsko-czeskie i likwidację
zatargu o Zaolzie, które bezsprzecznie
było i jest ziemią polską. Porażka par·
tii Benesza. ieżeli chodzi o odcinek sto·
sunków polsko-czeskich, jest zasłużona
i dobrze uczynili Polacy na Zaolziu,
że wypowiedzieli się w głosowaniu
przeciw tej partii. Zresztą przywódca
jej nie tylko dzisiaj zwalcza nasze słusz
ne roszczenia o Zaolzie. Nie kto inny,
tylko Benesz, wespół z innymi czeskimi
nacjonalistami i w porozumieniu z mię·
dzynarodowymi przedstawicielami ka·
pitału doprowadził do obalenia umowy
polsko-czesJdej z 5 listopada 1918 r. i najazdu czeskiego na Zaolzie w końcu
1918 i na początku 1919 r.
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Ciechanów - udział około 700 delep:atów i brało Eię ponad 200. Na przewodniczącą ~azdtt
PONA1J 10 TYS. DELEGATóW• I CZtONKóW
członków. ? zemawiali poseł do K. R N kol . W\ br.'lno kol. Śmielakową. Na wstępie 13.letnia
OSTAT
NA
PSL W WOJ. WARSZAWSKIM
Owcrnrczvk. w imieniu władz wojew. lrnl. Wy- cótka puewodniczącej, uczennica gimnazjum
NICH ZJAZDACH POWIATOWYCH
odśpiewała 3 nastroiowe pieśni. Po z:agajeniu
rzykowFki T.
W przeprowadzonych w cinl!u o~tatnich
trzt"ch n:.,d 7 iel w maju br zjazdach powiało .
ych P! S L. w 8 pow :ahch wojew. warsrawskiel!o brało udział ponad 11) tys. de'el!atów 1
członk<iw. Zja 7 dy te, mające charakter ściśle
org•ni?.acy'ny i statuto~v hvłv największymi na
pn:estrieni lat o~tatnicb. Mimo niespn:yjających
warunków, rótne~o rodzaju zastrzeżeń,. d11te1
odłel!łości od miast powiatowych, - c~łopi wykorz)·stując ws:r:ystkie środki lokomocji najczę.
ściei furmankami. rowerami i pieszo bardzo
pnuktualnie i:tawili się na z.jazd.
Napływ delet!atów i członków był tak dużv
z osiedli wiejskich i miast, te szczupłe sale nic
rnogły pomieśc'. ć wszystk'c)l uc 7 estników. Wiela z nich przybyłych ze zbyt odle~lych wsi mu.
siało odjechać spowrotem. Las kart delegac·
kich i zielonych ~egitymacji podnoszonych do
J!óry w czasie głosowania podczas zjazdu dowo·
d1.iły n'ezbicie, że ani ;ednel!o prawie chł·opa
bez legitymacji na zjazdach nie było W zjazdach powiatowych wzięli udział prócz Zarządów Powi!ltowych - przedstawiciele władz Naczeln' eh P. S. L., posłowie do K R. N. oraz
pr1edslaw'.ciele Prezydium Zarządu Wojewódz.
kie<!o.
W Grodzisku, pow. błoński ~ udzlał około
1700 clelel!•tów i czło'lków. Przemawiał z ra·
m'e„ia N. . K. W. P. S'. L. kol. BastiMki K., z ramiQnia Zarzadu Woiew. kol. Gójski Jtłizcf, z ra.
Zarządzie
m'enia Wydziału Kobiecej!o przy
Wo 'ew. P. S. L. kol. Kopytowa.
W Gostyninie_ udział ponad 500 selegatów
i czhrków. Przemawiali z ram!enia wł~d:i centra'nych kol. P. Typiak, Zarz. Wojew. kol. Dębski An ' oni, z Wydz. Kohiecel!o kol. Petrykow.
ska.
ponad 2000 delet!atow i
Mińsk Ma:r:.
członków. Przemawiali: poReł do K. R. N. Ma·
zur Stani&ław, :r: ramienia Zarządu Wojew. kol.
Gói ki, z ramienia Wydz. Kobiecego kol. Zie-

przewodniczącej

i odczytaniu regulaminu-wy·

P!c>ńsk - ndz;ał ponad 1000 delel!atów i słuchano następujących referatów:
czł~nków . Pr7.emawiali z ramienia whoz n~ '
C7C?),yc!I Al Bnl!usławfki lflo~eł do KRN) z ra.
t Dlaczel!o ~romadzimy s~ w uererf~ch
mien'a Zar1 \Y/o ew. kol. La~kow•ki StRni~hw P S. L. - Gra·kowska Maria. del Cenhali Wy·

z ramienia Wydz. Kobiecel!o kol. Petrykowsk•
Płock - udział no11ad 1500 d,,.1~r!~!ów '
czł~n 1 · ó w. l'nern•wiali z rPrnieni• N K \V.
P. S. L poseł do KRN Bryja \Y/. r"d. Anl!ustyń
~ki oraz z ramienia · Zarządu Wojewódzkiego
Dęh,ki Antoni.
'fi omawhniu sytuacji politycznej i l!ospodarc,ej kraju wszyscy mówcy oodkreśl~ li zna.
czenie świadczeń rzeczowvch dla Polski Demokratycznej oraz pożyczki Krajowej na odbudowę zni!zczonel!o kraju. Poświęcono wiele uwa.
!!i sprawie referendum oraz wyborem \Y/ omawianiu polityki zagranicznej 7:-Vrńcono bac7"ą
uwagę na ugruntowanie s-ojuszu fl!'lsko-radzie .
kiego i współoracy państw demokratycznych
dla dobra poko'u.
Na wszystkich zjazdach powiatowych wybra·
no nowe władze powiatowe oraz uchwalono rezolucje w sprawach politvki o«ńlnej so1:darv711_
iac się z ostatnimi uchw„hmi Konciresu P. S. I.
Delet!aci i członkowie P . S. L„ którzv zabierali
licznie !!los w dyskusji wykazali niezłomM wolę do dah:zej pracy i ofiarności tak dla dobra
kraju jak P. S. L. i wsi polskiej. Po!ęr-iono iednol!łośnie prowokacyjne metodv w'\lki. iakie
stosowane ią ostatnio orzez hne nartie do
P S. L. a przede wnystkim co do o~obv Pre.
W pr7emówieriach i
zesa St. Mikołaic7vka
uchwalonych rezoluci•ch dano również naleźvln
opora~ę band.om NSZ i "".sl!<?lkiT? elementom
reakcyi.,ym. kt~:e 7e W7.\llP.dO"' kon1.1mld„rafnyci
chcą nę wkrasc do s7er~ow Pol~k1et<o Str<>flni·
cłw• Ludowel!o oraz do rnnyc~ o,rtii demokraŁvc7;ryrh. We wszv~•kich zi:i1rlach pow. wzieli
udzta~ pr~edstawicie'e partii demokratvcznvch,
orgamzacJ~ ~ospodarczych: młodzieżowych oraz
przedstaw1c1ele władz: panstwowych i samorzą.
I
dowvr1,_
liń~ka.
Dalsze zjazdy w pozoslnlych 13-tu powiatach
Węgrów - około 1000 delel!~'ńw i człrnków.
Ptremawiali z ramienia N. K. W, kol Rek T, odbedą się. w Mjbliższych tygodniach.
imieniem Zarządu Wojew. prezes Br. Warow.
KONFERENCJA KOLEŻANEK
ny, z nmienia Wydz. Kobiecego kol. Kopyto·
.
.
.
b
w1 d ,
G
w n1u 26 . m. <'dbyla się w Lancuc1e -Sta.
wa ·
. I owa se k cp„ K ob
. p owta
Ostrów Maz. - orzy licznym uuziale człon- tu lo w·a K on f erenc1a
k ów i d e·egatów Z rl!mienia władz woiewódz. cych. Ko:-nferenc "a była reprezentowana przez
przedstawicielki wszystkich l!romad. Kobiet zekich przemawiał Makowski T .

działu Kobiecego . 2. Spółdzielczość złlrowia kol. Rupu Józef. 3. UdziRł Kobiet w żvciu !po.
lee znym narodu - kol. Hondonda Wlad.

Dy ~ kusja po referatach była bardzo ożywio•
na i ua wvsokim poziomie. Dyskutowat10 głów·
nie nad <prawą zdrowotności wsi i udziałem ko.
bid w powi~towej Spóldzie'„i Zdrowi;; i S10italu Spóldz elczym oraz nad ~prawą zatl~rla·
nia dziecińców i szkolenia orzed<zkol3nek [n.
!eresc.wano się żywo Chłopskim Towanystwein
Prz'j~ciół Dzieci.
Po dys 1rnsji przystąpiono do wvboru Kiero wnictwa Powiatowe~o Sekcji Kobiecvth. Na
wybrano kol ~mielakową,
pnewodnic71\Cą
wvbrane FpriśróJ
c1łonkinie zarz•du 7ostały
najczynniejszych kobiet z ró7.nych stron po•/
w1atu.

Konferencja była przeolatana wspólnvm śple
wem. Obrady toczvły ~ię w harrnor>'invm. noważ'lym nastroju. Praca Sekcji Knb'ervch ""'"dzieje na
wiatu Łańcuckiego rokuje najlep•
·
przyszłośf
7

"

W dniach od 19 - 23 b. m. odbvl •ie k•ir•
z1ebrski w Wólce \Y/ieprzerkiei oow 7.an·11·~~
cla cz'onkiń Sekcji Kob:et P . S T,. ornwacho
ny przez ko' . Zie'iń•ką Marię z Wvdzialu Kobiecego w \"ąarszawie.
Na kursie prócz pow. zamojskiep:o repre1<>ntowane były pow, hrubie<7.0wski i h•h~rtow~ki.
W k~rse wzięło udział 29 słuchaczek W pro.
gr~m1e omawiarre były rośilny lekarskie wvstę·
pu1ące w stanie dzikim, jak również i laleca·
ni' do plantowania
· Wiec7~rami na świe!Hcy omawiane byh •ora .
wy or~~nizacyjne Sekcji i dyskutowano nad re·
feratam1
.Na zakończenie uczestniczki pny wsrńłn·
•
" ·
dz1a!P. mi.,,jscowe"o Koła Wi'ci'"
"
I
t ·
w k..tórvm zor„a"'""W"'Y
wieczór irtvstvcznv
7
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·
'
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Dr ST. JEZIERSKI.

Przegląd spraw obcych
CHURCHILL PRZECIW POLSKIEJ GRANICY skiego dopóty, dopó,ki nie zniknie wrogość mię- wiele większa, ~iż powinna być w państwie midzy Arabami i Żydam;, daje Angiii iuożność la. łującym pokój i n~e3gresywcym. Działania n~
ZACHODNIEJ
wirowania między Żydami i Arab3mi".
Były premier brytyjski \VI. Churchill stara się
wykorzystać każdą okazję do atakowania naszych !(ranie zachodnich, stając w obronie rze'·

kc;mo pokrzywdzonych N:emców.
Podczas debaty nad •prawami żywncściowy
mi w Izbie Grnfo oświadczył, że ni~dy nie był·
by dę zgodził w Poczdamie na ustal-.mie granic
polskich na Odrze i Ni~ie, g<lyby to od 11i·ago
mózależało. „Wielkie i)'zne pr:i:e5łr:;;enie wił - które karL'liły cale Niemcy, zn' iCu1'$ się
po wschod?l:iej si.rosie żelazne! ku:riyny''. W 'i..·
słanie milionów Niemców ze \Y/s·_hodu do brv·
tyjskiej strefy okupacyjnej m:do, w-.'!dll:,; Chu~
chil!a, bardzo po.gorszyć sy.~1ą.cję i\.wn•16ciov:ą
1
Niemiec. W. Churchi.'l swoją tro,.k~ o „bied.
nych" Niemców posunął już do absu:du; zapo·
mniał, że ,,biedni" Niemcy w ciągu blisko sześciu lat wojny odbierali przemocą Pnhknm niemal ostatni kęs chleba. Zapomniał W C:mrchill,
ŻP. blisko 7 milionów mies?Jkańców p, · ';i zosta_
ło zamordowanyc!i w lwiej części prier. ,.bied.
nych" zbrodniarzy niemieckich lub zginęło w
związku z ich zbrodniczymi działaniami wo iennymi. W. Churchill ma odw3gę ronić lz• nnd
Niemcami, którzy w wy.hiku rozpęta(1~i ~\'Hif\·
mają nieco mniej kalorii, niż przed wc:ną. D1iwnc są i:ojęch W. Churchilla o za~a1hch ~pra·
wiedliwo3ci i etyce.

RRORGANIZACJA

MIEDZYNARODO

~/F.c;o

KOMITETU żYWNOśCIOWF.GO.

-

Doc:hlnio ocenia się wyniki konferencji Orga.
nizacji Wyżywienia i Rolnictwa, kt6ra Gię od~
była w Ameryce z udziałem 21 pat1stw i mię
zajmujących się
dzynarodowych organizacji,
problemami żywnościowymi.
W w~iku . obrad uchwalono utworzyć na·
tychmiast Międ:iynarodowy Nadzwyczainy Ko·
mitet Żywnoś-ciowy, mający działać, at do uzna.
nia przez ONZ. sytuacji żywnościowej świata
n zadawala}ącą. Członkami komitetu na wnio·
6ek Polski będą wszystkie państwa zaintere5o·
wane handlem zbożowym, niezależnie od te·
go, czy są dziś ekopoTterami, czy importerami.
Dotych~zas w lr~V:'1dowanym po fej konfere1'cji
Ur.zędzte Żywnosciowym decydującymi o przy·
dz1a.łach z rynku światowego członkami byli
~ylko eksporter?.y: Ameryka, Anglia, Au~tralia
l Kanada. Urząd ten był pozoslalością z czasów
~ojny. Mniejsze państwa potrzebujące pomoc~,
1ak Polska, musiały zwracać się do niel!o przez
~NRRA. fstnienie dwóch instancji odbijało się
niekorzystnie na sytuacji mniejszych narodów·
Bywały ptz:ydżiały nie do zrealizowania wskutek
wyczerpania w międzyc7:asie zapasów. Tak b )'~
b z prz-ydzialem Polsce w zimie tłuszczów. Re.
organizacja Komitetu Żywnościowego temu za·
pobi!lgnie.

ANGLIA, A SPóR ARABSI<O-żYDOWSKI.

,

Na marginesie sprawoźdania 'komisji anglo·
amerykańskiej w składzie 12 osób dla spraw
Palestyny rosyjski d.zienn1k 11 Izwiestia" zamieszcza artykuł, z którego wyjątki cytujemy po

niiej. . .

·

„Zalecenia komisji nie .zadowoliły ani Ara
bów, ani żydów„żydzi są niezadowoleni, ze ko
misja odrzuca projekt stworzeoia r Palestyny
żydowskiego ośrodka narodowego mimo obiet·
nic, jakie jeszcze w 1917 r. da.ł angielski.mini·
ster spraw zagTanicznyc!i lord Balfour. Niez3.
dowoleni są oni również z ograniczenia imigra
cji do 100 tysięcy oeób. Arabowie zaś wys.tępu
ją przeciwko dodatkowej imigracji Żydów do
Palestyny, uważając, że grozi to wyparciem Ara
bów. Zarówno koła ar.abskie, jak i żydowt1kie
uważają, te komisja stworzona z inicjatywy ną.
du angielskiel!o nie ma żado.ych praw faktycz
nych, ani moralnych do wysuwania jakichkol
wiek wniosków w czagie, gdy istnieje ONZ.
powołana do stwonenia po"koju i bezpieczeli·
stwa na całym świecie. Zarówno Arabowie, iak
i Zydzi uważają, że komisja utworzona wbrew
fob woli nie może narzucać im swoich poslancwień.

organem rządóv'
Komisj~ jest prywalnym
Wielk iej Brytanii i Stanów Zied.noczon)'ch i
wobec te~ o odpowiedzialność n wypadki, mające miejsca na Bliskim Wschodzie, a szczegó!.
.nie w Palestynie, spada na te rządy. Pra!a
arabska uważa, że Anglicy umyślnie prowolmją wro 1 o•ć między Arabami i Żydami, by dowieeć k0'1!eczności zachowania mandatu brytyjskiego w Palestynie i obecności na tym tere.
nie bryt iiskich sił zbrojnych. Palestyna posiada
oj!romne znaczenie dla Anglii, szczególnie „.1
chwili obecne;, w związku z p~rtraktacjami w
sprawie rewizji układu anglo.e~ips·kiel!o r ro·
ku 1936. Palestyna wraz z „niezaletną" Trans·
jordanią, i którą, Anglia zawarła niedawi10 so·
jutiz wo"~kowy, stanowi na;ważniejszą brytyjską
bazę wojenną na Bli~kim Wschodzie. Palestyń.
ski port Haifa przekształcony zos!ał dzięki ru·
rocią!lowi naftowemu Kirbuk - Haifa w l!łów
ną bazę, dostarczającą paliwa dla angielwdej
f!oty wojennej i handlowej na morzu ś'ródziem
nym.
Dzięki li-:zoym lotnidrnm brytyjskim w Pa·
Iesl ynie, Anglia znpewnia sobie panowanie w
powietrzu nad całym BliEkim Wschodem, nie
mówiąc już o tvm, że Palesfyna ieft najważniej.
szym pi:nk\cm ua d~od-~ powhtrlzuei do kdi'.
O!o dhczz~o A!lgl'a tak uparcie dcma~a Eię
Czwarty
zach0wa"Oia mandatu w Palesly<lie.
punkt sprawozdania komisii anglo-amerykań
skiej. zalecający za.chowanie mandatu bryty!·

USTAWA ANTYSTRAJKOW A W AM.ERYCE.
Senat Stanów Zjednoczonych uc!iwaH! n;i
wnic·sek prezydenta Trnmana, nadzwyczajną
us '. 1'wę pr?eciwstrajkową. Ustawa ta zawiera
na·t<,~ujące punkty·: 1) prezydent mote ogłosi.~
stan "·y,ą~kcwy, o ile przerwanie pracy zagraża ~<':;podHce nan·dowej; 2) Pr~zydent uslaln
le:m'n powrotu do pracy oraz: wysokóśd płac
w~:t:r.i' . L:w pracy na okres kontroli rządcrwei;
3! ki~ " wn;cy przedsiębiorstw oraz przywódcy
zw'~z\:ów zawodowych w razie sprzeciwiania
się W!pól:!ziałaniu podlegają karom do 5.000 do_
fo1ów; ') osoby biorące udział w strajku trat'\
swe stanowiska.

SPRAWOZDANIE 'PODKOMISJI
RADY BEZPIECZENSTWA
DLA SPRAWY łnSZPA~SKIEJ
•~:dkoniisja, wyznaczona przez Radę Bezpie.
c ~ <!wa dla zbadania sprawy hiszpańskiej ogło.
s ta spr~wozdanie, w którym stwierd.za, że ;~że·
li r:! im ge:ierała Franco nie zodame usunięty,
to Ge„e;-alne Zgrr,m•dzenie Orga!lizacii N:iro·
swym
zalecić
dćw z:e&.·oczo-nych powirno
1
c : ! -nk ~m ze wanie d~sunków dyp omatycz.
nrch z Hi-zpanią. Sp·awo:danie stwi.i:dza, że
d>h 1 a'po;ć svstemu nądf.w gencra!a franco
m;mo, ie nie ·star.owi bc7p'1Śrc-1n•ei g.-ożby d'.~
p r. koi11, stwarza jedn.ak 0 y!uac_ię, k'.óra jest pn_
Le::ciafnym zagroieniem poko:u m1ędzyn~rodo·
wego i może nazażać na niebezpiecr.eństwll
utrzymania· pokoiu międzynarodowe~o w z.na·
cieniu art. 34 Karty Narodów Zjednoczonych.
Ilość fołnierzy pod bronią w Hiszpanii jest o

KAROL

granicy frencuskiej wydają się wskazywać na
możliw0ść wvwołania kon!liktn prl'lez generała
Franco. Z drugiej strony isto!ą dyktatur iest
utrzymanie dużych armii w celu ewentualnei
likwid~cji cpozyc'i wewnętrznej.
Fak~ istnienia w Hi~zpanii dwóch rywalizu·
·hcych rządów hisz.panr:kieh s!ąnowi sam w so•
b'e l,:eb~zpieczeń~two dla pokoju, poniewat
is'n'eie ?:lwsze moflwość wojny domowej i
mcri:l'wość interwencji ze strony innych pańrtw
Min o tych at·gumenlów podkomisja przv~zła
do przekonania. i?. nie byfo naruszenia po•koj~"
ani ?1resji. Hóreby wymagałv ttzycia siły ze
strC'ny Rady Bezpieczeństwa lub zalecenia przez
nią ua'.ych'llia.stowego rnrwania ~!osuoków dy.
pJo,.,,atycznyc:h przez Narody Zjednoczone 1
Hiszoa'."ią generała Franco.
Karta Narodów Zjednoczonych przewiduje w
podohnych wypadkach możliwnść polr.ojowe"~
załatwiania sprawy i · pod~oMisia pra!1nie. bv
Rada Bezpiecze11stwa postąpiła w myśl tej za·
sady.
Delegat. Polski, ambasador Lange, uczyni/ za·
stpri:-nie przy podpi;:aniu sprawo~dania, 'lit·
Narodów Zjednoczonyc'1
zna~,a:ąc, że Karla
prYewir!uie n1równo bez;io•rPdnie, iak i poten·
c'al"e -~"r"'ż~nie nokojn. H„ może Otl wobci-c
te\!o z~"d•ic •ię :- twierdz-,..;<>n1 sp„awoz1hnia
d~i,}al··"ść rw.du ~enernla Fr?r>cn lliQ ~lanowi g-r;"bv dJ, ?Oko' w ro•um;„„i11 Karłv Narn
ie mo7 o•' n\wnież r!!_r·
cłó-w z;ednoc• m•ch
dzić ,~ię z twierdzon\em, że Rado fle~oieczeii
stwn nie po~iada dosta\ecz:-:ych podstaw, hy Zll
. lecić zerw2'lie s!osunków dyplomatyczn-ych 1
Hi!<;;-;;anią ~enerała Franco.
W niedzielę 2 czerwca odbyfy się we Fran·
cji orair w koloniach francuskich wypory do tio·

*"

„:.

wego Zżromadzenia Konstytucyjnego, lctórt< ~
za za.danie opracować nową konsty~ucję, db ·
Fran·cji w terminie 7 miesięcy. Projekt opr·aco.
wanej l. on~tytucji zostanie poddany pod głosQ·
wanie ludowe. Knostytuanta francuska składa
się z 522 deputowanyc9 ~ metropolii i 64 depu·
towanych z posiadłości zam<>r&kich. Wedfog
doniesień z Paryża udział w głosowaniu był bardzo duiy. Upr.awnionych do głosowania było/we
Francji i koloniach 25 milionów obywateli.
W tym samym dniu odbyło się we Vlło·
szech głosowanie ludowe w sprawie ustroju
państwowego. Naród włoski miał się wypowie•
dzieć za lub przeciw monarchii. Jednociefoie
odbyły się we Włoszech wyb->:ry do Zgrnmadze.
nia kon~lytuey;ne&o, którego zadaniem jest ~
pracowanie nowej konstytucji. Zgromadzenie
~kładae się będzie z 573 posJów Tak samo, jak
we Frarcji, dało się zauważyć lic~v udział
obywateli w głosowaniu. Głosowanie nie ob•·
szło się hez incydentów. W Bari mooarchfści
rzucili gombę na wiecu, na którym priemawiał
przywódca komunistów.
Na szczęście }jomba nie wybuchła W Mediolanie zamachowcy rzucili boą:ibę na drukar•
nię dz:ennika socjalistycznego, raniąc k.lku ze•
cerów.
Szc•egółowe wyniki gfo!tOwanła zarówno we
Francji iak i we Wtoszec~ podamy w oastęi;t.
nym numerze.
OGROMNE ZNACZENIE AFRYKI WSClłÓD·

NIEJ DLA W. BRYTANII.
·

Prasa brytyjska bardzo obszernie omaW1a
od p::v:ne•to czasu zagadnienie Afrvki Wschod•
niej. W ~ w'ązku z koniecznością ewakuacji nrówno F11i-- 111 jak i Indii względ" a{rategiczne
n;ikacują W Brytanii rol!'budowę •ieci baz wojskowyc-h nn[!inl :dch "·zdłuż pas· wsc odniego
Afr,·ki db zabezpieczea;a intere~ów brytyj•
•kich w rejonie Oce:inu Indyi!!'kiego i m-orza
Czerwo„ego. Pohtdniowo.ws'c hodnie terytoti&
afrykvi•kie oraz wy~py w tym reionie połoto•
ne nad(lwałyby się według prasy brytyj.skiej d().
dośwhdcz~ń z bombą atomową.

PĘDOWSKI

Przegląd spraw wewnętrznych
I

SPRAWY POLITYCZNE
Rada Naczelna PSL zaleciła swgim człon
kom w glosowaniu ludowym odpowiedź „Nie"
n;i pytanie pierwsze o zniesieniu Senatu.
Decyzję tę Rada Naczelna powzięła z naslę·
pujacybh powodów: - wypowiedzi eHciaJnych
osób dają podstawę do przyjęcia, że wyni\'. gło·
sowania ludowego chcą stronnictwa zblokowa·
ne uważać za wyraz zaufania do ich metod rzą.

4zenia.
Gfosowanie „Tak" ·n'a pytanie pierwsze mo·
głoby być uważane jako zgoda narod'il na wy·
eliminowanie drugiej Izby }uż przy nadc~odzą

cych 'lł.}'borach i zgoda na dokonywanie zmian
konstytucyjnych w trybie sptzec.foym z prze·
pisaml. obowiąz:ująMj konstytucji z 1921 r.
Przez od.powiedź „Nie" 11a pytan.le t·e rozumiemy żada11ie stwor:i:enia pnewidzianej przez
program PSL Naczelnej Izby Gospodarczej. Izba
ta, będąca w miejsce Senatu nadb~dową samo·
winna posiadać prawo
rządu gorpodarczel!o,
inicjatywy ustawodawczej.
Odpowiadając „Tak" na pytanie 2-e, chi:-emy
jednak nie tylko podziału ziemi. ale także do·
kończenia pri:ebudowy ustroju rolnego przez dal•
szą parcelację, i;calenie, zabudowę, ugospoda·
rowllnie osad, uspółdzielczenie zbytu i prze·
twórstwo, oraz pełen samorz:\d j!ospodarczy
Chcemy ractej \l~połccznienia n2.daią~ych się
du tego gałęzi przemysłu drogą spółdzielczości
u .miast generalnego jak dotąd upaństwawia·
nla. ·
Odpo~iadaiąc „Tak" na pytanie 3;e chcemy
wraz z całym n'arodem uroczyście stwierdzić
wobec całego świata nasze niezaprteczalne
prawo do tych ziem i do tej granicy.
Uchwały Rady Naczell'ej PSL :zostą.ły ~wał·
townie zaatakowane przez niektóre or~any pl'a
sy zblokowanej.
Rzecr.p·ospo!ita pisze, ie Rada Naczeln'a „wy·
rafoie l'awoh{e do oporycji i nieufn.ości wobec
Rzadu Jedności Na•cdowej, w ~kład którego
wchodzi jej prezes dr. KieMik. a noza tym w
jej ramach Vicepremier i Mini~ter Oświaty. Na·
woływać do nieufności wobec ·Rządu. w którym
dę !asi ; da, tego normalny ~złewiek, chcemy
brać wszystko prosto, nie moze zrczumieć. Mu·.
si wyciągnąć z tego wniosek, że tu się gra fał
szywymi kartami".
Rzeczpospolita kończy swój artykuł na•tępu
jącymi dowami: - Z trude!Jl tylko i po.d >'.aci·
skiem opinii zdobywały się swetto czaau orga·
n;i prasowe PSL na potępienie działalności band
NSZ·owskich, które d:ziś wres?.cle Rada Naez0l.
!"a polępia t,pk zdecydowanie. Ale gdy dziś fa
Rada itłosi Ttonieczność sojuszu ze Związkiem
Radzieckim to przecież były w prasi~ wiado·
mości, ie różni terenowi działacie PSL 1lawołują do wojny l!e Związkiem Radzieckim i od·
grażaią się, że będą walczyć pod Moskwą i Le·
ningradem.
PSL co inne,l!o głos! oficjalnie. ~ co fr.nego
robi - albo władze naczelne PSL nie mają
To, co nas
wpłvwów w swoim stronnictwie.
dzieli, to nie takie czy inne odch'llenia programowe, ale prcwadzona przez PSL gta !ałszy·
wy:n i l·a-timi.
R<'>wn;(!Ż Głos Ludu z'l.jmuje się uchw:Jłami
Rady N?crehęj PSL i p:sze:
- Komu potrzebne sa dzisiaj konflikty w

Polsce? Komu potrzebne jest, aby sprawa Se·
natu - sprawa' obca n'łjs:zerszym masom chłop
skim - stała się ohi11ktem walki p()międzv
stronnictwami legalnymi, dając w te11 sposób
m'>fat'ść ingerencji ferr-orys{ycznym bojówkom
reakcyjr.ei;jo podziemia? Komu v/ Pohce potrzebne jesf w tej chwili zaflsłrzenie położenia,
.
zao~nieoie sytuacji politycznej?
I Głos L11du oświadcza dalej! - Potrzebnv
jest ten konflikt w Polsce ieszcze komuś. Potrzebny fest ten konflikt- pewnym kołom za·
itranicznym. Właśnie hawi w Ame•yce. p. Bór·
Komorowski, ten sam, którego dotąd oskarżają
ruiny i groby Warszawy. P. Borowi.Komorow.
skiemu mato jest tych ruin Oferuje się on pewnym kołom zal!r·a nieznym jako impresario woi'
ny domowej w Polsce. Awantura w Polsce da·
łaby tym kołom $posobność rozpętania kolei·
nej nagonki przeciwraclzieckiej w Ameryce (afe;•
ra perska skrachowala . la:k wiadomo, jui: oda·
fecznie}. Czy PSL musi „policzyć swe siły'', abv
ko11 tra hen ci p. Bora-Komorowskieito wjed:zieli
dokładnie, na co mogą liczyć i ile mu mo~ą
zapłacić?

Głos Ludu kończy artyk\11 nastęoującymi sło·
wami: ~ K'.ierownictwo PSL nic chce zgody w
Narodzie. ni<> chce porozumienfa, chce zamełu,
chce w11 1lr,i. Z?.tnętu nie o~iąP"nie. ale walke bę
dzil1' miain. Gło~nwanie ludowe zan:iienie się
musi w sąd nad PSL. sad nad pan<>'IT'I 1\l{iko!aj·
czy~dem i jego .PolHvką. Głosowanie ludowe. wy·
każe, i:e za c. Miltolairzykiem stoi tylko zniko·
\
ma rnnhi"r.o'ść Narodu".
W at-akach prasy zblokowanej je~I c:elow11 i
przemyślana metoda p1·zedst;1:1denia PSL·u jako
•zerzyciela niepolto'u i zamęlu.
Gazeta Lud,,.wa, wyrainie ok'reś1il1I stanowi·
~ko Polskie.RO Stror>nictwa Ludov;e~„. pis~ąc: Slojac na !fruncie 'Rzadu .Tedności Narodowej i
akceptuiąt: · je~o politykę ll'al!ra..,iczną, orar. da,7.·
ność reforniish-r~na w wielu kierunkach, nie
mnie ieclnak PSL ~opierać metod tych resortów, na które :nie ma wpłvwów, za które nie
001'1o~i 0'3l(owiedzia[r:o€ci. ; Y.fórych inie~ien;"
lub orzeor~anizowania !ld dawna się domal'!a. ·
T?.kie stanowisko musi znaleź-: wyt'az r.e.
wrętt'znv w momei:icie pi<>rwsze_iro od wielu lat
poi"•~echnelft' wypowiedlenia się narotlu.
Tylko wvbory odkryte w warunkach pełnej
wolnofoi, czvstośc\ i nie~krępowar:ia, dad7a
prawdziwy wyraz opinii publicznej Polski i przed
ich wyrokiem skłonić sie mus:ią wszyscy: zwy·
ciezcy i pokonani.

•

mier Mikołajczyk i vicepremier Gomułlia, mini•
sirowie dr. W. Kiernik, Cz. Wycech i inni,
przedstawiciele organizacji politycznych, spo.
łecznych i Związków Zawodowych. Gości so.
wiec.kich repr-ezentowali: ambasad.or Lebiediew,
generałcwie i uczeni radzieccy.
Obrady Kon~re&u otworzył prezes Zarządu
Gt min. Henryk Świątkowski. witając przybyłych w ~erCłecznycb słowach. Przewodniczący
obrad, red. Waso~i.;ki, odczytał pismo j!ratula·
t>yjne nadesłane Od prezydenta KRN Bieruta.
Z kc>lei viceprezrdent KRN, prof. Grabski wy·
głosił imieniem KRN przemówienie powiialn.e :
„Pr~iaźń Polsko-Radziecka - mówił mi~dzv
kinymi viceprezydent Grabski - jest niezbęd.
na dla b\lzpiecieńsiwa, nie tylko Polski i naro·
dów Związku !Radzieckiego, ale i całe~o cywi~
lizowa11ego świata. Niemcy, choć rozgremione
po. raz ~tóry w W}'niku wszczętej przez nie
WOJ~Y· nie przestały być groanym niebezpie•
czei;stwem dla pokoju światowego. - Musimy
s~bte wszyscy życzyć, żeby solidarność wiei.
kich m.ocarst.w, która dała tak §wieine wynJki ·
w .czasie wo1ny, · trwała nada·! jako naczelna
gwara.ncja pokojowego postępu ludzkości. Nie
zwabia to n~s jednak z obowiązku dbania sa.
mym o bezpieczeńestwo własne i innych pra·
gnących pokoju narodów".
Nas~ępnie mó~ił pre.zes Rady Ministrów
I
Osób ka· Morawski.

Dłuższe przemówienie wygło~ł ambasador
ZS~~ w_ Pohce W. Lebiediew. witając Kongres
w 1m1eom narodów Związku Radzieckie<l'o. Po·
~ied:dał .?n mię~zy in.: - „W okresie" wojny
l okupacji nastąpił w PbTsce przełom w stosunku do R.osji, pon.ieważ wspólnie zagraża im ten
sam wrog - Niemcy. Idea przyjaini z Rosją
s7ero.ko ogarnęła pracujący· lud polski; obecnie
n1e ma w Polsce ani jednej )>artii politycznej,
~lór~ by '~ swoim programie nie popierała po.
hty~t pr~y~a~ai z Rosją. Nawet wrogowie na.
sze1 przYJazn1, którzv by nie mieli nic przeciw·
ko .temu, ~~y wrócić do starej reakcyjnej ·po:!i·
tyk1.pohk1e1. !!łośno mó~it\ .i s~ r.•:T~;..f,ni dl!l
~OSJI; ~a~ gti'.śno, iż często głosy ich rozlegaj14
.
się silu1e1 od innych".„
.„Dla. zabezpieczenia swej wolności i nieza.
le~ośct, dl~ ~abezpieczenia swej siły Polska ;
naro~ pols~1 nre muszą uciekać się do tych form
ustr~;u. panstwowego, który stworzył! u siebie
Ro~iaoie. Naród polski zaprowadził u siebie
wspą~iały ustrój demokratyczny, taki ustrój _
dz:i:-~1 k.tór7mu Pol~ka w najbliżs.zych Jatach
sianie. się iednym z naibogatszyc!i krajów w
Europie.
V.ONGRES 'PRZYJAżNJ POLSKI 1 ZSRR.
~il'dzcie przyjaciele, it nie znajdi:iecie się
W •cbote dnia 1 i:-..:erwca rn7,.,ncr.al ~ie w
\Yfar.•„'lwie Ko„<!res Towarzystwo ?ri:vj~źni Pol· w biedzie . .Jeżeli będzie Wam połnehne zho·e
sko·'R•dzieckiei. ktńre'{o obr~dy trwać będą bę~zie „hoże, ieżeli będzie potrzebne złoto, hę:
P'!'ze:i: 3 dni. Salę „Rnmy" udekorowaM bo~ato d~ie złolo, dlatego, że przyjatń między naroda·
Ela)!•mi nohkimi i radzieckimi, girlandami :r.lele- mi nie mierzy się miarą procentów od kapi
•
'miast po I sk ieh. Na tału".
ni i stylizowanymi heraami
W imieniu marsz. Rokossowskiego mówił na•
ścianie frontowej, ponad ukwieconym podium.
widnieje jako motyw dekoracyjny olbrzymi wi- stępnie witany hucznymi oklaskami gen. lejt.
ze·u11ek ~plecionych w symbolicroym uścisku Oko r'.Jkow.
W 'mieniu Stoł. Rady N'ar. witał , Kongres
dłoni na tle biało-czerwonego i r7.erwonego
pr : zyden~ -~;irszawy, w imieniu Międ 7 vpartyj·
sztandaru.
Pode.
Sa.Ję wypelniły na długo orzed rozpocH „ iem ne1 Korn•s11 Poroz. Stronnictw _ !'Io
obrnd 0 etki dele!!atów kół Tow Przyjaźni Fot- aworny.
a <' •"ln•c ~~ <"n ·, „·a' ni c-I Pn! ,~di!l
·
.
s'kr--'17'?:tdzi<>ckiei i liczni ~oście
Po 7.ak · 1 ńczcniu części powihlne: rn~adniczy
'XI pie~v.-nvch rzęda-:.h r.ar.iedli p!zedslawiciele na[w,,is<ych wład2 paÓ•~wowy~~! dwaj ' ' i.c•'" referat prc)1r'lmowy na temat: ;,Przyjaźń ze Zw
przewodniczący KRN~ prof. St. f;rabski i B;ir· R::idzkrkiP.l - oolską racją stanu" - wygłosił
cikowski, premier O!;óbka-Morawski. -viceore-„.1>. Cyrankiewicz.
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Pomoc lekarska
W ostatnich ju.t latach p zed wojną tereny
n'fff c'1 ll'iast pokry!e bdy •iecią Ośrodków
Zdrowi~. Lu<'ncść mie'<ka miała o~rodki, miała
ubezpi ~ cB'n ' e 5 połecme, miała tak7e dość lekarzy p ywałnych gdzie mog'la się leczyć.
Zdrowia i Przvchodnie
Ośro-lki
M. ie;sk;e
mi ·• d zy~zkolne dawały możność dzieciom mieisk1m • h łyllco lec1~ia się, ale i T.apobiegania
c:1 crnbom Leczenie i 7apobiegan;e chorobom
mie ;skiei.
do tepne byio tylko dla ludnośc!
Ludn "'ć wh js 1<a nie leczyła si ę n igdy Na wsi
jeż eli k ' oś zacho :uje, rzadko k iedy wyzdrowie:e , przewatn e musi umierać. Do lekarza da ' e·
ko do szpi\a'.a je<zc7e dalej Lekarze, kl•):,·ch
p'.lclc zas wo j11y strac' l iśmy 50 proc. H\ rozmie.
szcz<!ni ri pla11owo. W mia 8 tach jest 1 lekan
na 6CO osób, na wsi 1 lekarz na 50 OOO osób.
· Dziecko wie ' skie chowa się bez fadnej opieki lekanik iej. Jak ~ilniejsze to się wyc~owa, jak
subsze to ginie. Badania lebrskie 46 dzieci
wi::-j·.k ich zn a jdujących ~ię pod opieką Ch. T
P. D wy'· azaly: u 22 d ieci powiększone gruc~oły, u 8-u a•emia, u 4-ch krzywica, u .S-·1
zmi ~ ny p ·krzvwiczne, Lo zapótnione w roz·
woj:i, 1-o n edorozwinięte. Poza tym dzieci są
tle zbudow<:ne, ze zniek~zlakonymi klatkami
piE>rsiowym;, miednicami i końc1ynam1, co jest
szczagó!nie szkodliwe dla dziewczynek, jak"
przyszłych mdek. A przeciet wieś jest pod.stawą państwa, a nie miasto. Wieś do.starcza w
najwi :;kuym procencie p:tńslwu robotnika,
w ' eś d~je wo jsku żołn' er za. Dlatego też dziecko wie , kie musi być otoczone największą troską ~p'.lłeczeńslwa i pańgl wa.
Minis' erstwo Zdrowia w zrozumieniu tej odpaństwa za zdrowie ludnoilc1
powi•dzhln o ści
wiejskizj przysłąpi'o do zorganizowania lecz.
ric'.wa przez slw ..,rzen e sieci Ośrodków Zdrow ia na ws , Czołowym zadaniem Miniśterstwa
Zd o ·ia ;est zrealizowan'e rzeczywistej pomo·
cy lek)rsk ' ej dla wsi
Ośrodek Zdrowia będzie pod~lawową komór:;
ką słn żty zdrowia - jest instytucją leczniczą i
0

•

I

denłystYczna na

na•ri:wdę kor>ys'ać.

Miri~terstwo Zd·ow'a licząc się z brakiem
pe'rone'u orzv~taoiłO" do szko' enia dot lżne~o
Aby wyrów11ać
porro·nic~ej ~lużby zd·owia.
bral< pie!ęgn:arek szkoli się n!l 6-cio mie~ięcz
nvch kursach t. 'zw. kandvdatki na pielę~niarki .
Poza. tym orzPprowad•ono w woi. lubelskim ;
W'rra.·vskim 10-dn'owe kursv dla pzodowników zd owa. Na ku•sy le może być przyjęły
każ~v obywatel 7e ~końc,oną szkolą pow~zech
ną C!iodzi tu o p ~zeszkolenie osób, które sze-

WSI

Prasa robolnicza stara się

przekonywać

<połeczeństwo, że PSL odbieglo od swych.
ideałów ludowych. Ostatnio na dowód tei!o rzekomego wykrzywienia naszej linii
ideowej ma posłużyć fakt, te na pierwsze
pytanie referendum odpowiadamy Nie.

M,!:; J ? la!11. Z •mów:one !:\ ambu'anse ameryl.ańskie,
zdrowia.
rzyl) by na wsi propagandę
Zdrow:a pro;ek!uje po żniwach lak ie kursv ma- 1 ' 1C • t n- ni(! zaopatrzone. które będą służyły ia:,o l!ahi,e' prac•·. K;edv one do nas przv'da1owo, pnynajmniej po jed„rm w powi~c i ~.
i\·mc~asem używa Eie ambuhnDru<ą z kolej spr;.wa,, l~·zcTe b~ ··ozi•J i n· n ~ e .,,:adomo
W rn• iązku z lymi atakami ukazał się arjest po•11oc t'Pn h t ' ycrna . !Ow p;lowych, k to·e przewożą personel :
niedbaną na wsi.
tykuł K.azimier:a Bagińskiego p. t. „Klo
Chłooi zębów nigdy n;e lecZI\. C7a<on1i ~arnot- o;pr f' t < e ntvs'vczny.
porr.udł dawne ideały" w „Gazecie LudoCh T. P . D. i Samopomoc Chłop ~ ka mają
n:ej >i wprawidą sobie zęby aztucz„11, ale ni.
wej" z dn. 2 b. m., y; którym między inny·
gdy zębów nie leczyli i n'e lec?ą. Bo u kogo tu sr.?ro'd e p ole dziahn ia w propa~owan i u po.
mi cz;tamy:
mcq den'vsh·cznei na wsi i w udzielaniu poma · ą je leczyć?
MiPli<my pr1ed woii:ą 5.000 dentystów, 1 m <cy w 1akwa'erownniu ambulansów. Od poPSL wyraźnie
Uchwały Rady Naczelnej
któryth 2 i pl1} tys'l!ica m i eszkało w Warsza- mocy sp i!ecrnej zależy rozwój i sprawno~ć ani; stwierdzają, że jeste<my przeciwnikami senatu.
w·e , a res1ta w więk 0 zych mbstach. Cn~am i bulansów den ~ ystvcznych .
Natomiast <odpowiedź na pytanie: „czy chcesz
Dotychczas są. wz~lędnie będę w najbliżr 7.yF znie~icnia senatu" - ze strony PSL ma argui3k i ~ dentysta os'edlał ~ię w małym miułec7.·
ku, <le ' ' &·,zęściej bvł to asnoleCTny lyp lekR- czasie, czynne ambulanse w wo'ewództwach · menty i przesłanki zupełnie inne, gdyż „tak"
na-Jent1stY, który reb I interesy na naiwne- $laskie, Pomorskie, Krakowsłiie, Łódzkie. \VJr- \\prowadzałoby w błąd opinię publiczną.
śc ' lu dzkiej, wprawiał protezy ze s7.lucznego szawskie, Lubelskie j Gdańskie. Planu;e ~ię
złe.ta lub wvjm o wał zęby, a'e nie leezył. A w każdym pow'atowym ośrodku zdrowi~ doRuch Ludowy jest i był zawsze przeciwnijaki ~e! t sta:"' dz~eci wieiskich, jeśli chodzi o brze wyposażoną przychodnię dentystyczną (343 kie1n plynnotci prawa. Uznaje, że jest ono fun·
chcrn,oy zębow, n ·ech nam po~łuży fakt, :te na przychodnie) jako bazę wypadową dla ambu. damentcm w budowie państwa . Wynika to z wro·
dzonego chłopu poczucia praworządności, z na3~ d_. ' Qci w wieku od 3 do 8 łat, zbadanych w lansu tereno~ego.
·
Domu Dziecka w Głuchowie 8-ro z nich m i ało
bytego na przestrzeni dziesiątków lat doświad
Na te~enie miast czynne są międzyszl<olne czenia, że ci, którzy są wykonawcami prawa,
już pt óchnicę zębów, która, jako przyczyna
w:elu chorób, staje 5 :ę za~adnieniem s.polecz. przychoC:nie dentystvczne, gdzie dzieci ~ą le- niejednokrotnie mają tendencję obchodzenia go.
czonf bezpłatnie. Najw!ększą aktywność wy. To też s:r.anować chcemy prawo podstawowe,
tiym.
ka u ·e tu woj. Pomorskie, które ma zorj!anizoprzedwoiennef,lo na~zego personelu sto• wane Z2 przychodnie, a 16 w stadium organi- konstytucję 1921 r. 1 chociaż.by nlecalkiem nam
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odpowiadała, jak w tym wypadku z racji istniematolo1!'czne~o. to byli żydzi. których Memcv zacji.
nia senatu.
wymordowali. W tej chwili Min. Zdrowia po(
W sprawie tych dwóch nl!adn.ień służby
de ;muje pracę profilaktyczni\, t. j. leczenie zę.
Głosowanie „tak" mogłoby by<! zgodą na usubów u dzieci, wypuszczając w teren 14 rucho· zdrowia dla wsi Ministerstwo Zdrowia zo•l!•ninięcie senatu już przy tych wyborach, co było
mych ambulan~ów z jednym lekarzem-denty~tą, zo't\ało w dniu 29 maja b. r. konferencjr praby zmian!\ tej konstytucji. która przewiduje, że
który ma za zadanie, prócz lec?.enia zębów, sową, gdz;e odpowiednio pnygotowani uferen- wszelka zmiana jei nastąpić mote tylko w okre·
także prowadzenie oropagandy leC'zenia rębów. ci poinformowali prasę o os;ągnięciach i pia
ślonych warunkach, wśród których referendum
Min Zdrowia ma olbrzymie trudności w zdoby- nach Miniderstwa.
nie jest przewidziane. Tryb postępowania mu·
ciu lekarzy-dentystów do ambulansów. Płaci
Z radością witamy !en zwrot Mini~terstw11 si być taki: należy rozpisać wybory do aejmu
najwyt,ze &Ławki uposateniowe (15 tysięcy zlo- Zdrowia w kierunku w~i i zapewniamy, te i or· i senatu, dopiero wówczas mote n:utąpić zmiana
tyc.'i) i p<'zwala poza 5.ma godzinami dziennif! ganila.cje chłopskie i pr!\sa ludowa w realizo· konstytucji. Mv ze swej strony zgodnie z proIP.c:zenia dzieci, leczyć slarsz1•ch za osobn11 o- waniu tych planów dopomc:,;I\.
gramem wniesiemy o znie~ienie senatu, będzie·
my chcieli wprowadzić Naczelną Izbę Go•podar4-..e1111tr11 1111111111111111111111111111111111111111t••••••„1re111oe1111 111.,..,...11.,..
czą, jako nadbudowę samorządu i spółdzielczo·
ści i tej dać prawo inicjatywy ustawodawczej w
dziedzinie gospodarczej, ale nie pełne prawa
drugiej Izby.
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W ptan :e Min. Zdrowia przewiduje !ię sieć
około 3.000,
Ok ęl!owych Ośrodków Zdrowia
pcza tym w każdej gminie Ośrodek .Zdrowia z
lekarrem okrę~owym, pielęgniarką, położną, de_
z . r-' 'k'orem i sanitariuszem, a w każdej gromadzie punkt sanitarny, w którym będą przynaj_
mnie' dw:e osoby personelu. Także w każdej
po'ożna z obow:ązkiem jej używania.
~minie
Przy ośrodku zdrowia Miriisterslwo planu je sale
por,dowe.
Dzisiaj mamy ju.t zorganizowanych 600 ośrod
ków z czego 496 okreitowych i 214 punktów
sani ' arrych. W tym roku jeslcze Min Zdrowia
przewiduje poza usprawnienu.'m dziala!ności j11:t
is .-iieji;c,ch ośrodków, 1ałotenie jeszcze 800 900 ośr:idków, a w p~zecia~u 6 lat jeszcze 3 OOO.
Naj vi z kozą bolączką ~łużby zdrowia to brak
f 0 chow~go personelu Mamy ; uż 'vprawdzie w
Polsce 7 wydz:ałów lekarsk;ch na Uniwersytetac'!1, mamy 5 !lkół pielęg11ia.rskich czynnych, 3
w st?dium organ izacji, mamy 5 szkół polotnych,
a e na wyszkolenie personelu fachowego trzeba
czekać la'a. Lecz i na wydziałnch lekarr.kic~
i w sd<o'.ach pielęgniar<k'ch, gdzie wyma!'\•M
jest mała matura. mało iest młodzieży wiejskiej
gd~t bard~ o ma 1y proc~nt mlodziety wiejEkiej
mó~ł zdobyć ma ' ury. Po·... odem - szkoł y śred·
cie prz<:ważn:e w fl"iastach i brak burs dla mlo_
dz .c "y w'ej ; kie i. Trzebaby dołożyć starań by
mi • la pie wszeństwo przy
rnłodz'eż wie iEka
przyj:now : ni~ na wyd~ ' ały lekankie,. bo wia•
domo p ows~echn:e, te lekarz oochod1ący z mi3_
sta, n i <i!chętn;e idzie na wieś . bo na w~i brnk
wn!'ldnych mieszbti, brak elo?klrycmości, trudna k::m•mikacja., lek1fz zaś pochod?.enia w1e :1ki~40 n ' e b-i s:ę tych warunków, bo w twli
waru · kach wyc\ował się s•m. Poza tvm szkoły
fred ie mu~za wy'ść napr7.ec :w m'odz i eżv wie;sk;ej, I-o ani btmy. ani stvpffldia nie rozwiążą
cał 1 <owi-ie te: rpraw,._ m'odziet wiejska mu~i
m eć s-ko'ę średnią hl skJ, żeby mogla z niej

•

Poniższe dwa obrazki z doli i niedoli wsi
nie są odosobnione. Cza~ najwyższy podjąć
~zeroką akcję uzdrowienia struktury rolnej
i ustalenia podstaw życiowych setek tysię
cy rodzin chłopskich, żyjących na krawę
dzi - ni żyć, ni umrzeć. Problem odbudowy i zabudowy gospodarstw zniszczonvch
i ne>wycli wysunąć należy na poc.,.esne miejReclakcja
sce w :tyciu państwa.

PaniP., ~dyby tak ?.iemia rozstąpiła się
i pochłonęła nas 7. tvmi 2 hektara.mi - byłby
koniec z na•zą niedolą. Idziemy do innych. do
Lipskiego. Zhcha, Misiaka, Mendyka - wszę
dzie to samo! Ap„lia, beznadziejność. :demiste
twarze, wynędzniałe, anemiczne dzieci. Chcę ich
poci<?szać - wie wirrzą1 Panie, rząd pomoc:v nit>
d~. bo w po'\ iecie mówią, że pomoc więcej by
wyniosła, nit wartość 2 ha .
Z~ni:bionY. z ciężarem n:i sercu, jak ołów. wracał!!m do domu. Silny. mroźny wiatr pluł mi
śniegiem w oi:zy, a sfo..,.a: „Nie dla na~ :tycie.
ni śwbf, ni Pol~kn, -- jak zmora, nie dały mi
zasnąć tej nocy.

W dniu 26.IIL b. r., jako prezes ~m . Komisji
Kontroli Społecznej udałem 8ię do rozparcdo·
wanego maj. Kunice i częici Stodół i stwierdzi
Iem, że słutbie folwarku Kunice nada110 41 ha
a o!icolicznym wsiom 127 ha; służbie folwarku
Stodoły (część) nadano 61 ha, a okolicznym
·
wsiom 118 ha.
Do mego mieszkania wchodzi dwcje ludzi Rodzin folwarcznych, obdzielonych ziemią, teściowa i zięć. - Nie wiem. czy trafiliśmy?
jest 31; koni mają 6, krów 8.
Cq• - pan M1vwa się ~ - ? T.ak ! A czv pan
W towarzystwie kolegi z Rady gmiunej, daw- był wójtem? Tak! No to b11rcho dobrze! My jenej!o pracownika z tych fołwa~ków, zwiedzam to ste~my z KrzemionP.k. z pod Bałtowa . \Y/rnc~mv
o~icdle, jakby z czasów Pia~ta. Z dwu bunkrów >: Opalowa, z urzędu od ziemi, a że z naszych
rurami wychodzi dymek, a więc - tam mieszka- Krzemionek do powh'tu jest ze 40 km, więc teobok rozwalone~o z3bndowania., ocalały by iednvm dntPm załatwić. wyszli•mv po pół
ją dworski śpichlerz. a poś:·odku kopce 1 doły 7 nocku do U•zeÓn 7iem•kiej!o DO zi<'mię . Mamy
resztkami kartofli. kupki słomy - nieopodal du- la u siebie killi'a morP.ów piachu„. Męczyły się
ży dworski ~iewnif.-. 11 jes1cze dalej. na oolu wiQ· na nim oice i mv. Ziemi~ licha, brat brata ni~
nieje duża lokomobila, ciwb::i bezpnó~ka - ko· nrndzi . Dowiedzieli~my się . że w waszej gminie
b-yło d11+o dworów i dużo dobrej ziemi. Jeden
ła po o<i<? uj!rzęzły w roztopach wio~ennvch przechyliła się nieco, dziwujl? ~ię SWC'ntll r.ierób- pan w Urzędzi<' szukał w p'apierach. ze trzy go·
stwu i wróży niesławnv :tvwoT.
dziny szukał i dał mim adres, że tu koło 't\•o Tak - przerywam im, - w naHej okolicy jesl
No, a gdzież mil'•zk~ja ludzie - pvl11f' kol
l!i-przewodnika . W śpichrzu, prezesie! Chodt· · jeszc7.e setki ha oięknej. urodnjnej i nierozmy l3m! Rzec ::ywiście. Pieć rod7.in, dawnych parcelowanej ziemi. G.Jv jadę do Opalowa, wifornali, wła~nym spowb<'m i ko~ztem przebudo- dzę ją! Od przeiki frontu nie ruszon!I piu- ·
wali foichrz, iakby na '':i~ziPnie . Mji'e izd ·! bki, !!iem! Szumi rumianliiem. wyro r. łvni na chlop:1
a „komi· i innvm ziPfskiem! Gierczvcet KPli•7.'1ny. Lipo·
niby cele . .1!4z;~ś wysoko okienko!
wa! A - A, panie, tc~o nie dadza? Ta zi~rl'b
ni~" w żeleiniaka. kartofk a ohok trochę pały·
ków świ'i!żych ;i wicrzbv - ;,J :o hezpł.\!n'.· opnł. do wvdzieri.a"ienia, 2 mir zbo7a z f.el : ł~ral MaRozmawiam z nimi. Odnowiada i ą mi· . P·:\' " · mv t~ na kartce : 7a •7osa ... Polesie Mikułow
da, jak pan mówi, że by!i.'imy niewolnika.mj, te skie„. 22 ha po pani... Tere~ie.„ Ta pani zr7ekła
iednak dawniej mieli mv się tej ziemi. pojech:iła na zachód. i że te 22 ha
d7iś jesteśmy wolni,
mleko dla ~i<>bie i dzieci'. mizliśmy okrasę. a na 3 rod7.iny! Po•7li obejrzeć i o'' no ni" podzi; nic, ni chleb~. ni pracy, ni konia , ni krmq•! kazą '<ie więcej. Ziemia - pcl<>sisko. ofł kilkuA gdyby nawet i te zwierzęta bylv, to cóż im dziesirciu lat. od ci:asu, gdy ŻvdTi wycięli lai U1!ór, lotny piach! I u nas głód ?.iemi a nikt dodalihy~my jeść, ~dy s~mi nie mamy?
Dwa hektary„. - W dru!!iej izdebce: na jed- tąd nie kwapił się z jej wydzierża,„ieniem. Od
Ożarów na północ, a:l po
nej pryczy w barłogu leży matka, nJ drugi<'i- s7.osy Ostrowiec babka - chore, mąt. ?.marł w niewoli niemiec- ró:ine Krzemionki winien szumieć las! Ludzie z
tych ziem, prawie lotnych piasków, winni bvć
kiej, obok komina kilkoro d:-ieci.
Czy pan z powiatu? - pyta chora. - Nie, z przesiedleni na dobre ziemie. Je•! po temu
obecnie okazja i wielki czas!
gminy. Szkoda - mówi, że nie z powiatu!
Wisz.
„Nie dla nas :tycie, ni świat, ni Polska"!
0 -

Zaproponujemy inne zmiany, naprzykład przyznanie prawa w'·borczego do sejmu i Mmorządu
miodzie.ty od lat 18, cze~o obecnie uczynić nie
możcmv . bo byłoby to naruszenie!\1 konstytucji.
Będziemy równiet za wprowadzeniem instytucji
refer<'ndum i będziemy chcieli, aby ono wypo·
wiedziało się co do konstytucji uchwalonej przez
przyszly parlament.
Obecnie 11:losowanie ludowe ma charakter opinii, ale nie ustawy i konstytucji zmienić nie
może.

\Y/ tymże •amym numen:e , Gazety Ludowej'" zn~ja'ujemy artykuł T. Wyrzykowskie·
~o, w którym autor stwierdza. że wśród m\odz ' eży socjalistycrnej poczynają nurtować
nowe prądy. I tak czytamy:
Owacyjne powitanie działaczy socjalistvcz·
nych lej miar1• co Drobner i Żuławski, świadczy
o tym, fr najmłodsze SZ!?reJ!i socjalistycz:ne .wnikają l!łęboko w przeszłość swej partii i od~o
wiednio ją oceniają. Jeśli o, nas chodzi, to 1111eli<my i mamy nadal kryłycrny słosunf'k do taktyki P. P. S. i jej czołowych przywódc6w. Ale
pewne 7.jawiski\, zachodzące na tertnie tej partii
muszą zwracać naszą uwagę chociażby z tego
wzglęJu. że na~7e marzenia z młodych lat o ści
słym sojuszu chłopsko-robotric?.ym wciąt pozostają w zawieszeniu. A w chwili obecnej wy~a- •
ją ~ię b' ć dahze od realizacji, aniżeli przed kilku czy kilkuna•lu lały .
Drohner i 7uławski należą od wielu lat do
~rona lvch lud?.i. którzy kształtowali swoją o~o
bowościa pion icl.:owv ruchu robotnic?.el!o w Pol~ce. Jndywidu~lno•ci h·ch lurhi nie zamazał
fakt, te w chwili obecnej 7.e~·li raczej do rzędu
działaczy prowincionalnych. Bo nazwiska te stanowią naidobitniejszy wnaz linii rozwojowej
P. P. S. i zawsze zwrncać bed<J, na ~iebie uwalę tych, którzy interesować się będą tą linią .
Dal•zvmi wielce charakterystvcznymi ~zcze;ió
!ami hvło przyjęcie przemówiPnia przedstawiciela „Wici '. oraz referat socjcili~ty Morawskiego.
który między innymi powiedział:
„Opierając się na marhillmie odrz11camy dzi:<
u~tosunkowanie sie dogmatycrne do wszelkich
myśli, wypowiadanych prze?. Marksa i będziemy

dążyć do więksZPgo uwzględni<'nia pierwiastków

uczuciowych w ruchu socjalistycznym."
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