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·Mikołajczyk

a

Smięto

Ludowe

Jest, był i pozostanie bowiem zaw·
Tyrr --zasem' m·ożna powiedzieć, że
Na straży jego istnienia I dobrobyzwalczany sze człowiek, jako największa warkapitalizm,
tu - w służbie obywatelowi ma stać jakkolwiek
prawo - niezależne sądownictwo - również zawsze przez nas, niewątpli- tość i jeg0 interes przede wszystkim
wie końc~y swą erę panowania - musimy mieć na oku w działaniu poDzień Zielonych _Swiąt obchodzimy administracja i sily zbrojne.
Powiadamy, że nasz Ruch - wy- znaczoną ucisikiem i wyzyskiem - fo litycznym, - a nie, abstrakcyjnie, z
my ludowcy, jako dzień Swięta Luqo·
wodząc swój światopogląd i założe- nie .:naczy fo wcale, jakoby w budo- pominięciem człowieka pojęty, inte·
wego.
Zieleń pól i ;ąk zlewa się . z zielenili nia ideologiczne ze świadomości, czym wie szczęścia ludzkiego miał go za- res państwa.
CZŁOWIEK, którego praca, warun•
i mar·
naszych sztandarów. Zielony kolor, jest warstwa chłopska w narodzie, .;.e stąt>ić wyłącznie mateyializm
1
ki i opłacalność pracy stanowią 0 cha·
to kolor nadziei. Jakąż to tęsknotą i stosunku człowieka do ziemi i pracy ksizm.
Obserwowaliśmy to jeszcze przed rakterze pracownika fizycznego czy
nadzieją zapełnione są nasze serca i na niej w oparciu 0 te cechy osobo·
wości człowieka wiejskiego oraz wła- wojną w krnjach rządzonych przez umysłowego.
umysły.
\V dążeniu do wytkniętych celów, ściwości żyda społecznego gromady socj.albiów, że z momentem dochoCZŁOWIEK, który równocześnie
poprzez wysiłki, pracę, walkę i po· wiejskiej, Ruch Ludowy wytworzy za- dzenia do władzy, chcąc być w zgoświ~cenie :- .musimy mieć nadzieję 1 sady ideologii ludowej, określonej dzie z zasadami demokracji i wolności pragnie być_ właścłiciele~ - P.osi~daczem czegos na w asnosc - z1em1 - .
.
d
. ,
ł
, wiarę, że nasze cele zostaną osiAg- mianem agraryzmu.
rzą Y soqa1isiyezne, budynku - bodaj ogródka własnego,
Inni sa. wyznawcami kap. italizmu - cz owieita
"'
·
•· t
·
l
d
·
·
idąc słuszpie na uspokocznienie wiei· 1tó
nięte.
, .Jakież !o cele ...-yyiycza s?bie do zre- k<?mi.:nizmu ~ marksiz~·u, i zach~a: kiej p'"odukcji przemysłowej, przebu- < ry się rne za awa a. - ze cos Jes
ahzowama Polsk11! 5tronmdwo Ludo- Ia1ą, Jako na;lepszą swo,ą ,deolog1ę l dowę ustro1·u rolne<1o, zmuszone były własr:ości~ Pai'1shya. fylko, a on wy.łAcz n·e uzytkowmk1em
~
i> '
„
wal.c zą o 1· e1· ~prow_a d zen i t;_ w u~ t ro~
·
odstęoować od zasad marksistowskich "' ' ·
we ?
~~tqWIEI\, ~dórego pragnienie .wol. Orfn.owiedź zn~i,dziemx ?' załoie· panst~owy, _Jako ideologu, ma1ą.ce1 i szukać innych rozwiązań ideowych
w obawie, by przez. przebiurokraty, nosc~ me znosi stał~go nakttzu k1ero~1ach ideowych, kiore ~J . ?:eJ precyz?- obowiąz~wac ca.ły .nąród.
. ,
zowanie życia i zb:,dnią ingerencję w wania przez urzędnika.
Nas~ą ~deolog~ą Jes~ agraryzm.
.Je nasz program Polskiego Stronnie,
"
·
· h
CZŁOWir.K kt •
mar- Ż""il! człowieka nie sprowadzić 6 0 do
~apttahzrn z Je.dne1 stron~, .astrony
iwa Ludowego.
ory me c ce w1erzy1.
L< '
o
I
k•·zm czy komumz111 z <lrug·e1
. . t
,_ t 1·
Na s11:_rys
. , . , ' ::! · !!·.o rH!J;Zę-d~!" i. olochu pańr.t •J· łylk0 w materię, truszc:zyć się 1ylkc o
'.
·. . .
·.
.
.a !zowanie się ego progr.a: "'
• ,,,
•
1·
l
·, · i..· ·
i nie uczynić z ~ie<to mewołnik„1 · d
mu złozyło się przeszło ,o iąt walki 1 ~ą .skra1ny.mi przeciwsławi.emarni 1 w weńo
0•
.... e żemr, 1 UJJI ame, a e wyzm.i1ąc sw1a
•
<>
•
,.
walce będąc z sobą _ raz
IsmiertelneJ
· ,
„ h d · d,
pragnie
_ ka.p1ła11~ty-pansiw~ wyposazonego we iopogląd chrześcijański •
.
ł
- pracy n~s.,.yc . z1~ .ow,, . OJC?W, . na~
. ,l • • d u·
. . .. d z1e\1zm1e
,
. . .
1 dzialaJ"'CeJ poraz og asza1ą ostateczne wykoncze wszystkie ha.rzędz~a przymu·u i' et:ize
zy1ące1
samych· ·J nasze1
• wyzyc1a su~ rowmez w
o
~
,
•
· b J ·t
·
~ ·
·
• "'
·
·
. ''" :
cha. , · ·
n.ie w 4 a1emi:ie 1 swo1~ a so u,°~ ZW':( kutywy do siły fizycznej włącznie.
.
m ł o.d ztezy ws10weJ.
, .:,„„ • :..
..
.
,.
PSL ma za sobą . SO lat pracy i w lkL cu~stwo, iw.1erdzą:c . red~or,zesme, ze
Dla~ego , tez agr~ryzn:. - ktory SI~
Pracy i walki o lepszy byt chłopa ~ajr agraryzll'!, J~k~ 1deolq$la ' społeczna . To ' samo zja~.isko obsen"'.ujemy
zrodził z tego podwo1nego charak•
dzisfaj.''
·
'
przestał istnieć.
d . b' d
t
licznie' ·
teru chłopa - ciężko pracującego
w . 1sze1 wars wy na~o u 1 ~ ?·
... pracownika fizycznego i chłopa-wła·
- -.am~ ~obr.obytu robotmk~, rzem1es1·
ściciela - posiadacza własnego Wdr•
mka 1 m~ehg~n!łl w O_P~rc1u o zasob- 5T MŁODOŻENIEC
sztatu pracy - J·"'st i pozostanie świa~
·
~ą matena~me .1 ! 0 zwimę,tą umysłowo
·
,
'd "
1 kuliuralme w1es.
~op~glądel!l 1 ~o.wym,_ dla ktoreg? J~st
ŚWlCTA
O podniesienie poziomu kulturalneI pozostame m1e1sce r:i1e t~lk<;> "'.' zycm
..1\:1
t 1
i umysłowedo sze ok' h
11
nasz.ego narodu, ale I w zyc!u mnych
r Ie wars w u
o
o0
·
·
· kt
d,
Czelrala ziemia w śnie zimowym,
-,~„N' ·
dowych,
.czy prz:yswo10.° w1e,
o~ - I
naro
.
0 wolność człowieka,
nr. .w w~elu kra1a~h, m~ będzie czyn·
.!:a"~
~ż."~~~·~~:eZ~ń~:
o wolność i niezależność naro.d u i
mK1em Jednoczema .świat~, rozda.rte.
pań st wa,
~~ walką o panowan,1e dwoc~ skraJnO"!
O sp_rawicdliwr. wolał czll6„. . o zgodne poko1· owe współ. .
sc1. '., i· i '"·"''.1 ~ 11":>'!.\l!i~l'>'~ l ·'lllt•· ·~.· 0.•.1 !1••„~; ,
\ ~ -.L,
zyc1e
d, .
. d
. ""~ ~,„ ." - • ·~ lJ..:n. I~
.
•
Gromady argn<;,ly... Ramię w ramię
.
mię zy na ro ami.
, .Uzna1ąc .zasadę pry~atne_J ":łas~o·
na wiejskich drogac·h _ jedf:n s:.Jk!„,
Te ogólne dążenia precyzujemy bli
s~1 _na o~cmku ch~ops~c1m, ;a.k 1. rowZielony Sztandar nad głowami
żej w naszym programie, naświetlamy
• mez w mnych dz1e.dzmach z~c1a g~~
i Boży Duch w płomieniach skrzy...
w miarę możliwości na łamach na·
spodarcze~o •. uzna1emx kome~znosc
,.,
~:"~~.
czelnego organu PSL „Chłopskiego
uspołec~n,1e~ia,. a więc · wspolnego
Gdy pługiem wiary Ian przeoran,
Sztandaru" i jedynego codziennego
'"'.ładama :v1e_lk1ch przemy~łó'"'., pra~'
gdy dokonany siewców trud, ,....,,
pisma, jakie posiadamy - „Gazety
memy obJ_ęcia przez społdz1elczosć
to z ziarna pragnień na ugoracli
Ludowej", wychodzącej w Warszawie,
ty~h gcłęz1 przemysłu rolnego, ?'la
. ,
strzeliła prawdq żyzna ruń...
„Polski I.udowej". wychodzącej trzy
ktorego producentem surowca Jest
Cromudr. drgnęły••• Ramię w ram'ię "ita.
razy w tygodniu w Poznaniu i „Pia· " · 1 • 1 ·(r~"~ i •!~,;, 1 ; liti. I 11.;"
chłop.
r
~~··
sta", wychodzącego w Krakowie.
Robotnicy i ,pracownicy przemysłu,
„
[Wybielić cliaty ·- b'ę'dzie b'ialol
Omawiamy je na zebraniach w przeI walcząc słusz~ie o swój wpływ na
Zielenią znaczyć gromad ruch...
mówieniach i referatach.
koszt prod~kcJI artykułów pr~emysło·
'i
Nad nami blaski ideałów -.
Z okazji Swięia Ludowego przypo1 zw1ązan~ z !Ym. SWOJq stopą
~y~h
,!r.."'
Duch„.
płynie
Boży
nami
nad
skrócie
największym
w
sobie
mnijmy
zyciową, odpovn~~z!alm będą za P~:
Gromady drgnęły_„. Ramię w ramz.ę itd.
w imię czego z dumą nosimy legityz10m, opłac~lnosc i. cen~ , produkq1
„
„·
mację PSL i ślubujemy na wierność
prze:nysłowe~. ~olmc~, . Ja.Co produ·
Rozjaśnić 'duszę _ l:ięilzie jasno
naszym szandarom partyjnym.
cenc1 arfyk ułow zywnosc10wyc~ ,z pP.łprzy drogowskazach wszystfrim wsiom:
Najwyższą formą organizacji naro·
· ny1? „ wpły'Y~m na opła~alnosc pro•
. historii ludzkiej rozsnuć pasmo
du - głosi nasz program - to nieza·
dul,qi rolneJ l na przet~or~iw? prze·
i je.Hi trzeba barwić krwiq!...
wisłe państwo, - a głównym celem
mysłu .rolnego odpo,'~1 1_edzialm będą
Gromady_ drgnęły„. Ramię 1c ram-ię 'it(l,
tegoż państwa - jest zapewnienie duZ? poz:1om, op~acalnosc 1 ceny arfykuchowego, kulturalnego i materialnego
Z_Ywno~cio~ych, . dosforc.umych
łow
stanl.e,
się
to
jeszcze
było
Nie
Pań·
obywatelom.
wszystkim
roz.woju
robotnikom I m1eszkancom rmast.
wytniemy w zbożach paiiski ch11:ast„.
stwo jako demokratyczna Rzeczpospo·
Dlatego też przemysł roby musi
Zabłyśnie radość u;raz. z kosami
lita - o której władzach ma stanowić
być w rękach spółdzielczości rolniczej,
i chlopslri naród pójdzie w blasli...
naród w wolnych i demokl'atycznych
- dlatego spółdzielnie przez prawdzi·
Gromady drgnęły„. ~~amię w ramię -itd.
\iyborach.
wy samorząd muszą otworzyć drz,wi .
Tak zbudowane Państwo ma służyć
do wyrażania woli członkom-produ~
'Nailejdą - b-ęllą pełne 'żniwa ·obywatelowi w poj~dynkę i narodowi
centom. Dlatego ~amopomoc Chłopnowinq chleba wzrośnie duch.„
jako cało ś ci.
ska nie może być czynnikiem a\<cji
Okrzepnie dola sprawiedliwa ~
Obywalel ma obowiązki i prawa.
partyjnet - a szkołą społeczno-gospo·
tę . dolę dzielił - będzie lud... '""1';J,..
Obowiązki wobec rodzinY, ~ W.OR.ee
ą i .P,QfJł"'n_q ~W r~J.niH~go,
gąr._q_
i!tl._Gr..om._~dr. drg.TŁęł:r.w Rąmi!l.Jif.dJJJ1!:.
gminy, p_owiajJ:_ll f-ąń§J.w~- -
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SZTANDAR

Swięto

Ludowe

•Miesięcznik Społeczno·Gospodarcz)j

PRZEBUDOWA

ZE STR. 1)

wydawnictwo N.K.W. PSL
Gdy tak postawimy zagadnienie Uniwersytet o pełnej autonomii,
Wyrazem demokracji rnuszq być
fo w perspektywie Polski przemysło gdzie prof es or swych feorii nauko- rządy naturalnie dobranej większości
Ostatni numer omawia zagadnieniari
wo-rolniczej, jaka na szczęście jest wych i badail nie będzie musiał nagi· z uwzgl~dnieniem, by mniejszość po·
.
. .
ł
,
przed nami
jedni zabezpieczą nać do głoszenia pseudonaukowych siadała prawo działalności i rozwoju. Poworenna orgamiaqa przemys u pan•
chleb, a drudzy towary. Jedni i dru- doktryn partyjnych.
Jesteśmy dalej ludowcy zwolenni- stwowego w Polsce - Roman Sadur·
dzy stan ą się pok upnym dla siebie
Młodzież wiejska zorganizowana do- kami pann~an.ia prawdy i walczymy ski ·Unarodowienie przemysłu w Cze·
nawzajem rynkiem .i.bytu - nas1ąpi browolnie we własnej organizacji wy- o prawo mow1ema prawdy.
'
„
.
prawdziwe zbliżenie chłopa i robot- chowawczej, wychowana na świofo
Prawda w życiu, w każdej dziedzi- chosłowaq1 - Zygmunt Załęski, Po·
nika - staną się współgospodarzami poglądzie agrarnym - w atmosferze nie jest potrzebna, by i człowiek i na· wszechne kształcenie zawodowe i ustanie chęć dominacji partii robot- wolności - godności własnej i nieza- ród nie zmarniał.
\"ł d ·
R d
N w· n 1947
Po~zanowanie godności ludzkiej, nie l'V a ys!aw
a wan, a
ios ę
niczych nad wsią, czy też odwrotnie. leżności, dokształcona we własnych
I zrealizowany wtedy być może fen dobrowolnych zespołach przysposo- tylko życia i zdrowia obywatela, jest r. - Brzezina Bartłomiej. Zagadnier.ie
punki naszego programu, który mó- bienia rolniczego.
naszą głęboką troską, wypływającą z siły po<:iągowe-j; kredytów zagraniczwi, że Ruch Ludowy na głębokim uświ&domy spółdzielca i członek or· naszej ideoologfi.
miłowaniu pracy wolnej, opierając ganizacji zawodowej, mający pełne
Sprawiedliwość społeczna winna nych, kosztów produkcji i rentowna·
swoje dążenia, pragnie, by praca każ prawa na każdym szczeblu organi· chronić obywareła od kr.cywdy w ży· ści przemysłu.
dego człowieka, jak pra'Gą. wyzv.rola· zacji.
ciu codziennym, indywidualnym i
na od cudzego nacisku, czy wyzysku,
Numer zawiera nadf.o kronikę kra·
Demokratyczny działucz politycz- zbiorowym. Gło!lmy w programie, że
była źródłem szczęścia i radości.
ny - stanowić będzie o postępie roz- ustrój życia codziennego musi być O· jową i zagraniczną oraz omawia za·
Agraryzm, podstawa naszego świa· woju i dobrobytu mas ludowych. In· czyszczonych z dążeń do odgórnego gadnienia społeczne, kulturalne i goiopoglądu, wywodząc się. z życia wsi, ną drogą do tego nie dojdzie.
organizowania społeczeńsiwa.
Tak więc w oparciu o program i i· spodarcze w świeile prasy krajowej i
z charakteru pracownika i posiadacza, Powiedzieliśmy sobie w programie,
z obcowąnia z przyrodą, od której za- że wolność człowieka i tworzonych deologię agrarną Polskiego Stronnie· obcej.
leżl;}Y jest wynik pracy rolnika i z za· przez niego zrzeszeń jest ka r dynał· twa Ludowego chcemy budować
sad chrześcijańskich, posiada drugą nym warunkiem demokracji. Demo· woln~ść. i sz~zę,~c_i~ człm~ieka,
CZYTAJCIE
1
ważną cechę, pragnienie budowania kracja musi być wolna od przewagi
swiat m1łosci i pokoJu,
jednej klasy lub partii, powinna daw pokoju.
kraj suwerenny i wolny z nara· PRENUMERUJCIE I
dem opartym o ład, praworządI dlatego też mówimy w swoim pro· wać pełną swobodę i równe szanse
ność i sprawiedliwość ~połeczną.
ROZPOWSZECHNIAJCIE l
gramie, że praca rolnika wymaga po· wszystkim warstwom ludowym.
koju i pokój wokół siebie buduje.
Rolnik polski od wieków wykazywał
umiłowanie pokoju. Również inne ST ARASZKIEWICZ
narody, słowial&skie ludy rolne, czę· --·_ __...._ _;;.....;~;;::..
sto za to umiłowanie pokoju płaciły
ciężkimi ofiarami krwi ·i życia,
W okresie, w którym tak wiele się
.mówi o pokoju, a prawdziwego pokoJU nie ma, gdzie mówi się, że dyskutując o pokoju - rewolwery się kłaJ?o wspomnień swoich o obchodach I gotowano niemal w każdym powiecie, J dnak tak zorganizowani, że pomimo,
dzie na stół, wprowadzenie tego głę· Swięta Ludowego obrałem rok 1933 , w którym się spodiiewano masowych i.Z w dniu Swięta Ludowego wszystkie
bo.kiego umiłowania pokoju, wypły- dlatego, że w iym roku Stronnictwo obchodów, bojówki, liczące nie raz po drogi obstawione zostały przez policję
wającego z agraryzmu do życia pu- nas.ze po raz pierwszy organizowało kilkadziesiąt osób, a w każdej takiej i uzbrojonych strzelców, by nie dopublicz.nego, tak w życiu wewn!'łfrz, jak „Swięto Ludowe" masowo w całym bojówce znajdował się prowokato·r ścić chłopów do miejsca zbiórki, przy„
i w życiu międzynarodowym, przysłu- państwie, poazynając od Wilna ,i Po- z policji państw. Bojówki te zwożo· było na błonia s·iop.nickie około 30.000
ży się walnie budowaniu życia przy- morza, aż do Małopolski Wschodniej. no przeważnie na miejsce zbiórki pań· ludzi.
szły.eh pokoleń w erze prawdziwego ' Dnie 4 i 5 czerwca 1933 r. były wiel- siwawymi autami ciężarowymi, zaBy zdążyć na oznaczoną godzinę
pok.oju,.wolne~ od groźb_Y.wojen, mo.r- ką manifestacją chłopów. Jako ów- mierzały one obchody rozbić, lub też
chłopi
wyruszali z domów z dalszych
du l zn.iszczenia ludzkosci.
,
, czesny
członek . , Prezydium NKW, przez wywołanie zamętu dać .władzy
stron już o 4-ej rano. 5.zły'pochody„
T~k us~awi.aj~~ człowieka i jego za- - przypominam s9bie, że ~ie było ańi t}Wwód do ich rozwiązania,
przeszkód z.e strony -po\\tji,
d~nJ.a na1wazme1szą rzeczą. pozosta- jednego powiatu, gdzie nie był· oby orB;y dać. pełny obraz masowości i p-om\mo
z
orkiestrami
i sztanda·r ami. .Pochód
me Jego st~ona duchowa, jego rozwój ganizowane Swięjło Ludowe, a w prze- wielkości Swiąi Ludowych wówczas
z
powiśla, .z okolic Parchocina liczył
umysłowy i kulturalny.
szło stu powiatach odbyły się ol- obchodzonych, postaram się, choć to około 5.000 ludzi.
Rzuca się różne hasła na wieś, np. brzymie manifestacje chłopskie. We- odległe czasy, dać krótki opis święta
zmechaninować rolnictwo i zmniej· dług sprawozdań, nadesłanych przez Ludowego w Stopni.cy, w którym braKiedy w okolicy Solca policja chciaszyć liczbę koni, wzmóc produkcję I ogniwa organizacyjne "\V iych 1OO po- łem udział.
ła zlikwidować go, straź chłopsika w
roślin przemysłowych i wprowadzić 1 wiatach wzięło udział ponad milion
ilości kilkudziesięciu chłopów nie dorejonizację produkcji rolnej. Odnosi chłopów.
Powiatowe władze Stronnictwa dro- puściła do tego. Trzeba zaznaczyć,
się. wrażenie - jakoby ci,. którzy rzu:
wielu miejscowościach na świę- gą okólnikową zawiadomiły wszyst· że wiele innych podobnych pochodów
c~Ją te. s~us~ne hasła_ -: mgdy i:a wsi to Ludowe zjawiały się takie masy lu· kie koła Stronnictwa (a było ich 200 musiało się przedzierać wśród pól,
me byh i ~1e .rozumieli znaczenia ha- dności, że niektóre obchody zgroma- na 280 wsi w powiecie), że w dniu 4 gdyż drogi obstawione były przez poseł przez s1eb1e rzucanych.
dziły ponad 40 tysięcy . ludzi. Najlicz· czerwca 1933 r. w Stopnicy na bło- licję, a w Staszowie nawet przez
Pe~ni~! że .musimy dą~yć do me· niejsze odbyły się w powiatach: rop- niach odbędzie się obchód święta Lu· wojsko. Nie było w tym dniu siły, która by zmogła zorganizowaną siłę
chamzaqi rolnictwa. Ale pierwsze py- czyckim, krasnystawskim, !imanow- dowego.
timie, jakiego rolnictwa. Inaczej wy· skim, myślenickim, stopnickim, gnieźKoła po otrzymaniu wiadomości o chłopskq. Była coprawda na tym
gląda mechanizacja wielkich obszarów nieńskim i wielu innych.
miejscu i dniu obchodu zawiadomiły święcie bojówka, która chciała świę
rolnych, a inaczej mechanizacja drob· 1 N' ' ł 0 t d , . . I'1 hł .
również drogą organizacyjryą· {robili to rozbić, lub diić powód staroście
nego rolnictwa. Taka J'est Pol k ~ie. ma . ru nos~i mie, .c opi w to stali kan.ni łącznicy kół) wszystkich do rozwiązania.
· dl f
·
s a
orgamzowamu swo1ego sw1ęta pod
.
. .
.
..
i a ego speqa1ny typ motoru - na- h ł
ludzi w powiecie. Nie było am Jedne·
Pamiętam, jak w tra·k cie zagajania
rzędzia doń przypasowanego, naj· I as em
·
go zakątka wsi, w której nie wiedzie- uroczystości rzuciłe. się bojówka na
większe u~ycie siły ~lektrycznej ~ S?- „walki 0 praworządność,
liby ludzie o święcie Ludowym.
jedno skrzydło straży chłopskiej, ktć
~pod~rs~wie c~łopskiz:i dla zwolnieni~
sprawiedłhvośc i wolność". Władze starościńskie, a najbardziej ra otaczała zebranych. Lecz straż
z~weJ siły poc1ągowe1 muszą tu dom1·
zast<~·pca starosty, postanowiły nie· konna szarżą rozpędziła prowokaton wać.
.
W całym kraju sanacja usiłowała dopuszczać do masowego udziału rów i w paru sekundach przywróciła
A!e tu me. ':"ystarczy. hasło, - g~y pomniejszyć lub zgoła utrudnić od· chłopów w obchodzie. Rozpuszczo- spokój, tak, że p. starosta, który jut
kom, po wo1me długo. Je~zc~e będzie bywanie święta Ludowego, czy to na po wsiach policja i tajniacy za· zdążył zarządzić rozwiqzanie uroczy~a m~ło, gd~ zwyc~aJ ~zyc1a krov-:y przez zakazy pochodów, czy to przez częli straszyć chłopów różnymi ka· stości, musiał wobec groźnej postawy
J a ~~ siły pociągoweJ, to Jeszc,~e „h&n- niedopuszczanie ludzi po drogach do rami, jeżeli ktoś się odważy pójść chłopów. jak również z powodu HkwiDa dla chłopa, gdy ze~ektrynkowan~ miejsca obchodu, czy straszeniem lu- na święto do Stopnicy, będzie od· dacji zajścia, odwołać uprzednio wynawet gospodarsiwa· lezą bez obsług! dzi karami. Ponadto planowo· przy· powiednio ukarany. Chłopi byli je· dane zarządzenie o rozwiązaniu zgroze względu na brak tak prądu, jak
madzenia.
sprzętu, czy też umiejętności użycia
Tak chłopi stopniccy przed 14 „stu
sprzęt u nie mówiąc o kalkulacji.
laty
walczyli z całą świadomością
Tu obok sloganów - trzeba przede
o prawo, o wolność i sprawiewszysikim człowieka, człowieka świa·
dliwość społeczną. Nie zawiedli swotłego.
jego
ówczesnego przywódcy W. Wito·
światły chłop, znający swe zadania,
sa, który, wzywając chłopów na Swię
JEśL! OCZY NIE WIDZĄ śWIATŁA pełen inicjatywy - zorganizowany doto Ludowe, tak do nich pisał: „Zjedź...
browolnie - karmiony wymianą do- śLEPE TO OCZY.
cie
się wszyscy, obliczcie się, aźe„
świndczeł1 - otoczony troską zżytego
by się przekonać, że nicpotrzebujecłe
z nim fachowca - wychowany w nie„
JEśLI SERCE NIE ZNA MitOśCI 5i(( oglądać ani na prawo, ani też na
zależnej organizacji młodzieżowej lewe.;
.ie nie potrzebujecie się opierał
śLEPE
TO
SERCE.
zawodowej - spółdzielca na pełnych
na niczyim ramieniu, bo swoje made
pray.n ch, a nie kar.:.niony sloganami,
dosf.atecznie silne. Nie potrzebujecie
JEśLI żYCIE KRWIĄ BRATNIĄ BROCZY bib Jlq w. ,;fch m ·i partii polityczchodzić czyją drogą, bo made swoją
nych. iud.!l!
· : - in r'. r;.wwa- śLEPE TO żYCIE.
prostą i jasną".
ny, a przez. · , „ ·. nie ur"f". ; eh
ro.z · · · ~ w) U\J•'""' od wywaru, czu·J
Walczyli chłopi z dyktaturą sana·
JEśU DUSZA ZDRADĄ SIĘ SPLAMI ~ i·~, ud pszenicy - oto nasze dąże~
cyjną, walczyli sami bez żadnej po·
ma.
- PODtA TO DUSZA.
mocy z jakiejkolwiek strony.
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W HJ32 r. 24 czerwca wybuchł stra,ik
w pow. Siedlce a 1 września
w pow. ł,uków, 4 września w pow. ł... owicz. \V czasie od 4 - 11 września odbył si~ strajk chłopski w wo.i. warszawskim, a w okresie od 23 - 30
września w woj. krakowskim, kieleckim, lubelskim. \V listopadzie trwał
tygodniowy strajk w woj. łódzkim.
·Dnia 3 listopada 1932 r. posłowie ludowi przyszli na posiedzenie sejmowe z
żał~bnymi opaskami, zgłaszając nagły,
wmosek w sprawie masakry chłopów.
\V ciągu lata 1933 r. odbyło się szereg
manifestacji chJopskich po całym kraju. \V powiatach: roprzyckim, łańcuc- ·
kim, rzeszowskim, limanowskim i p1·zeworskim zostało zabitych 18 chłopów i
kilkudziesięciu rannych. We wrześniu
nastąpiły strajki. W odwet represje,
aresztowania i bicia.
W październiku rozpoczęła się fala
olbrzymich procesów przeciw ludowcom:
\V Okręgowym Sądzie w Rzeszowie
68 oskarżonych, w Sądzie Okr. w Tarnowie 59 oskar~onych chłopów, w KraNowym q),.._
kowi'e 84 osl"'rz·onych,
-...
10
w" Kielcach '-"'!
czu 27 oskarżonych,
chłopski

Wolny chłop w

wolnei Polsce

. Dzień 15 marca .1931 ~okn w. dz~e- ·uczciwych i bezstronnych wyborów na, . Bunt chłopski przeciw sanac.ii trwał
. O(~ 1926 roku i rósł z każdym dniem,
.iac,h chłopa . polsl.o<'go , ~est w1elk1m zasadach dem?kratycznyc~, .
4) natychmiastowego zhkw1dowan1a mimo terroru, pacyfikacji, aresztowań.
dmem - dme.rn . 3ednosc1 Ruchu. Ludowego: \V dnm tym. trzy. stro_nmctwa do!ychczasowych praktyk administra- Listn ofiar i przelanej krwi chłopskiej
c~lopsk1e: \Vyz.woleme, Pias.t 1 Stron- cy]nych, dzielących społcczeńshvo n31' z dyktaturą sanacyjną jest wielka.
Chory wicemarszałek sejmu .Tan Dęb
mct~vo Chłopskie p~łączył~ się na kon- różne klasy, i dalekich od bezstronności,
5) sprawiedliwego, 1ylko na prawie ski został pobity w łóżku za nieubła
g~<'s1e w Warszawie w .icclno Stronm;.two Ludowe. na czele z Prezese1!1 i .su~ien,it~ opartego, wymiaru spra- ganą walkę z reżimem sanacyjnym.
Cała vVarszawa znała napastników, je\\mcentym \V1!osem„ C:ały ruch pol~- wiedhwosc1.
Rezolucję .tę wri;czono Ryd::owi-śmi- dynie władze, policja i wojsko nie motyc,zny chł?P;sk1, st.ołą~y na . gruncie
panstwowosc1 po]sk1e1 1 llznaJ:;icv za- głemu ze śpiewem ,,Gdy narod do ho- gły odnaleźć zbrodniarzy.
Pobicie Jana Dębskiego wpłyn~ło na
s~dy demokratyczn_e, o~arty ? idPo1o- ju" przy okrzykach .~a cześć ~uchu
g1~, agraryz~n z~ączył si~ w Je.dną ca- Lud.?~ego, demokraCJI, a przeciw sa- rychłą jego śmierć.
• · 1930 ro k u Sł a· 10 wrzesma
W· d mu
dyktatorskun · .
łosc dla wspolneJ pracy i walki o Pol·
, . naCJI 1 rządom
t0 ·
ł
k
k'
· Skł dk
D rmo l<ratyczną. o wo1nosc
l
W tym to roku 1936 poraz pierwszy
s1;:ę I ,mowa
człowieka i" jego praw przeciw sanacji. obchodził Ruch Ludowy , święto Czy- wo.J- ~·~ 1. ~ws-~ r:;;.1 ~za ar.esz
1
1~ac
1
y~ acz\v J?t
Jedynie nieiic'.zna grupka pod nazwą nu Chłopskiego" w dniu '15 sierpnia, ~~J~~ fufc
1
wWłymK. · 'ka. wosa,
„Samopomoc Chłopska" jako dalszy w którym to brało udział ponad 2 mi- KowB g·, ki~· ego o.wd
y. ierm
1 r
. a ms
OO
,
hł
I'
· N"
•
·
·
'~g : 0;w 1 ~~c~l pr~~z .•~a~1l:CJłę ." 1 ~za- iony c opow w przeszło 2 ohcho- wieziono ich pod komendą Kostka' ·a gd · b r
Biernackiego do B
zia a1ąceJ na dach.
ezne1 artn · ops 1eJ
zie y i
rzesc1 •
.
z dnia na dzień 1--t
chło1)ska
Organizacia
teren.ie Lubelszczyzny na czele z po0
""' owam.
•
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·
Tl
ł
.
·r
. lk'
ł
p k .
OJ ow1cz~m .oraz rosła, sztandary zielone mnozyły się,
rnczowem ~
s em
· · · R o .raJU sz y wie . 1e mam estacJe.
·
· · · i menawisc
· · ł a. ·zac1ętosc
rei 1. Wł . Kowa1s k im - b azuJąceJ na s1·1a potęzma
cpresJe, aresztowama i katowania
ideologH marksistowskiej działała sa- do dyktatury, do sanacJ'i wzrastała.
oskarżonych, w Suwałkach 12 oskarżorosły.
I
I · I · p·
nych. To były wielkie procesy, a prócz
W rok.u 1937 przygotowuje Ruch Lumo< zie me„ .1erwszy numer nacze neW dniu 14 września 1930 r. po wiecu
go organu ZJednoczonego Ruchu Lu- dowy generalne uderzenie i na]>Ór na
sanację. W styczniu Kongres S. L. po- manifestacyjnym w Warszawie urzą- tego po całym kraju pomniejsze prodowego pisał:
uchwałę przeprowadzenia dzonym przez ludowców i socjalistów cesy.
„W najżywotniejszym interesie pań- dejmuje
\V roku 1933 policja przeprowadziła
stwa prowadzić będziemy nieubłaganą strajku chłopskiego. Ponadto Kongres podczas pochQdu dokonano napadu
przez policję. Padli zabici i ranni. By- pacyfikację pow.: Ropczyce, Rzeszów,
walkę tak z pozostałościami niewoli, uchwalił:
1) interes. Paiistwa wymaga likwi- la to „krwawa niedziela". Stronnictwa Łańcut i inne.
_jak, ~ .gangreną. t~~;zostwa, służal\Y lipcu 1936 roku w Krzeszowicach
Chłopskie: \Vyzwolenie, Piast, Stron1
. dacJi sanacyjnego systemu,
czosc1 1 spr~eoa3nosc1 .
2) przywrócić ludowi prawa i wol- nictwó Chłopskie i PPS, oraz Nar. P.ar- pow. Przeworsk padło 5 chłopów i wie,,\Valczyć h~1lziemy o interesy poh· tia Robotn,icza tworzą wspólny front 1 ~ ~annych z rąk policji sanacyjnej, a
tycznc wsi, o demokrację, o należny ność,
prz.eciw sanacji, przeciw bezprawiu i w Ostrowie Tuligowskim (pow. Rudle.a)
faszyzmem,
z
3) walka
szerokim masom chlopskim wpływ na
4) konieczność współpracy chłopów terrorowi, przeciw dyktaturze, pod na- 7 zabitych i kilkudziesięciu rannych.
rządy i politykę w Państwie. W tym
Vve wrześniu policja przeprowadziła
zwą „Związek Obrony Prawa i Wolnoprzekonaniu, iż walczymy równacze- polskich i ukraii1skich,
5) należy stworzyć wielki plan prze- ści Ludu". Sanacyjny terror hu1ał. krwawą ,„pacyfikację'' zamojszczyzny,
.
śnie o interes pa.ństwa". .
Gwałty i nadużycia rosły. O<l września a następme wytoczono pon.ad 200 chło·
\Vkład w ·zJednoczeme po~1t.r,czne budowy społeczno-gospodarczej:
a) głębokie reformy społeczne z do listopada ( 1930) były pacyfikowane pom procesy.
ruchn ludowego Z. M. W. „W1c1 był
\V kwietniu 1937 r. padło 2 chłopów
wojew.: Lwowskie, Stanisławowskie i
reformą rolną na czele, ·
wielki. Wici wychowywały nowego
b) uprzemysłowienia Polski i wiei- Tarnopolskie. Polegało to na masowych w Racławicach od kul policji granatoczłowieka, na zasadach ,,'Wolny człoares~to~.aniach, hiciu chłopów i nisz- wej.
kie roboty publiczne.
w~ek, ~v \Ą~ ?l~ej Po~sc~", na .z~sadach
.
·
6) prowadzić wytężoną pracę gospo- czemu 1ch dobytku.
nułosci hhzmego, sw1adomosc1, praWybory do sejmu J.ak!e się wówcz~s 1 Te metody walln z Ruchem Ludowości charakt~rn i prawoś.ci zasad. Ten/ darczo-samorządową,
wkład ·wnosiły do Zjednoczonego 7) unormować stosunki z Czecho-, odbywały w terrorze i medopuszczamu wym sanacji nie wystarczyły. Mało im
chłopów i robotników do urn _ zo- było więzień, hicia, mordów. Postanosłowacją.
stronnictwa.
Strajk chłopski wyznaczony na 15 stały sfałszowane. To , były „cuda nad wili i dokonali rozłamu w S.L. \VieloNa kongresie w roku 1931 zapadła
letni działacze załamali się i przeszli
jcdnomyślna uchwała, aby Zielone sierpnia 1937 r. objął cały kraj. Chło- urną".
świątki były świętem Ludowym. Ko- pi od tego dnia wstrzymali się z wsze}- \ĄT 1932 r. wybucha strajk chłopski na stronę sanacji. Zdawało się, że Stronlorem Ruchu Ludowego miała być zie- ką sprzedażą i wyjazdem do miast w\ w pow. Limanowa, później Dąbrowa. nictwo się z.a łamie. Ani drgnęło. Otrzą
15 maja 1932 r. policja napadła na snęło się - i stanęło twardo na nogach
lei1, a odznaką - czterolistna koni- celach handlo'\\rych. ł,amistrajków zorganizowani chłopi karali surowo. Naj- \demonstrację chłopską w Luhli, pow. przy wydatnej pomocy wiciarzy.
czynka.
Wici dopomogły <lo jedności stronOd tego czasu rok rocznie Ruch Lu- większe nasilenie strajku było w Ma- Krosno. Byli zabici i ranni, a 5 czerw'ca na święcie Ludowym w ł,apanowie, nictw chłopskich, do scementowania
.
fkwy obchodził i manifestował uro- łopolsce.
Sanacja ulęlć'ła się strajku i zastoso- pow. Bochnia policja zaatakowała po- Ruchu Ludowego, stały na straży jcdczyście swoje święto w Zielone świątki.
W dniu tym chłopi pod tysiącami zie- wała krwawe środki. W strajku zo- chód ludowc9w. Padło 5 zabitych i kil- ności i przestrzegania zasad. Ile razy
lonych sztandarów wypowiadali ~war- stało 41 chłopów zabitych i setki ran- kudziesięcin rannych. W czerwcu w po- starzy politykowali i szli na konsznchdo swoje żądania, myśli· i uczucia, u- nych. Urządzono pacyfikację w środ- wiecie Lesko policja zabiła 5 i raniła 8 ty - zawsze młodzi wiciarze przechłopów. \V lipcu policja napadła na strzegali, hy nie odstępować od zasad.
pominając się o swoje prawa i krzywdy kowej Małopolsce.
Na czele strajku stał ówczesny wice- chłopów, proklamujących strajk w Ja- \Vici strzegły w Ruchu moralności,
wyrządzone im przez wieki. Corocznie
dowie pow. Radzymin. Zostało zahi- Wici szły w pierwszych szeregach w
milionowe rzesze w całej Polsce wy- prezes S. L. Stanisław Mikołajczyk.
Gdyby byli socjaliści dotrzymali pirr- tych 4 i kilku rannych. W tymże mie- walce i pracy. \Vici nie tylko stały na
chodziły ze swych opłotków na ulice,
gościńce, place, do miast, by pokazać, wotnych umów i ogłosili strajk po- siącu policja urządziła krwawi! masak- straży zasad, ale „hyła to siła pracy i
swą siłę. swą potęgę, by pokazać, że wszechny - byłaby wówczas sanacja rę chłopów w Daleszycach w kielec- woli, siła ducha i świadomości celów.
Liczne i zaciekłe ataki, zamiast łamać
czyźnie,
chłop żywi i broni Naród i Państwo. nfnęła.
i niszczyć, hartowały jeszcze, umac·
W roku 1035 z okazji 25 lecia pracy i
niały, zaprawiały do pracy nad sobą i
walki Prezesa W. Witosa w parła.menwalki o swoją ludzką godność, o pracie, odbyła s:~ w \Vierzchosławicach
wa i wolność człowieka". Organ „\Viwielka manifrstacja chłopska. Zjechali
1
ci" wpajał zasady demokracji w pośród
7
si~ na to święto - chłopi z całej Polski
młodociane dusze chłopskie temi słow liczbie ponad 50 tysięcy.
wy:
Rok 1936 był rokiem naj,viększych
W czasie wojny ; ran szkocka interesowała się żywo grzybami.
manifestacji chłopskich. Cała wieś
,,Wieczną i nieśmiertelną jest idea
Ot.o w slrrócie przebieg całej kompanii:
wrzała nienawiścią <lo sanacji i parła do
demokracji, jako ucieleśnienie :lywych,
Faza J.
walki o lepsze prawa, o wolność, o rówdla człowieka udostępnionych przejanoś<\ o sprawiedliwość. Tego .rok11 powów wolności.„ Jest wieczna i niePolary .~fł fenomenalnie twardym narodem! Nie tyllro nie
nad milion chłopów brało udział w
śmiertelna, podobnie jak nie ginie prawydają żadnego Quislinga, nie i jedzq grzyby! Polacy nie bojq się
świi;-cie Ludowym.
gnienie wolności, jak nie umiera sarna
Niemców ani trujqcych rzeczy!
ani
\V tymżesz roku hyła wielka manife·
idea t ej wolności, prawdy, dohra i świa
stacja chłopska w Nowosielcach pod
tła. Demokracja to nie tylko nazwa i
Faza 2.
Przeworskiem z okazji usypnia kopca
forma, nie tylko szyld i kolor sztanPolacy twierdzq, że nie wszystkie grzyl>y są trujqcel Od dziec·
ku czci chłopa l\lich'.łła Pyrza. \V świę
darc)w, lecz treść wewnętrzna, lecz uIw uczq się w n.kolach rozpoznawania nietrujących l{r zybów od
cie tym brało udział około 200.000
stawy i zwyczaje, urz.ądzenia, zakres
trujqcych. Zapewniają, ie wielu ludzi dożyło w Polsce sędziu:ego
chłopów. Była to w dziejach chłopów
praw, gwarantujących wolność i po·wieku mimo jedzenia grzybów!
polskich m1jpoli;żniejsza manifestacja.
'
szanowanie człowieka".
\V uroczystościnch tych hrał udział
Faza 3.
Wici w •rnchu ludowym stały się
Hydz-śmigły. Chłopi w rezolucjach uwartością moralną, o wielkim
wielki!
A dlaczego, my Szlwci, nie mielibyśmy jeść ,;rzybów? Przecie
'
chwnlonyrh żądali:
dla wsi i Polski. Oby tych
znaczeniu
Tysiwe
żywności!
ilość
olbrzymia
się
marnuje
lasach
naszych
w
1) konslylucji opartej na zasadach I
zmarnowały.
nie
wartości
ton! Jaka ulga dla naszych marynarzy ... l jaka oszczędność!
11cnrnk ra tycznych,
Do historii trzeba zaglądać, przypo2) zmiany ordynacji wyhorczej do
Faza 4.
minuć sobie, uczyć się z niej, uczyć insejmu i sen.atu w duchu demokratycznych. Trzeba pami~tać o tradycji naSzlwci b~Jq jeść grzyby! Wszędzie zostaną utworzone klubv
Il\'nl,
szych praclziaclów i ojców. To co do· :~) rozwi!!zania izh ustawodawczych,
grzybowe. Zawodv w grzybobrnniu będq równie emocjonujące jak
bre i pi~kne pielc;gnownć i wcirlnć w
rnlknwicie skompromitowanych i ow łowieniu ryb lub w liodou:li kapusty. Do lrlubów, na imtrukto·
życie. Doskonalić życic, ku i<lcałom w
śmieszonyclJ, rozwiązania ciał samorów zbieranin i segregowania grzybów zapro11imy Polaków, którzy
górę iść.
mają we krwi znajomość tych trudnych rzeczy!
rzątlowych i przeprowadzenia nowych
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CHŁOPSKI

Zatwierdzenie polsko-czechosłowackiego
paktu pr.i;yjaźni

Nr :h

SZTANDAR

-

Proszę

cji

bardzo o mniej agitai manifestacji, natomiast o

i współpra

więcej zrozumienia

SWIAT
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cy.
Nam pozostaje tylko zazna.•
.
•
. b d .
N ie ę ~ie ~, teJ c 11w1.1
1 b~ę- czyć, że gdyby oba n.arody nu~
d<:1-ti: Stw1erdz1c -;- p~w1edz1~ł prawdę żyły w oparciu o wska- I m!!!Elnm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _E:ll_

.W

Warszawie, w dniu 10
ma·rca br., między rządem czechosłowackim i polskim został
podpisany pakt o przyjaźni i
;wzajemnej pomocy. Jednym,
stałym warunkiem wszystkich
że
zawieranych układów łest
Jnllszą być one .zatwierdzone
przez przedstawicielstwa na.rodowe państw, które zawierają
układ. Dopieto po .zatwierdzeniu układy nabierają m0cy

m1111ster w zako~1czen~u ~ ze
U obydwu stron istnieją bliznv
J
I
· · k
d I
ro me ~ \yię. sze, a e proszę
'Nas usilme 1 proszę ?byd"'.a
nar~dy, . przc11tnnrny je sobie
wzaJemme pokazyw,ać. Zakryj· ·
· .
ł
bki
.
cm 5 Owians,kieJ
my .JC, .r~
pr~YJ.azm 1 ?r~tersl~va, kr?lko
n~ow1ąc, ~ta~ap1y s1ę WZUJ~mme do s1eb1e przyzwyCZ'lJUĆ

obowiązującej.
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W myśl tego w środę, 11 bm„
Czechosłowackie Zgrnmadzenie Powołanie

j zania min. Masaryka tj.
.

.

·

pracę I zrozunuen1e,

współ'k

mu

I

d .

.

.
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z1enmc u s prawnia a.

•

I

'

•

. mem Palestyny 2) Konl.!sJa sama ma j chrzet011anstwa. 5) Kon111Ja ma sponę11- opracować swą procedurę 3) Komisja rządzić sprawozd.o.nie dla Ceneralnego

Z111·omadzertia i wysunąć propozycje,
które uwa~n za właściwe do rozwiąza·
al.a zaii:id~!enla l>ale9tyny. Sprawotdan1~ komls11 ma być gotowe do 1 wrześma b. r.
j Na powołaniu do życia Komisji baprze~stawicieli lud;iośd. t;>ałesly1~sldej, d1rn;.czej Nadz~vyczajne Zgromadzenie
rządow ?ruz orgamzacji 1 poszc:og61· ONZ zamknę1 0 swe obrady, by we
. 1 nych osob, według swego uznania. 4) wrześniu, na zebraniu ogólnym, po za•
Komis ja ma poświęoió jal:najwl')k1zą poznaniu się :i:e złotonyrn sprawozdauwagę sprawom religijnym w Palesty· niem, wydać ostatci;izne decyzje co do
nie ~ interesom Islamu, Judaizmu I losów Palestyny i jej mieszkańców.
ma yrowadzić dochodzeni~ w Palestynie wszędzie, i;idtie b~dzie ,uwatałn
za wskazane. , Ma o~b1~ra? 1 rotpnttywać zeznania na p1łm1e i w ałowle,
ilekroć będzie to uważała za w&k11za·
ne od państwa sprawującego mandat,

wspólnych błędów, które srogo pomściły się
na obu narodach. Dażmy więc
.
.
. ,·,
„
, ,1,
<l l
O ego, iauy przyJazn nasza z
czechosło~
brainiln naru<le m
wackim ci~!gle się pogłębiała, a
gospodarcza COwspółpraca

byśmy Wielu

,. .

. ,

•

komis.ii badawc.ze·a do Spraw

I

f d
g o owe

S

Narodowe na nadzwyczujnym
w
łraiki
P.OSiedzeniu ratyfikowało pakt
.
pr~yjaźni i wzajemnej pomocy
Przez . p~łączon~ strefy angiełlko· przyjioia Niemcom z pomocą iywnoPo ui:hwaleniu przez Nadzwyczajne ptzyc:;i:ynić 1ię do rozwiązania tego
mtędzy Polską a Czechosłowaamcrykans~ic w Niemoi:~ch przcoho• śelową.
Zgromadzenie ONZ dopuszczenia Ży- problemu.
·
cją.
J1tk o•wiadczył przedstawiciel władz
Pr:i:ed~fawiciel Agencji Żydowskiej, dzą. ostatmo sll!1e strajki, _spowodow11·
, . dów do &tołu obrad, w celu przedsta•
brytyjskich w Berlinie, 48 1to.tków z
zapoznając Zgromadzenie ne Ja~rn.by ?rakiem t~wrtosol. . .
uroczystosc1 wienia przez nich odpowiednich mate· 1 Shertok,
tej
Podcza~
niemuiccy ładunkl<.1m 357 tysięcy ton mąki ma
p:tyw~dcy
P~lit-yczni
p~·zemaw1ał czechodowacki mi- riałów sprawozdawczyc~, dalsze obra· O~Z ~e stanowiskiem żydów, slwie:·
niemieckich mię·
mster spraw ·zag.ranicznych Ma~ dy nad sprawą paltstynską odbywały dz1ł, ze obecny kryzys w Palestyme strat~ ł a~glo.a~~w; 1: ~o~yohctas.o~y przybyć do portów
• - się już w szybszym tempie. Dało się wynikł na tle imig racyjnym. Żydzi imi- 1 roz Zla .zywnosc1 )CS z. y :na y I e dzx 11 i 31 mnja.
który uzasacln1'·1 ·
saryk
'l akźe ameryki:ińskłe m!nist. rolnic•
• "Jf!C ~cl także zaobserwować większe zrozumie- 1 grują do Palestyny zmuszeni koniecz- przepro\\adzany, co pociągme za sobą
.'
w~r.eie układu, ln. ill, powie- nie tego trudnego i zawiłego problemu no:lcią dziejową. W. Bryl anh zaś prze- głó~. w ~bu strefach, a .tym samym tw11 komunikuje, te r:tqd Stanów Zje1 odb1Je się na wydajności robotn1kll dnoczonych wznowił .zakup pszenicy
możłi·
N'1e znaczy t o, nb y na ob ra dach pa- ciwstawia. się temu we .Wszołki
dział•
niemicckieóo.
,
.
do 10 milionów buu:li 11 w c11lu ulżenia
Strajka~i kiernją na ogół związki krytyc11nej sytuacji żywnościowej
historyczne nowała cał.kowita jcdnomy~ lno~ ć. W wy sposoh,, ~oprowadzaiqcy Żydow. do
„Przeżywamy
w
I'
.
d
l
d
. . dałlzym ciągu były kwestie sporne ostatecznosc1.
k
•
.
omagaią się rea 1• Niemateoh".
dóre
owe,
wo
za
wysiedleńcy
że
zaznaczył
Shertok
'
. dł " d b t
d kt,
oncepCJl
CIlWil e rea l IZOW1ama
· t I
tul•t'\
·· · h
'
u„o e a owano, 1ecz
orym1
na
, .
. ,
Bajka czy nio bajka. Anglosascy
. . żydowscy nie mogą pozosta ć w Nien1- zil:~Jl IC 1? 0 s "o V.' wysun111yc1 \'J
d0
b 1.• d h d
wsp Ółpraćy s ł owianslneJ. Na-1·
1 e ~ach czarodzieje umieją jednak przy doi"
'klóicznyodhk
bNa
Dussel?dorfie.
gdyż
Hitlera,
ma
nie
iż
mimo
czcch
sze stosunki z bratnią Polską !z~/p'izep~~,:aJ~:;ych ~ł:~~~v~~~:~~
5
w po ·re. a 11 że brych ch~ciach wyczarowywać z „niprzywo cy ro otm
· '"
d I
t l' N'
•
•
•
•
•
. 'd 'ł
. . .
d h
1emcy w a &z:ym c1ą„u. pnwracają na drogę Jaką prag11ę- zgłaszane wmo1k1 priechodz1ły lub Ipozos a I
wyzyw1ema zagmez z1 y ozego" mąkę, by nakat:rtlć głodujących
łają nienawiścią do Żydów W takich w urzę ac
.
ł
•
d d ł
'
0
1
o· Nlomców, podcz11s gdy Inne państwa
prtez
które
reakcyj·ne,
elementy
się
poŃiemiec
i
wysiedleńcy
warunkach
odowadmu.
~
~k":"szym
P
w
Y
~a
ostat•
W
k,roczyć.
zawsze
liśmy
111
jea ,nym .~vyÓnNi z nlj to ra łna izw'j' winni tnieć motność osiedlenia się w stre kryzysy aprów zaoyjne .trnlerzają odozuwo.Jo, .nie mniejszy głód i!ywnonich lat1ach przekonal.iśmy się ;
do kryzysów polityc:tnych.
,
e11 powo a.n e „o p l
• o:i;a noJ se~J!
•
•
•
~ciowy, lecz niestety nie mają walut.
zMązku z tym w Anńlii toczą się Niemcy nle riotrubują l llł!lO.
.
,
ze Jedyme ta droga pr.owa<lzi tycia kom11ji badawczej, wypo1atonej a est ymt..
1
0
"
dal·
w
arabskich
panstw
cfl!C!1
e
·
' tw a, kt'ora zai· k'ie P rd nom o amc
· l• b ez· w szero
' t wa d o po k OJU
rozmowy z udziałem mln B"vlna w
. . . . ·
Ob a pans
Bodaj lo oyć pod okupacją anglo•
. . • .
. ·
t
rnle się uczeg6łowyn1 zbadaniem pro· azym c :i!lu pr.zec1watawrn 11 się 1m1gra- kló h
·
. "
,
·
ryc rozpa rywana 1ost moz11wosć saską.
oji żydów do Ę_alestyny. Delegat Ira·
blemu palettyrhkiego,
p1eczenstwa •
z wniosków, nad kt 6r mi gorąco dy- k~ oznajm.ił, że !aden ~rab ~ie będ~ie
,,Celem pakttt jest zo.bezpie~
czenie Obl.l ptuistW i llUrOdÓW skutoWAnO, a któr" w glosowaniu nie mdogł 1 ~tZyJąĆ ,atWOt~e;iia pa~stwa zy·
ows1u0go meznlezme od 1ego raz·
· ' ·
j
• • d
· k.
k ł
· •
•
irackie«o
przed gro Ź bą tuemiedneJ agre· uzy• a Y ~ię 1 ~0 • 011 0 na w~;imiiw miatOw. Zdtmicm dele«ata
6
5 •
k
.
'tych nalezy tahczyó propozycię de· . .
' '
··
Stefan Rybicki zna.ny iu~ j()st nam ludzi z Pohkl za 11ranicę. Sprawa ma
moPalestyny
do.
a
2y,dow•
1m1grac1a
stanowi·
popartej
radzl~cikłej,
lligaćji
W
lnOWll
Wyliazme
SJl, O C~ytn
z ro.zprawy sądowej przeciw hrabio- wyświetlić, czy ructyw!•ole w llll.tb!e
f
artykułów tych skiem de!e~ata !ndyjgkieQO, by i!\śtruk• te $~Opro~tC1zić ~Ot WOJnyb k' h
art. 2 1 3.
slwu Potockim, któr:ty uviłowall wy· wywiezlonyoh .znajdowały 1ię osoby
wynika, że zobowiazania dru- cje dla wyłonionej komisji l:io.do.wczej ło . adnnowkispoodpai:s w ara s icpubzól'ska· widć za~ranicę dobra kulturalne Pol- poszuklwanCl przeli:· lJB. Rybicki ze1 owa„one przez o
JC a·
ł
•
·
I0
' ł
•
· ·
gieJ strony wchodzą natych- zawier~ Y. za .ćeme mezw ocznego ti· wanie zd' ć I dokumentów stwierdza- nki, Ryb1aki jest nie tylko !;lośrodni• znaje, że w listopadzie 1945 r. otrzy·
d
. . '
Ję ł
stanowienia n1epodleiiłego · demokra· .
d
. ·
, t
1
J~cyo.1 W&Pf ptncę .me1dor_Ych . ~ 1ega• kiera przy przemycaniu dzieł sztuki, mał od ~weiio zwierzchnika płk. wo}sk
W Z~Cle! g y stroila tycznego państwa palestyń~kie~o,
~IUS
tow arabsku:h z N1emcam1. Wsrod o· a~e odpowin.da za nielegal?c wywoże• !lmerykań~klch Barab1ua rotkaz 1 aby
k
ZSRR G
,
d
pierwsza znajdzie się w stanie
tomy 0 .WY: publikowanych dokumentów znajdują 111e z Poluk1 szeregu osob, Po rat udał się do Polski i przywiózł zonę
~rze stawie 1e.1 ..
.
. ,
N.
.
~OJ ny Z ~emcan:1 "- zglę<lrne Z raził ,przekoname, 1z pr~wa Zyd~~- 1 się m in. listy muftiego Jerozolimy do piet\vsz.y Rybicki wysłał tranlport mjr. Petlary. Ołrtymd on plamo
puf1- Arabow. mogą być. ~abezp1eczone •Y· c.a Himmlera, OITl'lWiające sprawę wy!ę• Polaków za granicę w grudniu w r. stwierdzając1: 1 :te zajmuje się repamnynt
Jakhnkolw1ek
.. 1945, za oo otrzymał 200 dolarów. Iti- triacjq obywateli ftartcil.9kich z Pol•
,
stwemJ ktqre by Współdziałnło pnei n1epodległo1c Pal1:-~yny1 kt~r~ pienia Zydów. .
-t:lnłaby ł1ę podstawą ~społpra?~ m1~ , P.a wysłuchanm ' wielu śpł'awozdan, nym razem ~ wywożąc z Polski kilka ski. Przemyt udał się, przyjechał wte·
W aares:ywne1' l)OJit C . ' . .
y .e mermcc- .dzy_dw~ma .~arodam1. Jeteh _io n;: naświetlających mni€j lub bardziej kobiet zarobił 300 dolarów. Tysiąc dy do Polski po raz drugi. Twlerdzi,
.. . .n
okaze ruemo.zhwe ze ~vzglę~u Ina po- rzeczowo i szc.ze~ółowo zagadni•n1e dolarów .zyskał znówll. „vywożąc z Kra• żr.e , wynagro~ ~ii& J,:lrol, jedyn~ o.. .
.
klej.
Nawif!źując do sytuacji gos- garszafące stę st_osunk~, ~opiera wow- palestyńskie, kornlsia polityczna ONZ kowa przez Czechosłowację do No· trzymał zwrot kosztów podr6ży oraz
Ota& należy sprobowac mnego sposo- stanęła przed końcowym etapem swa- rylilb~rgii 49 osob. Nasti:powały trartS· pr•mle. Priyznał 8ię do przemytu bal
.1.\1
·
·
d
asury t P?" b111 np. podzia~,11 Pale~tyn~ na parlstwo jej pracy, to Jest ustaleniem składu pórty co raz to liczniejsze, Wyje:łdża· tonowej.
p~ ar~zeJ, , nun.
natomiast
BispingoweJ,
CzechosłowacJ.a Zydowskl,e i Atnbslue. Gromy~o z~- pa1istw komig)i bacławczcj.
wiedział, ze
ły t Polski osoby poszukiwane przez twi0rdti, ie nawet nie .~odejrzewał jej
W ttl!) sprawie wniesione były tniy władte, członkowie NZS, między ni- o pr~yno.~dność do W1N-u, tak samo
gotowa jest szybko i wy<latI'.lic zna.etyl, 1t ?a podstawie. fakiow '.11e
dopomóc do odbudowy znisz- moznka' llczyc na stbwokrizeme c~ysto zy- wnioski1 1) nmerykański, aby kllmiaja mi kierownik NSZ Bolesław Sobociń- jak i nie wiedział nic o działalności
badawcza 1kładała si~ z krajów neu· śkl. Rybicki ttirttbiał doskonale,
dow~ 1ego lub ara s ego panstwa.
Rocha Kowalskiego, Zaprzecza rów·
Wystąpienie?· ar:i~asado~·a Gromyko tralnyohi 2) rad.zlecki, by komisja ba·
czonego I.?rze.z WO j nę pr~emyOstatnio przygotowywał przewiezie- niet posądzertll! wywiezienia szefa
sł.u polskiego oraz prag111e tn- było tym !lna!111enllteJSX~, Iz od p~t:l~t: dawcza składała się z członków Rady ·
NSZ i OP Sobocińskieigo .i jeao seW
"""
0k
tedy kretarkĄ Wrzesiń1ką. Najodważniej·
• 1.lvv osob.
k1ej współpracy, aby Czecho· ku obr:i.d _ONZ w •rcrawie pale~tyuskrn1 Beiplccte1\stwa: 3) australijski, by w Ule za granicę
słowacju i Polska nie konkuro· było tożp1erRwsdze. s ko~mułowame stano- kopli•j.i. ni~ z~siadali przedstawiciele i~~kr~~ w stałym kontakcie z hr. Po• szym wyczynem Rybickiego było wy?
Wielkie) P111,lk1
· •11ska w. a ziec 1ego,
.
.
ł
wlezienie t Krakowa 150 osób, Jak sam
Po odbytyn1 •głosowaniu do komis}ł
Oclmienne sto.nowlsko zo.jął pried•
wa Y z. sobą. W~UJCllUlle, ~le, llPrzer;l wojskowym S4dem Rejono· do tego przyznaje się. Wyjazd osób
zupełmał): się Jako prZyJnC1ele stawicisl Polski, Fiderkiewicz, który dla zbadanln sytuacji w Palestynie wyrn vJ Wnrnawie stanął wrenaie tych op6!fniony został tylko n:i skutek
rnlędzynarodo- z~zm1czył, .te ko~lila badawcza po7 wybran~ zoatały następując państwa: Stefan Rybicki wraz ze awyml town• zat1ugu z koml•ią celną. Jednak dzię
rynkach
na
\V tyin celu _ zazna~ wmnn zastanow1c slę nad wszGlk11n1 Australia1 Gw11temala 1 . Czechosłowa· rzyszan1ii Kazlmiet.-:etn Bajerorn1 A· ki sprytowi Rybickiego udało 11ię zml1:wych
rozwiq:tllniti.mi problemu cja, Holandia, Indie, .Ira~, Ju~oliławia, lcksandrem Wtrystk!\, Adamem ::5:zlart- nić trasę ptzy pomocy Weryszki i
· motliwyml
czył ~fa· aryk _ pr ·gol
Kartada, Peru, Szwecja, Urugwaj.
OWUJC Palestyny.
zy
klem, Stanisławem Swirltl\, Slartisła• OocmaM.
.
s
•
Kómisja badawcza otr:i:ymda od wem Oatackim, :Halini\ Pliszko, An·
Rozumiemy w pełni - ośwladotyl
Zeznania Rybickiego robią wra:tenie
się Unlowę, dotyczącą dostaw
Jednak d:tięki
inwestycyjnych .z Czechosło- pos0ł Fłderkiewlcz, - te Pal01tyna ONZ pełnomoonlctwa, które mówią: 1) dtzejem Pretoniu&em, Feliksem Ma· fantastycznej bajki.
wacji d1a Polski w oltresie 5 stała ~ię ~~titru.ni tnięd.zynar~~owych Spećjalna kotn~sja posiada jaknajs~llr· śłówem. Akt oskari~nia zarz\ita po- Wrodzollemu sprytowi i szcz,jciu któ·
komphka.op, ktore w tei chw1h grożą sze pelnontoontctwa do zbadania 1 u- zostawanie w poro:mmitniu, z obcym re m-lll sptzyjl.iło porywał się ~n na
'ł ,
1t
uczynić stalenia faklów• i oświetlenia wszyst- rządem na szkodę pa6stw11 polskłe~o, I co ra.t \~iękste wyczyny.
. a oraz um.owę ó ws po p1 acy pokojowi, lecz pragniemy
Rybicki opowiada dokładnie o przy.
wszystko, oo jest w nas.zej mocy, aby kich zagadnigi.\ żwiązanych z ptobl1:· organizowanie zbiorowego8 przemytu
przen1ysłoWeJ.

Palestyr.

Niemczech
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Proees Stefana Rybicki' go
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Kominiarz od chłopskich kominów
i zarazem poeta
Na Zielone Swięta w roku 1936, na miesiąc
przed poświęceniem kopca Pyr:tow~go w Nowosielcai;ih, znalazłem Ilię w'ród uo:i:estników
$więta Chłopskiego w Przeworsku, Po na~ożeń
stoi
stwie w farnym kościele, przy którym
dzwonnića z największym w Polsce po krakowskim „Zygmuncie" dzwonem „Sylwestrem",
pomaszerowałem w pochodzie Ila Mokrą Stronę
na wiec, na którym <lość kłopotliwie przemawiali pp. Tepper ze Strażowa i Jedlhiski z Ja-

Nie idzie poznać od razu.„
To muszę ci się, Bielaś, przedstawić po
pańsku. Jestem Jaś Bieniarz, zrazu studant w
gimnazji, potem niby gospodari, a jeszcze
przedtem i potem kominiarz.
- Dawne czasy - bąknąłem i w oczach mi
się coraz wyraźniej rozjaśniało.
. - Tak sobie. A teraz powiedz, panie Bielaś;
czy pamiętasz tego kominiarza, co przychodził
do Nowosielec wymiatać chłopskie kuminy?
rosławia.
- Przebacz Panie Jezu, żem was od razu
W pewnym momencie z pośród tłumu. chło· nie poznał, bo to ani postawa, ani twarz, ani
pów podszedł do mnie krokiem powolnym skur- głos„.
c:;i:ony . ocj._ starości chłopina i przesłaniając so- Toż to.„ dzieści lat temu! Popatrz, W · tym
bi~ oczy przed słoncem, zagadnął wcale obce· miejscu również od tego czasu trzecie pokole·
sowa: ·
nie wierzb. Ano, podchodzi się coraz bliżej do
- Czyś ty przypadkiem nie Bielaś z Nowo · Pana Jezusa„,
sielec?
Dawno nie miałem tak zdrowej uciechy, jak
- Ano, niby taki - przyświadczyłem, bo przy tym spotkaniu. I wraz przypomniałe:n
takie w latach dziecinnych miałem prze.:wisko, sobie wszystko i dokła. dnie. Jak Jaś, -usmoloprzed którym patyczkiem lub kamyczkiem na- ny wymiatacz kominów, przychodził co parę
leżało się oganiać.
miesięcy do Nowosielec i zawsze przez jakieś
- A mnie poznajesz, Blelaś? - zapytał.
dwa tygodnie miał tam urzędowanie, wymiataJak Boga kocham, prawdziwie nie po• jąc kominy, ale tylko chłopskie. Bo pańsl,ilł
znaję„.
kominy, t. zn. we dworze, na plebanii, na or·
Nastąpiła dłuższa chwila wzajemnego wpa· ganistówci:, w szkole i u gorzelnika wymiatał
trywania się przez oczy, ponad oczy i pop.od innym sposobem - miotł4 z kulą żelazną, spu·
szczami. z l!óry na sznurku - Jan Niedziooha,
oczr
-

tnies:tczanin przeworski z dawnym rodo".'odem,
bagatelnie patrzący na chłopskie nalepy, zaw•
sze z waszecia z narzędziem na .ramieniu kroczący przez wieś, zawsze przy zegarku na gru·
bym niklowanym łańcuszku.

~ęslo rozsłe~;ane z ko~in:i piosenki. były roz·
mo.1tedo pokroiu, nastro1u 1 sen1u, m!!dzie nie
zapisane, często puerabłane z innych, jnk ta
bywa nawet we współczesnym ollrójcu poezji
w dobrej formie dyktowanej przez zebrane p~
Dw6ch .tnałtm w tyoh czasach kominiarzy l świecie melodie l do nich dopasowane w ry·
zarazem dwa sposoby wymiatania kominów! mie i. rytmie, Oto Jedna z nich:
Był
pańskich od góry i chłopskich od dołu.
zatem i w tej dziedzinie podział i różnica klaTuli-Panek panią tuli,
sowa.
prócz Kasieńki i Zazuli,
Przecież pani, jego żona
I owóż Jd BienlD.r:z, w trzydziestym zapew•
nie zawsze jest utulona.
ne roku iWego żywota czerstwy chłopaczek, któ·
A Kasieńka i Zazula
remu to jedno miano do zarzucenia, że zaledwie
chwalą se, jak pan puytula.
liznął gimnazjum i do stanu duchownego nie było
Ni~ch se wieczór, nocą, w ranek
mu pilno, przychodził do chaty Jana Kwaśnia·
poprzytula Tuli-Panek.
ka, co się do Marszalanki przyżenił i parnaście
morgów wziął po niej. Pamiętam, Jak naipierw
pojadał śniadanko, Zawsze i o każdei porze to
W godzinę potem, bo co nal!le, to po diable,
ob:tarstwo tak się nazywało.
:t inneftó komtna chłopskiego spe.dała inna dla
Pojadłszy i zaglądnąwszy nfoco do kieliszka, odmiany melodia:
wyłaził Jaś Bieniarz na nalepę bez jakiegokolwiek rynsztunku kominiarskiego i stąd krzyk~
Jakem jechał ode młyna,
„hop-sz!urk", przez
sakramentalne
nąwszy
he • he - he!
czworograniasty, obszerny i dobrze także od
łyskało mi z karabina,
wnętr:ta gliną wylepiony komin przepychał się
ho - ho - ho!
do jego wylotu. Wtedy, wychyliwszy swą kę-1
Z karabina . i z pi~tola
dzierzawą głowę z komina, zaśpiewał piosenkę,
oj·ra, oj-ra, oj·ra·ral
1 często przez siebie, zależnie od · okoliczności,
gdym prownd:dł dziewczę w pola.
rzec moz-1
improwizowaną, a potem darł się - siup!
na ~ na całe gardło, żeby w sąsiednich chatach szykowano czytn prędz. ej kieliszek gorzał· I'
ki przed jego wizytą, na ugłaskanie jego strun
Kiedyś wojak, ślusuj nogi
głosowych, o których istnieniu Jaś Bieniarz i znaj dobrze Wszystkie drogi.
on że koru.lniarz i poeta w jednej osobie - , 1
Wszystkie drogi i ścieżyny,
nape"'.no nie wiedział.
tebvś trałlł do dziewczyny

•
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·gotowaniach swych do wyjazdu trans. portu 358 osób. O sposobach, których
·używał przekupując urzędników koJejowych czeskich. Wreszcie w dzień,
z Rynku Krakowskiego wyruszyło l!'l
autobusów, za każdy z nich Rybicki
·zapłacił 40 tys. zł. Wśród 358 osób
..znajdowały się prz~ażnie żony oficerów przebywających za granicą i arystokraci:
Radziwiłł,
Lubomirski,
·czatoryski Zamoyski, Tarnowski. Zachęcony
powodzeniem w Krakowie
zakłada biuro podróży.
Tu pomaga
mu Bajer w przyjmowaniu licznie napływających interesantów. Nie zgadza
się jednak na zarzut stawiany Bajerowi, aby ten miał organizow ać biuro
i bvć jego generalnym łącznikiem.

Następnie przesłuchiwano dalszych
oskar;l;onych, któ~zy przeważnie zaprzeczają stawianym im zarzutom.
Rybicki twierdzi, iż działał na rozk~z płk Barabasa. Ale czy Barabai
m~a~. prawo. ż~dać wykonywania tych
m1sp? Rybicki zaznacza, że żaden z
oskarżonych .nie wiedział skąd przybywa; na czyi rozkaz Rybicki wyświe
tla jeszcze jedną ciekawą rzecz, otóż
płk. Barabas wydał swego czasu okólnik do misji wojskowej gen. Andersa, wysłany potem do Ankony, w
któr)'.m . mówi. o możliwości sprowadzama zon oficerów z Polski.

Dalszy ciąg procesu w numerze na-

stępnym.

Wystawa szkolnictwa zawodowego
w Częstochowie
W Częstochowie w dniach od 22.V
'do 30.VI. zostanie otwarta Wystawa
Szkolnictwa Zawodowego. W wystawie
tej wezmą udział szkoły podlegające
Ministerstwu Oświaty, Mimsterstwu
Rolnictwa i Reform Rolnych, Ministerstwom: · Przemysłu, Leśnictwa, Kultury i Sztuki. Zadaniem Wystawy jest
utwierdzenie ogółu, że szkolnictwo zawodwe jest równie pożyteczne jak ogólnokształc;ące. Wystawa ma demon•

strować

szkół zawodowych, najodpowiadające
młodzieży .
Wystawę oglądać będą z pewnością
masy pątników, masy młodzieży szkolnej, która rok rocznie odwiedza Jasną
Górę.
Spodziewana jest duża frekwencja W związku z tym uczestnicy
będą mogli korzystać ze zniżki kolejowej 66%, taniego wyżywien i a, noclt-

gów.

Bursa TB S

,

typy

bardziej

W Płocku

11 2.300.000
wego w

Dzia:ł~!ność
Towarzystwa. Burs
Stypendiow R. P. rozszerza się coraz•
bardziej. Zbiórka urządz-0na na rzecz
TBS przyniosła pomyślne wyniki. Od-

~ziały powi~towe powiększyły. znac~-

nie swe b~dzety, .np. w wo1ewod.z~wie
warszawsk1m budzety wynoszą miliony
złotych.
Oddzial powiatowy w Płocku TBS
na a~cj~. stypendialną prz~znaczył
w na1bhzszym
roku
budzetowym
1.690.000 zł.
Projektuje równie.t uruchomienie
bursy T-wa, na co przeznacza 620.000
zł Ogólny budżet oddziału powiato-

Płocku wynosi • p;zeszło
zł. Zatem w powiecie tym
w ciągu roku zostanie wypłacone ponad 80 stypendiów licząc po 20.000 zł
na je~o. Akcj_a .TBS ma .ogrom~e
zn.a czeme. s~cz~golme dla w.si, z kt?rei młodz1ez me zawsze pos1ąda takie
warunki materialne, aby zamieszkać
na własny czy rodziców koszt w ośrodku szkolnym . . M~my. nadzieję,, że
c?raz t~ ~1ększe1 , 1Iosc1 zdolnei a
mezamozrre1 młodzieży, Towarzystwo
Burs i Stypendiów ułatwiać będzie
swobodne kształcenie się wolne od
trosk materialnych.

i Dolnym Sląsku
~rzerażając~. jest wprost
pozair w powiecie trosińskim,
objął on 600 Im lasów. Ogień
rozprzestrzeniał
się • z taką
szybkością, ~e oddziały Ochrony Lasów i ludność cywilna
miały bardzo utrudnioną akcję
ratowniczą. Zagrożone były coraz to dalsze obszary leśne.
V\rreszcie przybyłym na pomoc
żołnierzom udało się odizolować płonący las. Niestety, w
krótkim czasie pożar wybuchł
na innych t·erenach, nie obję
tych dotąd ogniem. Wiele wysiłków musiały włożyć wojska
by zwycięsko wyjść z walki.

Równaj krok i bacz na glida,
· a po drodze wstąp do Żyda.
Hab-acht! - prosto, pierś ·do przodu,
z dziewką potrza bez zachodu!
Potem naprzód
pójdziesz rażno
Forwerc, hurra!
już dziewczyna
Czemuj becys,
iem rozpoznał

i bez strachu
do ataku.
- nieużyta
jest zdobyta!

dziewczę· mbde,
twą urodę?„.

B y ła we wsj dziewczyna
l1 mł y narza Marcina.
U młynarza przy mł y nie
dobrze było Marynie.

A pan o niej nie wiedział,
aż mu furman powiedział,

Przypominając przebieg konferencji
moskiewskiej, min.
Bevin ubolewał, że podczas tej
konferencji było tyle wzajemnych zarzutów. Następnie, że
nie udało się dotychczias osiągnąć porozumienia w sprawie
traktatu czterech mocarstw.
Realizacja takiego traktatu mogta by jego zdaniem, zapewnić.
pokój Europie na przeciąg stuleci
p.oruszaJąc
.
.
zaga dmenie
granic Polski, Bevin powiedział, że
w Moskwie zażądano przyjęcia
·
· 1w otymczasoweJ· gramcy
Ja
statecznej pomimo faktu, że
uzgodniono w Jałcie i potwierdzono w Poczdamie, iż osta. .
teczne wytyczne zac łio dmeJ
granicy Polski powinno nastąpić w ostatecznym traktacie
pokojowym. Min. Bevin dodał,
hl
.
że d1a ni~go „pro em teJ gra·
·
·
d
mcy Jest otwarty, Je nakże ur
B
.
.
.
. vv.
rytama
zaJIDUJe
stanowisko,
że Polsce należy się kompensata za to co utraciła na Wschodz ie".

polityka rządu brytyjskieg<>
zmierza do tego, by Francja nie
miała wątpliwości co do jego
stanowiska, a każdy kto przeczyta traktat angl:;-~rancus!r..!,
międzynarodowej.
dojdzie dp jednego wniosku,
Tak jak przemówienie min.
że jego celem jest udzielenie .
Marshalla, wygłoszone w kilkia
Fmncji pomocy w razie podni po konferencji w Was.zyngnow_nej ag~·esji ~i~~eckiej. ,
tonie, tak i przemówienie BeviBevm wyi~aził nadzieJ~, ze fakt
na nie przyniosło specjalnie nic
ten s~łom ~a~et Niemcy. ~o
nowego. Nawiązywał on do
obrama własc1wego kursu i ze
rozmów,
będą one wiedziały, że nie moIJrzeprowadzonvch
J
trudności i zgrzytów na jakie
gą liczyć na bezkarność (po co
konferencja napotykała, itp.
mają liczyć, kiedy ją prawie
UspakaJ·ał Izbę Gmin, zaznamają), w razie pogwałcenia
B
czając, że trudny problem nietraktatów. evin wyraził przy
miecki wymaga dłuższego czatym nadzieję, iż przyszłe rzą
su na wyczerpuj·ące opracowady angielskie nie pozostawią
nie wszystkich spornych punFrancji
nigdy
.
. . w takiej sytua któw, by w konsekwencji
cj1•, w jakieJ znalazła się Ollfct
można było podpisać zadawawówczas, gdy Hitler przekrolający wszystkich traktat poczył Ren.
koJ· o\uv.
Wyraził J.ednak na„J
,Poruszając sprawę· sto'Sunrl
1rnw
dzieJ· ę, że następna konfe.rencJ·a
polsko-brytyjsluch,
neviu
, · d
ł
·
londyńskia·, pozwoli na osiągoswia
r kczy, że
1 nie znueni swej
nięcie bardziej zadawalających
po ity ·i wzg ędem Polski. Skorezultatów.
ro tylko zauważyłem możliPonieważ z konferencji mowość zbliżenia, byłem natychskiewskiej podawaliśmy w miamiast gotów odwzajemnić się.
rę naszych możliwości dosyć
W tej sp.rawie stanowisko Dlatego współpraca polskowyczerpujące sprawozdan.ia, na Polski zostało raz na zawsze brytyjska jest obecnie o wiele
tym miejscu poruszymy spra- sprecyzowane przez prezesa lepsza . niż przedtem".
wy najważniejsze oraz te, na Mikołajczyka i innych przedWyraz temu iż nasza współktóre min. Bevin rzucił cokol- stawicieli rządu, nic więc nie praca z V\T. Brytanią polepszywiek więcej światła.
potrzebujemy d'odawać.
la się, podawaliśmy w poprzed.
.
·
•
•
•
· h
h
·
• Cieka~e Jest po"'.1ed~em~ B~.Om~wiając inne punkt~ me- me numerac ·
vma, ktory wyraził się, ze h- rmeck1ego traktatu pokojoweW odpowiedzii Bevinowi,
stopadowia konferencja Ion- go dy~kutową.ne w Moskwie, imieniem opozycji przemawiał
dyńska będzie prawdopodob- 1min. Bevin dowodził, że fakt, b. min. Eden. Poświęcił on „kil.
'd · 'l ·
d · · h · · 1-l d
d
k' ·
' ł ka sło'w Polsce" kt'
h ·
~ne. naJ omo~ eJszą w zieJac lZ ~ ua P.ocz ams .1 me m~g
, z oryc Jasswiata.
hyc zrealizowany Jak mm1e- no wynika, co za los zgotowaZastanawia nas fakt tej wy- rzano, skłonił W. Brytanię i li by nam konserwa.tyści, gdyb)'j
powiedzi, gdyż inni ministra- St. ZJ' ednoczone do zawarcia ·s prawowali władzę w Anglii. '
·
·
·
.
•
· ·
·
ł
N ·
·
d
h
wie, po!Ity?y, J.ak 1 s~ B.evm, poro~mn1ema w sprawie po~awiązuJąc
o
naszyc
w Moskwie me wyrazah na- czenia swych stref okupacyJ- Ziem Odzyskanych, podkreślił
dziei, aby następna konferencja nych. Należy to traktować ja- on, że produkcja rolna tych
przyniosła podpisanie traktatu. ko operację ekonomiczną, któ- ziem powinna służyć nie tylko
Dlaczego więc konferencja łon- ra leży nie tylko w interesie Polsce le~z i Eu.r~pie. E~en zadyńska ma być najdonioślejszą Niemiec, lecz i Francji oraz po- znaczył, .ze ~ew~zJa gnamc polw dziejach świata, nie bardzo, zastałych, wyzwolonych tery- sko .- menneck~ch ~rzyczyniła
rozumiemy. Z konieczności mu- toriów Europy.
by się. do r.ozw1ązam3; kryzysu
aprowizacyJnego w Niemczech .
W dalszej, troskliwej swojej
wypowiedzi o los Niemców,
Kryzys żywnościowy we Franc ii
Eden
nawoływał rząd, aby;
Najważniejszą troską obecnego rzą
Szczególnie gorąco prezydent zwra-

du francuskiego jest obecnie tragiczna
sytuacja żywnościowa kraju. Ważne i
doniosłe zagadnienia polityki zagranicznej zeszły obecnie na dr'ugi plan.
By zaradzić i usprawnić dostawy
iyw ności sam premier Ramadier objął
tekę ministra aprowizacji. Szczególnie
odczuwa się dotkliwy brak chleba,
mięsa i wina.
Sytuacja jest na tyle groina, iż
wszystkie wielkie młyny paryskie
przeszły pod zarząd państwowy.
.
W związku z sytuacją aprowizacyjną prezydent Republiki zwrócił się do
Francuzów z apelem o wzmożenie dostaw zboża.

pod s~kretem powiedział,
za dukata powiedział.
Jak się o tym pan zwiedział,
furmanowi powiedział,
co potrzeba powiedział,
gdzie i jako powiedział.
Przyszła Maryś do dwora,
jak do księdza przeora
W służbę pani ją wzięna,
już szczęśliwa Maryna!

i t. d.
Na kominie Jana Domki rozrzewnił się Jaś
Bieniarz, bo zauważył wcale pokaźną gromadkę swych znajomków na swym
zaimprowizo·
wanym koncercie. Słuchało z w łaszcza młode
pokolenie, a poniektóry malec na s t rzechę się
darł pazurami, byle z bliska posłucha ć, aż J an
Domka, zapobiegliwy gospodarz, wybi egł na
podwórko i krzyknął:
- Zleziesz z dachu, jeden z dru.gim, czy
mam cię zesadzić kijaszkiem?
I oto za chwilę ponio s ła s ię piosenka, z cza·
sów pańszczyinianych wysnut a i w rytm udatny ubrana przez kominiarza-poetę niesamowi·
tego:

simy pozostawić ją czasowi do
Nawiązując do traktatu - ~
rozwiązania.
Francją, Bevin powiedział, że

l

Płoną lasy na Ziemi Lubuskiei
.Na terenie powiatów żegań;)kiego, zgo~zeleckiego i żar8kiego nad granicą polską i
strefy okupowanej płoną lasy.
Przyczyną pożarów są prawdopodobnie · upały, podczas których zapalają się płytki fosforowe, zrzucone jeszcze w okresie dzialań wojennych przez
samoloty. W powiecie żary
płonęło 50 km.2 lasów. W powiecie żegań udało się zlikwidować pożar na przestrzeni 10
km. 2. Akcję ratunkową pod~ęły oddzi·ały W. P. Zmobilizowano również do akcji ra'łunkowej ludność cywilną.
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Przemówienie ministra Bevina

Zapowiadane przez radio i
a oczekiwane
z niecierpliwością nie tylko
przez Anglików. przemówienie
min. Bevin.a, mamy poza sobą.
Było to przemówienie sprawozdawcze z konferencji moskiewskiej, z nawiązaniem do
obecnych zagadnień polityki
prasę angielską,

.P OLSKA
.

Str.

SZTANDAR

Pan pogładził jej głowę
i co potrza powi e dział,
o uszach si ę zwiedział,
do ucha powiedzi a ł.
Było również wesoło, gdy nadeszła niedziela, a Jaś Bieniarz nie skończył jeszcze urzędo·

cał się do chlopów francuskich, mówiąc: „Wiele zależy od was, gdyż od
was zależy zaopatrzenie miast po słu

sznej cenie. Sytuacja nie jest dramatyczna. Niektóre departamenty speł
niły swój obowiązek. Zapasy, jakie
posiadacie, wystarczą na 2 miesiące,
które dzielą nas od przyszły.eh zbioró.w.
Pośpieszcie się
jednak i dostarczcie
bez zwłoki całe wasze zboże",
Wiemy z własnego doświadczenia, Iż
chłop w najcięższych dla kraju chwilach zawsze stanie do apelu, by speł
nić swój obowiązek Gdy trzeba bron.i, g.dy trzeba - żywi.

wstrzymał

dalszą

repatriacj~

Niemców z Polski.
Ot? .serdeczny; i życzliwyj
przyJaciel, tylko nie nasz, a
głodnych i zabiedzonych Niemców. Edenowi moglibyśmy ży
czyć tylko jednego, by czexnprędzej wycofał się z polityki
i raczej lansował modne garnitury angielskie, niż przestarza„
łe i bezsensowne kon.ce:i;>cje polityczne, które tylko uwłasz
czają narodowi angielskiemu.

Tańcowała, nie umiała,
aż ją matka nauczała.
Zatknęła jej w ucho piórko,
tańcuj, tańcuj, moja córko!

zem i pr;z.ezorny dyplomata - wycofał się go•
dnie z alkierza, by zażyć świeżego powietrza
i by mu wielokrotny poczęstunek wyparował
spod kędzierzawej czupryny.

Tylko cnotki nie przetańcuj
z W'alkiem Domką czy Surmaczem,
bo cię wtedy, moja Maryś,
przejadę po grzbiecie kwaczem hu - lial

Pamli:tasz mnie, Bieiaś7 - jeszcze raz,
po latach.„ dziestu na Zielone Swięta
w roku 1936 gwarzyli, pytał uporczywie zgrzy•
biały wiekiem Jaś Bieniarz.
- Pamiętam!
- To dobrze, że pamiętasz ~
- Dobrze!
- Kiedy tak, to ci jeszcze jedną śpiewk\
przypomnę, ale chodżmy trochę na bok od lu·
dzi. Młodzik i pędrak biały byłeś wtedy, toi
nie wyroz·umiał wszystkiego No, posłuchaj J

To znów z lekowego alkierza taka wypełz

nęła złośliwość:

się,

chłopcy, o to,
z tą hołotą .
Niech se fajno potańcuję,
to gdziebądż się przenocuję!

Nie bójcie

że tańcuję

To znów inny kawaler - czy nie Duliban? wania w Nowosielcach. \Y/tedy po nieszporach z tej samej zaczął beczułki głosem niewieścim
~romad z ili si ę ludzie w karczmie lekowej. jak- zanadto może piskliwym, wyręczając Zośkę Gakolwiek ks. prałat Gonet i wójt ,,Te siek Sowa, coszankę:
z sios trą pszczelarza Marka z Rogói na żenia
y, urąg al i zawsze pota ń cówce 11 Icka. Jaś BieBo mi zgmec1esz, Waluś, nogę,
ni arz, umyty pi ę knie z zastosowaniem piasku
że tańcować już nie mogę.
i m yd ła , oraz dostatnio ubrany w kapotę, która
Jak odsapnę choć kapinkę,
w dni powszednie l e ż a ła se w skrzyni u Kwaś
to przy Zośce ci pomogę.
niaków na przechowaniu, si a d yw ał wtedy w alkierzu u Icka przy stole, na którym ni gdy nie
Trzeba w tym mie jscu obj a śnić, że „przy
br a kło flas zeczki ni kieliszka.
Zo ś ce " zmieniło si ę w refrenie następnej zwrotI Pa mi ęt am, jak Mar ys ia Bechanita posi\ ła do ki na: „na Zośce " , a wtedy w k roczyła na aren~
J tańca niby fryga z baletu i jak ktoś - bodaj urzędowa osoba, wójt Jan Sowa i po pysku
l Wojciech Paluch - pn;yganił jej piosenką . wytrzaskał Dulibana i rozgonił hołotę, przy·
'której majstrem w drugiej strofie był on że czym i lekowi oberwało się conieco, a Jaś Biel Jaś Bieniarz, siedzący spokojnie w alkierzu:
niarz - nie tylko kominiarz i poeta, ale zara-

-

-

gdyśmy

Bić się warto za dziewuchę,
kiedy pełną ma pazuchę„.

- Pamiętam„.
- Toć posłuchaj jeszcze jednej mojej apo·
strofy z komina, mojej - uważasz
zapowiedzi i mojego wabika:
Jestem sobie Jaś Bieniarz,
z Mokrej Strony kominiarz.
Hej, dziewczyno, rom-te-te
kuminek ci wymiete
hiiii-j I
i:'isnął ł'rze:ailiwie, b.o głos w starym gard!•

uwiązł, az mowca z wiecowe j kazalnicy zgro•
mił nas ?bu swym wzrokiem.
A gdym się

oglądnął Już go -

maty zarazem -

poety, kominiarza i dyplo·
nie było.
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5ZTANDAR

LUDOWE W 1937 R.

$wiadczy to o niesłabnącej
ruchu chłopskiego, o jego nie.
wstrzymanym rozroście.
Są w życiu Ruchu Ludowego - tak Nie chcemy stać u nikogo za drzwiami. • wany przez niezawisłe sądownidwo, - Wbrew olqrzymim trudnościom I
jak i z1·esztą w życiu każdej organi- nie prosimy o pomoc, łaskę lub jahnuż- to Polska oparta w pełni o szeroko roz- przeszkodom, jakie spotykamy na drozacji społ.ecznej, politycznej czy go- nę! żądamy prawa i sprawiedliwości budowany prawdziwy samorząd tery- <lze, wbrew prześladowaniom, wbrew
atakom z rozmaitych stron, idziemy,
spodarczeJ - pewne okresy wzmożo- i od tego żądania nie odstąpimy nigdy I torialny i gospodarczy.
Praca obywatela ma w tej Polsce ~iosąc. w~i odrod~en~e, a Polsce niesponęgo napięcia czy chwilowego spadku Polska jest wspólną własnością wszystkich obywateli i taką musi pozostać! Ludowej stanowić podstawowe prawo zyte siły:& zia.powiedz Nowego ~du, o•
natężenia.
Tak się właśnie składa, że dziesięć My mamy do niej nie mniejsze prawo do udziału w dochodzie społecznym, a p~1;e~o 0 na_ zasadach spoleczneJ spra•
lat temu, w roku 19,37 Ruch Ludowy o.cl innych! Wołamy więc o swoje i w pełni uznawana zasada prywatnej wiedllw ści.
Obcho~y święta Ludowego, nazna•
wykazywał w walce o swe pr.awa. o swoje chcemy odeb.rać I Dostaniemy je wta"Sności, nie może stanowić podstaw
do wyzysku i musi żyć w zgodzie z in- ~zone zgorą. w dwu~tu punl~tach krademokratyczne oblicze Polski; olbrzy- napewno !
„Jesteśmy u siebie! Bez pychy i wy- te.resem społecznym państwa i narodu .. JU, odbyły się 16 ~aJa w W)'.Jątkowych
mie nasilenie i wiclk~ aktywną dynaZiemia musi przejś6 w ręce tych. któ- wyp~dkach 17 maJa. Zgodme z z.arzqniosłości chcemy przypomnieć komu
mikę.
Rok 1037 - to przecież rok nieustęp- należy. że Polska mogła by się obejść rzy na niej pracują, szeroko rozwinię- dzemem ~ł~dz naczeln?"ch Stronn~ctwa
liwego zmagania się z reżimem sana- bez wielu rzekomych pisarzy pseudo- ta spółdzielczość ma pomóc do podnie- uroczystosci odbyły. sil w gramcach
cyjnym, które to zmaganie znak1- poetów, płodzących brednie na trzeźwo sienia stopy życiowej chłopa i wyrów- poszczególnych powiato":.
zło swój wyraz w strajku chłopskim czy po pijanemu, mogła by sobie da- nać techniczne, ekonomiczne i organi- . Oh~hody powiatowe, odbyte 16 maprzypieczęlowanym obficie krwią chło- rować nie jedno kino, wyścigi, parady, zacyjne braki indywidualnej gospodar- Ja'. muno często ule\~nego d~sz~zu, p~
odznaczenia, mogłaby istnieć bez róż- ki rolnej, a warsztat rzemieślniczy po- daJąceg? nad całynn P.olacmm1. l~raJU
pa polskiego.
Nie mniejszym dowodem tej aktyw- nych wodzów i geniuszów, ale ani żyć móc do zatrudnienia bezroboczych rąk w godzmach r.annych, i utrudmaJącego przyjazd z dalszych okolic powiatu,
wsi.
ności mas chłopskich dobijających się o ani jstnieć nie może bez chłopów".
zgromadziły liczne tysiące uczestników.
I
Drodzy Przyjaciele!
prawo współgospodarzenia Polską były
- - ·- - - - - - Najwspanialszy chyba był pochód w
„Prze<l Wami wciąż stoi to samo .ta-' - manifestacje urządzane z okttzji Swiępow. jarosławskim, gdzie uroczystość
ta Ludowego, które wówczas przypa- danie. Musicie je rozwiązać w interesienie tl~lrn swoim, ale Pańswa i Na- . ~szel!rie. hasła kon~,~lidacji ?a.Todu $~vięta Ludowego połączono z wręczedałyna dzieli 16 i 17 maja.
U1foczystości te , poprzedzały jakże rodu. Mimo przeszkód i zaciekłości t ,,c1ągmema g.o wzwyz staną si~ ~te- mem 15 nowych sztandarów.
Przebieg uroczystości był w całym'
ważkie wydarzenia w Ruchu Ludo- przeciwników, staje się ono co.raz pil- dy bezp;zedm1otowe - .gdy naJwiękwym. Rok 1935 kiedy to po raz pierw- niejsze i bliższe. Dwie trzecie narodu sza częsć narodu polskiego - chłop kraju spokojny. Porządek utrzymywała
·
szy Stronnictwo nie wzięło udziału w nie może chodzić w pętli, ani się nią polski,. przy ~z~zerej współpracy mas Chłopska Straż Porządkowa".
Nie sposób ·wyliczyć wszystkich
fałszowanych wyborach do sejmu sa- dusić I Widzą to wszyscy, którzy nie; robotruczych 1 mnych warstw spolecznych - stanie się faktycznym współ- miejscowości, których było ponad 20ff
uacyjnego, wskutek czego kilku wy- zaślepli".
Na $więto to ówczesny Wiceprezes S?spoda!zem państwa, jeżeli zostanie .z i przypominać bliższe szczegóły z prze·
bitnych do niedawna przywódców opuściło szeregi Stronnictwa idąc na Stronnictwa, a obecny Prezes Polskie- mm związany prz~z pełne przyzname biegu uroczystości $więta Ludowego.
Ograniczymy się do podania kilku miejlal\vicjszy chleb rządowy. Nie z.achwia- go Stronnictw,a Ludowego, Stanisław mu praw przynaleznych.
Obowiązki swoje wobec państwa scowości o największym nasileniu uło to w niczym postawy mas chłop- MUkołajczyk pisał do chłopów vt Nrze
czestników $więta Ludowego.
chłopi :mają i umieją je spełniać.
skich, które utrzymały jedność Stron· 26 ,,Zielonego Sztandaru":
I. tak w Ja~osałwiu wzięło udział ~O
ponowimy
Ludowego
Swięt:a:
dniu
'V
pracy
ludzi
Swię!o
uiclwa. Rok 1936 - olbrzymia, nie- • „św~ęto Ludo~e!.
spotykana dotąd manifestacja blisko l walk.1,. zdobyło JUZ swoJe. prawo oby- nasze ślubowanie, że wzmożemy pra- tysięcy ~hłopow,. w Brzesku 1~ tys1ę·
200 tysięcznego masywu chłopskiego watelsk1~ .. Przeszł? Stronrnc.t~o Lud~- cę, spotęgujemy nasze wysiłki, by cy, w .LunanoweJ .10, w Bo~hru o~oło
na polach Nowosidec, a potem krwawa ~e ataki i ~w.ałmce, odeszli i, zdradzi: skończyć w Polsce z systemem sanacyj- 45 t!s1ęcy, w GroJCU około. 20 tysięcy,
h nawet tne~torzy z .tych, ktorzy l?yh nym, by ~paraliżowiać wszelką akcję w ~1eradzu ~O tysięcy? ~!łzy p~nad 10
pacyfikacja w Krzeczowicach.
Takie oto wydarzenia poprzedzały przy n.arodzn~ach pierwszego ~w1ęta tych, którzy by nas systemem dykta- ty~1ęcy. W rnnych nne3scowosciach utury w następnej kolejce uraczyć chcie- rlzwł chłopów w ol_Jchod~ch „ Swięta
L~1do'Y~go~ ~ Jed~ak zos~ali. chłopi Sw~ęto Ll:dowe .w r. 1~37:
li i twardo, konsekwentnie i zdecydo- Ludoweg<? zamykał SH~ w liczbie od 3
~a św1ęt~ to z o~ceJ ziemi. Prezes w1erm ~dei ~ sw~llll. załozemom.
'
\ .
Wmcenty .·wito~ talne wslmzama przy- r Pot~ierdz.1ła s1,ę JCSZcze raz prawda wanie dążyć będziemy do naszego idea- do 10 tys1~.cy.
'Vszystk1e te uroczystości obesłane
słał mamfcstnJącym masom chłop~ oczywista, ze głownym cementem łą- łu _Polski Ludowej".
były przez przedstawicieli NKW SL.
czącym nas wszystkich w wielkfo
sk.iin:
- Widnieją wśród nich talde nazw.iska
- - ,;Wśród gęsfego lasu uroczystości i StronnictwoLudowe, jest idea i pro· jak M. Rataja, I. Kosmowskiej, B,
.
.
obchodów, jakich w Polsce namnożo- gram, który sobie wytknęliśmy".
Przy tal<lc.h nastro3.ach, wa1cząeycl1 Gruszki, A Czap,skiego, J. Grudzińskie- .
tak długo, póki wierni idei, w zgono, do najwi<'.cej poważnych należy bezsprzecznie świ~to Ludowe. Jak z jednej dz1e z I?rog.ramem. w ramach Stronnie- ~a~ chłopskich o sh1~zn~ swe -prawa~ go, St. Miłkowskiego.
Ci już od nas odes;:;li na zawsze. A
strony stało się ono niewygodnym dla twa działają ludzie, tak długo otacia 1 św1ę.ta Lu~ow~ stały się 11!1ponuJącym1
przewrotnych lub przerażonych „usy- ich cze~ć•. miłość i oddanie warstwy ~amfesbc3~m1. I &dyby o:vcz~sny re- z żyjących?
Stanisła\Via Mikołajczyka, St. Bańczy·
zi~ s~nacyJ_DY ~miał .wyciąg.at: odp~~
pi.uczy", tak dla chłopów polskich jęst chłopskieJ..
?drowy mstynkt s.amoobrony naka- wiedme wmo~la,. musiał~ by nastąpic ka, Aleksandra Bogusławskiego, St.
nie tylko manifestacją siły i sprawności organizacyjnej, ale także potrzebą ZllJe cJ~pom przejść natychmiast do gruntowna a Jak~e zha~ienna dla we- l\herzwy, St. Wójcika, Franciszka Ka~
duszy i serc.a. \Viele, bardzo wiele u- porządku dziennego nad każdym, któ· wn~trznego z.yc1a panstwa naszego mii1skiego, J. 'Witaszka, St. Araszkiepłynr;ło wody, zanim chłopi zdobyli się ry idei, _Pr~gramowi i organizacji prze~ zmiana ustrOJU P?lityctno-społ~czn~- wicza, J. Balcerzaku, St. Bunaczyka,
stał hyc w1~rny, chociażby największy I gospodarcz~B?· Nie~tet.Y tak .się ~~e Barlysia, J. Burdy, P. Chw:alińsk.iego.
na to".
„Obchód. tegoroczny ma znaczenie za. sobą i;)Qs1adał dorobek, zaufanie i u- stało. Dufm 1 ~a8lep1em ": sob!e .rezi~ St. Kacperlika, L. Lutyka, J. Marcinmowcy sanac;YJnO-o~onowi poswi.ęcah kowskiego, T. Nowaka, J. świrskiego1
daleko więl::szc od innvch. Składają się miłowanie.
w dalszri:n c1ągu mte:e~ Polski dla T. :\Vyrzykowskiego, J. Witka, J . .że·
ha to nie tylko wypadki światowe, ale
łazowskiego i wiele, wiele innych.
- swych klikowych kol'zysc1.
i te, z którymi si~ spotyknmy w naszym - I cóż tak licznie zgromadzeni chło
\Varto dziś, w imię objektywnej, hi.,
.
olsk' . . . b
Chło
politycznym życiu. Klasa chłopska podnosi wszędzie głowę coraz to śmielej, i idzi ~p . ~ 0JUZ s,ię 0 ud7Jił, dd?J.IZ~ storycznej prawdy sięgnąć do wspom- pi manifestowali na świętach Ludow Jego poc io zie me nie1i i przypomnieć obchody z tamtego, wych?
cośkol wiek i u nas, gdy:i, chłopami za- za tr7. e la me
Manifestowali tam swą wolę i uczu·
N·e
częto się interesować, oczywiście każ- 'w·~i:.r~yku 1 h .. · p 1 k 11 L sprzed 10 lat święta Ludowego.
Oto jak opisuje „Zielony Sztandar" cia, swe dążenia do Polski Ludowej za~~
<ly po swojemu. Są tncy jnż co zaczy- d~wa" _ , awi~r c n Z)IJe ~.s
0
wszys 1 ie SWOJe z dnia 23 maja 1937 roku w art. pt. mykające się w rezolucjach. Nie sposób,
n.ają publicznie, a zapewne i szczerze daż~~i i p~stulat
znowu podawać treści ich wszystkich.
„\Vieś pod zielonymi sztandarami",
Y•
a
podnosić znaczenie chłopów dla Polski, ~
„Ze wszystkich stron kraju napły- Powlarźnmy więc z.a wspomnianym
ale nie brak i tych, co starają się o chło- _ _ _ _ _ _ _ _ _
w.ają do redakcji ,,Zielonego Sztanda- numerem „Zielonego Sztandaru" ślupach zamilczeć, przydusić lub schować
i Sekretariatu Naczelneg? Stron- bowanie mas cl~opskich .w dniu Swię·
r~1"
demokraPolska
to
Ludowa,
Polska
kazamul~ącie
n~jci~nmicj.sz:rm
,w
ich
ty sredn10w1eczncJ. Znacie dobrze tak tyczna, praworządna, oparta o zasady rnctwa Ludowego sprawozdmu~ z prze- 1 ta Ludowego, ktore brzmi nastcwuj"ąco:
moralności chrześcijańskiej - to Pol- biegu tegorocznych manifestiicJ.i chłop- W dniu Swięta Ludowego chłopi po·
jednych. juk drugich".
„święto Ludowe powilmo wiele z ska kierowana przez rząd zaufania mas skich - odbytych w czasie święta Lu-I1 stanawiają, że tak, jak dotąd, nie przeprzeszłości przywieść nam na pamięć! ludo~vych, kontrolowany Sejm i Senat, dowego. Na podstawie sprawozdn11., staną walczyć:
a) o konstytucję oparta na podsta·
Potężny kawał drogi przecież poza wybierany niezależną i pełną wolą o- które otrzymaliśmy dotychczas możenami. Iluż to ludzi przeszło po niej! hywnteli, to Polska oparta o niezależ- my stwierdzić, że tegoroczne święto wach demokratycznych; ~
l>) o. zmi~nę obecnej ordynacji wyIlu ie.~ znfo.~nano~ ile. zniszczono . cgzy- ny wymiar sprawiedliwości, wykony- Ludowe zgromadziło o wiele większe
borczeJ do Se3mu i Senatu i w związstencJI, a ilu Z_!.cmrn pokrywa gorąku z tym o rozwiąz.unie obecnych izb
-cych i wylrwalych pracowników? Ile
ustawodawczych i ciał samorządowych,
złudze11, zawodów, oszustwa i zdrady?
które nie reprezentują woli naroduIle trzeba było zmagmi i pracy, ahy
oraz przeprowadzenia nowych, nczciRuch Ludowy do dzisiejszego stanu
wych i bezstronnych wyborów na za·
doprowadzić".
sadach demoluatyczuych;
„Iluż przez ten czas przewinęło się
c) 0 umożliwienie powrotu do kraju
W pewnym barze lotnik amerykańsl•i opowiadał, ie u nich,
rzekomych przyjaciół chłopskich raprzywódcom ruchu ludowego, przebyui Ameryce, jest jeden hangar na samoloty, drapacz tak wysoki, że
dykalnych w g<;'.bie, w ohietnicach szcwającym na emigracji;
rtleraz chmury zac::epiają o dach.
rokich? A ilm~ hyło tych, co to wieś
d) o pełną lmll'lestię dla więzionych
Słuchający Anglicy byli pełni podziwu i dopytywali się, czy
uważają za dzikie pola, po których
za sprawę ludową;
można harco\vać, a chłopów za króli. e) .o ~pra.wiedliwy, tylko na Pl':lwie
to aby pra/,tyc:ne przy ewentualnym bombardowaniu.
k~, na l~tó;rych ci~Je moż~a roł~ić wsze~smmenm oparty wymiar sprawiedli1
rzekł:
lotniczy
mechanik
polski
kącie
1.v
skromnie
Siedzący
dzisą
om
Gd;r.ie
kie cJ.oswiarlczenia?
waści;
„Na naszej stacji, na południu Anglii, jest też taki wysol~i han:
siaj, gdy chłopi prown<lzą cic;-żki bój o
f) o zlikwidowanie obozu odosobgar. Chmury nieraz dostają się do środka hangaru i wtedy pada
swoje jutro? Sko11czyły s!ę mandaty,
nieni.a w Berezie, oraz wrogich ludow nim deszcze, a my włazimy prędko po drabinie na dach i tam
skm'1czyła się i miło~(::'·.
wi innych pr~kly_k administracyjnych;
opalamy się najspolwjniej!"
- ·- g) o sprawiedliwą przebudowe życia społecznego i gospodarczego ·z re1 jaka dow6d Polak zakasał· rękawy. Znikły tvsaell&ie wątpli·
,,życic n2szc jest trudne i ciężkie, ale
form.ą roln~ na czele.
wości słuchaczy. Miał rzeczywiście bardzo opalone tttrnion.a.
zadania nas:Ze znacfnie już uł~twione.
roczne.
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Str. 1

CHLOPSKI SZTANDAR

DODATEK
. Społeczne obli cle

świąt

Iwszystkich

; ._~ il~~\

zgromadzeniach i
manifestacjach, a nade wszystko w trudach drua codziennego
sw1ąt
Społeczne
zrodł~ .. Jes! nim !11ani!estacja
wyrażana jest czynna postawa
O
uczuc l woh, zm1erza1ąca na
masywu chłopskiego, który za
pierwsze
Polsce,
w
n~s
U
się
zebrał
Paryżu
szlakach postępu ludzkości do tylko stłumić w zarodku jakąś- wystawy w
zwycięstwa dobra nad złem, 1 kolwi~k. choćby nawet najbar- pierwszy Kongres Socjalistycz- większe, obchody Pierwszoma- cel sobie postawił urzeczywistdziej łagodną myśl postępową, ny, na który przybyli, prześlado- jowe, przeradzające się w tłu- nienie ideałów demokracji sposprawiedliwości nad krzywdą.
Istn!eje jakiś głęboki sens, że powiew idei demokratycznych. wani we wszstkich niemal kra- mne manifestacje, zapoczątko- łecznej, politY'cznej i gospodarwłaśn~e tak się złożyło, że świę- W tym zaślepieniu i egoizmie jach, socjaliści wielu państw eu- wała PPS w roku 1905. Do a- czej.
Jest rzeczą wielce charaktekorgów walki 0 polepszenie
ta ma1owe, święta zwycięskich, rzucał na szalę interes Polski. ropejskich.
Na Kongresie tym zapadła u- bytu dla robotników, do akor- rystyczną, że nawet w okresie
uciskanych poprzednio, mas szukając w obronie swych intepracujących, przypadają na o- resów, z narażeniem niepodle- chwała, że robotnicy - socjali- du walki 0 zmianę stosunków walk klasowych, dobijanie się
kres rozbudzonej i prężącej się I głego bytu państwowego, po- ści wszystkich krajów będą uro- ~połecznych, został wpleciony chłopskie o polep~zen e włas
czyście obchodzili dzień 1-go potężny ton walki 0 niepodle- nego bytu nie posiada cech de! mocy u obcych potęg.
do życia przyrody.
każdego roku, jako swe głość, bowiem polscy socjaliści magoggicznych ozy też cech klaMaja
Konwarunkach
więc
tych
W
\
przyPowiązanie to nie jest
padkowe. Zarówno masy chłop. stytuC)a Trzeciego Maja nie ~więto, jako święto świata Pra- rozumieli dobrze, że nie może sowej nienawiści.
Wynika to z tytułu pracy.
być wolności i równośd wszystskie, jak i masy robotnicze o- mogła mieć żywych rumieńców cy,
Uchwała ta zbiega się z set- kich obywateli bez niepodlgłe- Obcowanie z siłami przyrody,
br~ły dni swych uroczystości na P.rze?J-ian społecznych. Zdobyła
praca na J"Oli odmiennie kształna1bardziej bujny ·miesiąc wio- się h tylko na pewne ustępstwa ną rocznicą, gdy lud paryski go państwa polskiego,
towała psychikę chłopską, wy* * *
s~nny, aby pr~ez to podkreśli6 w s:os1:1n.ku do warstwy miesz- wzniósł barykady domagając się
Warstwa chłop.ska najpóźniej ciskając na niej swoiste, do głęme .tylko swo1ą siłę żywotną, czansk1e1 dopuszczając w oi- równych praw z innymi warst~W~Je rozbudzenie do czynnego k.łYt;n proc~ncie jej przedstawi- wami społecznymi, domagając wkraczała na arenę życia spo- bi ludzkie i do głębi demokrazyc1a społeczno - politycznego, c1eh ąo Se1mu. Warstwa chłop- się wolności, a dając widomy łeczno _ politycznego. Warunki tyczne oblicze. Na ten charakale i dlatego również aby wyra- ska nie otrzymała nic. Zamiana wyraz tym dążeniom - zburzvł bytowania uwolnionych z pod- ter wpływał i ten fakt, że chbp
z~ć radość z odniesionych zwy- pa~szc~yzny na czynsz w więk- warowne, więzienne .mury B~- daństwa i pańszczyzny w 1821 żył w gromadzie. Wspólnie rac1ęstw, aby w słonecznych bla- sze7 mierze leżała w interesie stylii, któ~ była symbolem u- r. (zabór pruski), 1846 r. (zabór dzono, wspólnie odczuwano l<lę.
austriacki), 1864 r. (zabór ro- 'ski i powodzenia, wzajemnie, w
skachwiosny iść ku słońcu przy- s~lachty i magnaterii j tylko w cisku i tyranii.
Na kongresie tym zapadła syjski) chłopów, rozrzucenie wsi wypadkach nagłych potrzeb,
ni~łym .stopniu przynosiła ul:5ę
szłości, ku wiośnie ludów.
~edynie tylko dzień uchwa- na1hczmejszej klasie społe•czn~i. również uchwała, aby zostai 1 osiecłi'.i, brak nawet najprymi- pomagano sobie.
W tych więc warunkach, od
~en1a Konstytucji Trzecief,!o Ma- ~~zsporn!l wartością Konsty. wprowadzony ośmio-godzinny tywniejs.zej oświaty, nie sprzyjały szybkiemu powsfawaniu samego początku organizowa·
Ja 179.1 roku jest przypadkowy. tuc11. T:.zec1e~o Maja są posta- dzień pracy.
nia się mas chłopskich, tworzył
Ta uchwała posiada w swej organizacji mas chłopskich.
!ak s1ę ytlko złożyło, że w ma- n~w.1ema, rzmrerzające, aby na
JU, a nie w innym miesiącu zo- m1~1sce dotychczasowej anar- treści olbrzymią wymowę idą-1 Nie znaczy to wcale, aby się samodzielny, chłopski sposta~ dokonany ten akt, pierw- c~u. zap~nowało prawo. Znie- cych przemian społecznych. chłop, nawet ten z naleciała- sól? patr:ze.nia na świat i ludzi.
Swiatopogląd chłopski nie
sze1 próby, .ujętej w paragrafy sie.me „l~b.erum veto" jest tego J.est ona bowiem pierwszym : ściami pańszczyźnianymi, nie
prawa, zm1e.rzającej, choć w la1bardz1e1 wymownym przy. ciosem zadanym k~pitalizmowi. czuł swego upośledzenia społe- czerpał wzorów od innych. ObJes~ ona bowiem pierwszym żą- cznego i nie tęsknił do zmiany , cy mu był zarówno ducą markbardzo ogramczonych i szczu-1 dad.em. .
p~ych ramach, do przeksz.tałce- . Mimo, z~ Konstytucja Trze- , damem 1udz.i pracy, aby oni s~cłe~znej. A cóż dopiero chło- '\ sizm~ jak } ni.enawistny mu był
ma sto~un_ków społecznych w ciego Ma1a nie przynosi w sprawiedliwie byli traktowani, p1, ktor.zy poczęli prężyć się ku ustroi kapitalistyczny.
Nie p~eniądz, _pr~ywilej, pochylące1 się ku upadkowi Rze- swych uchwałach radykalnie;- &by przestał panować ucisk, sło~~c~, którzy poczuli swą god~zych ~rzemian społecznydh, aby krzywdy jakie stosował nosc i wartość i zrozumieli swą chodzenie ma byc miarą warto. czypospolitej Polskiej.
Jest. ona Jednak wysiłkiem zmie- świat kapitalistyczny wobec wagę w życiu naroCl.u? Ci stali ści człowieka, ale miarą tą ma
* *
Hierarc'iic 7 nie Tr:e · M . · t rza1ącym do tych zmian, · jest mas pracujących rzostały wy- się pierwszymi działaczami ot· być jego charakter i przydatganizuiącymi warstwę chlop- ność pracy dla dobra pows1zechpierwszą ' -p;óbą n ci ~J J~S I ona drogowskazem dia przy- równane i usunięte.
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1- sk ą, ce Iem podjęcia wspólnego, nego.
a pierwsza uc wa a
emo ratyczrm
h •
stosunków społecznych . poii ;
Przywiązany _do swego warsz.
t ~ t ~ nyc • Jest ona zapowiedzią tej stów z 1889 roku pociągnęła za ~romadzki~go wysiłku, który by
tycznych w Polsce
względu mówiąc 'obli e 0 e ' pr~wdy, że bez gruntownei sobą szereg dalszych postula- 1m pozwolił na zrównanie się w ta tu pracy, ktory mu pozwala
0
czhu spo,- ~miany stosunków społecznych tów, zmierzających do całkowi- prawach z .innymi warstwami b.yć .nieza.leżnym gospodarzem \1
łecznyU:. świąt ma·
·
· k ap1tali· · · ust.i:,01u
,{ zmesł~llla
· wszyst kich o.' t e50
ze bez zró
spo ł ecznym1, zniósł wiekowe s1e b 1e, me z d any na ł as k ę f a. wnan1a
n _ b
wstę i• za1mierny się nim na 1owyc
Pe a dy~ateli wobec prawa i u!żen ; a stycznego 1 do danJa należnych krzywdy pańszczyźniane, zmiótł bryk~nta, kapitalisty czy obszych rozważań
Istotną wart~ścią Trzeciego koh darstwom . dotychczas praw, :iależ.nej opieki masom pleśń szlacehtczyzny i uczynił sza:n1ka -doceniał chłop nale.
chłopa pełnoprawnym i wolnym życ.1e P. raw. o w.łas.ności prywatrzyw zonym - nie może być robotmczym.
Maja ·est ten fakt · t ł ,
1
· d a w sweJ· ob~a~e 1em Polskiej Rzeczypo. n~J· K 1e~u1ąc ~lę Je.dna k p~cz~p·ierws~y M a1· pos1a
· ł o.
·
· mezaw1s
' ze s a s i ę 0 ni mowy
, . . o ut rzyman1u
zaczynem dla późnie"sze
0
ciem da1eko 1dące1 spraw1edh_01czy~ny, o samodzielnym treści, ": pełnym tego słowa spohte1 Ludowej.
bujniejszego .rozwoju ml ślig deTak jak żadna inna warstwa waści uważa, że włas.ny warc;;zznaczemu charakter dokonaf kty. . t ycie panstwowym,
mokratyczne'i · t
1 e.n a
·
· t otne i naj b ar- nyc.h .1· d ok onywu1ących
· · is
1es. d I. to
się spo ł eczna, warstwa chłopska z Łat pracy nie powinien być ta. 1'e st 1~1.
' ze k.
or, kolebką demokrat'i
1
. Mimo, że z daleki~i PFrsa~~Ji ł:~~~;artosc10we oblicze spo- pr~em1a~ ~połecznych w .duch;i cały~ P?czuc!e!D godności i od- kim warsztatem, który stosuje
na1ba~~1e1 postępowymi, nai- pow1e.dz1alnosc1 za losy pań- wyzysk w stosunku do innych
·
dochodził łoskot Wielkiej Rebardz1e1 rad.ykalnym. Jest .on stwa 1 losy. narodu prowadziła na n~m .Pr~cujących. 11:1dzi.
* *
wolucji, która rozwaliła . murv
ob~hodzon.y 1ak~ wyraz zwyc~ę- I~alkę o zmianę stosunków po· ~:ues1en1e przyw1le1ów, rówBastylii, tyranii, wstec•z nictwa 'i
W setną rocznicę zburzenia skiego wo!o>l'.ama mas pracu1~- hty.czno-społecz.nych. ';X'e wszy- nosi; praw .i ~bowiązków, jedreakcji, mimo, że pas.zły na
świat głębokie w swym sensie Bastylii, w dniu 14 lipca 1889 c!~h z uciskiem systemu kap1- stk1ch deklaraciach ideowych, In~k1 start zyc~owy dla wszystna : kich obywateli - oto podsta·
programach, uchwałach,
społecznym hasła: równości ~oku z o!!.!1!.,:!!,~zyn~!:.'.;~!-:!ł..::.:1zmu.
wowe zał?ż7111ie przem;an spo•
--n:mr&*'
"'.olności i braterstwa wszystłe~znych sw1atopoglądu chłop]. S. RYTWIAN
kich ludzi - Konstytucja Trze.
{
_
sk1ego.
ciego Maja nie zdobyła się na
_Gdy w 193~ roku trzy dzi.a·
ż~dne radykalniejsze posun!ęła1ące stro_nmct~a chłopski~
L
cie, na żaden śmielszy krok
połączyły się w 1edn? Stronmw uzdrowieniu wewnętrznych
ctwo Ludowe, n'.1 ktorego cze,gór.
od
szum
idzie
Hej!
Szum.
korony,
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odwiecznych
puszcz
Szumiały
stosunków w Polsce, by przez
le sta_nął W. Witos, M. Rataj,
Jeszcze wolnością pierś oddycha.
i zwierz się dziki kryl w ciemny, zgęszczony bór,
to powiązać najs.zersze warstwy
St. M1kołajczy.k, odbył się Kon.
Hej, idzie szum _ góralski tłum,
z zieleni drzew rozdzwania{ ptaków chór,
społeczne z naszą państwowog:es połączen10wy, zapadła na
z kitami orlich, białych piór
stał mocarz-bór,
::~ią.
lll1? Je~o1:11yślna uchwała,. że
i z Pienin, z Gorców i hen z Tatr.„
Niczyj był bór, niczyje łąk polany,
Obóz patriotów był zbyt
dn7em Sw~ęta mas chłopskich,
Roi się tłumem Nowy-Targ.
niczyje roje pszczół i wonny, złoty miód,
miękki i zbytnio liczył się z sza.
dm.em święta· ~udowego .będ~
Napierski wodzem w ich gromadzie
żywiczny sok, owoce jagód, polny kwiat _
rą, zacofaną masą „braci szlachkazdoroc.zne Z1~lone św1.ątk1,
Góry się palą ogniem watr,
niczyj był świat,
ty" i zbyt nadto ulegał nacisko.
a o~naką partyjną czterolistna
czerwony blask na niebo luny kładzie.
wstęgą krynicznych wód przecięty, opas~ny„.
wi magnaterii świeckiej i ko.
_ . ,
komczy~ka.
Hej z ciupagami mkną górale.
zdobył go chłopski trud!
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. ,,,o c hł opl' z b tera 1I s1ę
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aby. doi:iagać się rea. li·
me,
..
tłum
Zdobyły pański zamek - CHŁOPY!
borze,
w wyńodnictwi~ życiowym cza· aby mam f eh
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uprawiał ziemię, zbierał miód,
6
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zac11
istoria karty przewr,acala.
sów saskich trzymała się kurJ
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nie znal pisanych praw. Nakazy on miał boże
s owa~ n~ nic „swą wo ę, swe
yszczaly w słońcu ostre kosy,
ó sobie sam stanowił LUD.
czowo klamki pańskiej, „możi:-c~uc1a 1 SWO) ag;arystyczny
Bartosz powbijał je na sztorc.
nych królewiąt polskicb", nie
.
swratop~gląd.
Ważyły się wciąż chłopów losy.
I nadszedł czas, czas grozy, przerażenia,
była zdolria przyswoić sobie iaOd te] pory ~Więta . Ludo~1~
Szlachta obietnic nie spełniła,
drużyn rycerskich marsz.
k!ejśkolwiek myśli postępowej,
zostały. pr~epOJO~e. na1bardz1eJ
wieś pochłonęła czarna noc.
Chcą zabrać chlopski trur:l.
me była zdolna do jakiegokolludzk ą I ~~1bardz1e1 demokratySwit!
Osiedla wziąć jak pszczelny, skrzętny rój.
wiek czynu i wyrzeczenia się na
czną tresc1ą społeczną.
Jaśnieje chłopskiej doli świt.
Po borze dudni hen żelazem kuty but,
rzecz dobra Rzeczypospolitej.
. C:hodzi ~ to, aby ta treść w
Marsz!
i niesie wieść, wolności wieść zniszczenia.
Obóz magnaterii, który utrzyzyc1u codziennym była czynnie
Tysięcy chlopskich, krzepkich nóg
Rozesłać wić, od rąk do rąk!
mywał żywe stosunki z dworem
wyznawana i czynnie realizowaPo lepszy byt,
Na bój!.„
bourbońskim, arystokracją franna, a wtedy ziści się społeczny
Po sprawiedliwy lad!
cuską i arystokraci'ą całego
w·zes· się· wyzwal a z pańskich kłód.
Jako lawina spiętrzonych, groźnych fal,
program mas chłopskch. któświata, •11a samo wspomnienie
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U1marł Juliusz Osterwa. Zda-: KAROL PĘDOWSKI
j.emy sol~ie dokład~ie sprawę, \
W roku 1937 rozpoczęto w Londynie budowę mostu Waterloo ze postac tego wybitnego a_rty1
Kosztował 902.~30 funtów, gdy nastąpilojego otirnrcie prasa opi· sty d:amatycznego, ~spamałe.sala to obszernie.
go rezysera, poszukującego noO
• A więc punktua~ni~ o 10-e~ rano naczelny majster ~aczql usu ~yc~ dróg dla. upows~ech?ie
tvac cze~wone. latarn_ie i chorqgzewki u wylotów mostu. Gdy skori· ma i uspołecznienia ,,w1elk1eą? lej dzieło, które on musi po- l dziną tak żywo się interesuje
c:;;yl po 1edne.1 strome, wnet wystartowało paru rowerzystów chcqi r~pe~tuaru sztuk teatralnyc~ , rzucić. I te słowa, '\Vypowie- Ii tak szeroko szuka w niej uji · ścia, zaspakajania swych przeprze1echai: pier~szymi. Poli_cjant 7awrócił ich w pól mostu.
me J es~ do~rze znana szeroki":- dziane ustami Osterwy 1
. Po~em sprobowal prze/azdu Jeden stary mleczarz, ale poli· m,u ogoło_w~ naszych .cz1telm- dumne, i bolesne, i wyniosłe - żyć iartystycznych i estetycz„Bo
takie
są
moje
obyczaje".
\ n)'.'ch. Na tyn;i odcinku wieś jest
c1ant nie us~anou:ał zmęczenia konia i też zawrócił pojazd.
k?'."·. \V1es bowiem,,. zyJąO~ w
Tak
samo,
jak
wielkim
był I w1e~ce . u~sl:dzona. . Teatr~
Wreszcie ma1ster oczyścił i drugą stronę z chorągiewek. Wów- c1ęzk1ch warunkach m.atenalczas wystartowali rowerzyści, taksówka, jedno auto prywatne, nyc~1, n!e ~iał~ możności . z~ artystą, tak samo wielkim był I ~na3dują ~ię tyl~o w ld!ku,.mo
"utobus ńaładowany pasażerami i konny mleczarz.
zna1on11ema się z prawdz1w1e reżyserem, dyrektorem teatru, I ze. w k1lkun~„tu ~ '\vlę~{szy~~
Zwycięstwo odniósł 16 letni Leonard Motchel na rowerze. wielką sztuką teatralną, mu- a wreszcie nauczycielem mło- miast~ch P?lsluch. "'rcdme nuia
lego fotografię umieściły gazety.
~ta widzą Jeszcze czasem pr~ezyczną, plastyczną czy litenac- <lego aktorskiego pckolenia.
3ezdne zespoły teatralne, ktore
• No,. a_ gdz;ież prze_cina~ie taśmy, gdzie prezydent miasta, pre- ką. O ile jesz~z~ liter~tura, czy
mier, min~st~r komu_nikac1, dowódca D. O. K., arcybiskup, gdzie mt~zyka łatwleJ doc1_erała .do
Prowadzony przez niego „In- zatrzymują się na kiłkurazowe
mowy, z~1ęci~, kropidła, wyrazy hołdu, podkreślanie zasług?„.
w~1, o tyle .na wysokim poz10- stytut Reduty" był świetnym występy. 1\lałe miasteczka i
Poniewaz nowy most otwierano na Tamizie, nie na Wiśle nue postaw10na sztuka teatral- studium pracy aktm·skiej i re- wieś zupełnie są pozbawione tej
więc nic nie było z tego wszystkiego.
' n.a. była dlR wsi niedostępna.
żyserskiej. Każda scena, każ pożywki artystyczno - estetyczdy szczegół były obmyślane i nej.
:(..
Problem ten starał się roz- opracowane gruntowme z rzeAnglik mówi:
wiązać na szeroką skalę Juliusz telną troską 0 wy:naz artystycz„Reduta", teatr objazdowy
- Byłem dziś z Criclewoodem, tym z ministerstwa na lun- Osterwa.
ny. Przedstawienie w Instytu- stworzony przez Osterwę, teatr
chu. Ustaliliśmy, że przyjdę doń jutro do biura i tam w~łożę mu
Kimże on był?
cie Reduty było zawsze przeży- 0 wysokim poziomie artys tyczmą sprawę ..•
.
t t
uym, odgrywał wielką rolę kulBył on nie tylko wielkim ar- ciem ar ys ycznym.
Polak się zwierza:
tnralną w życiu całej polskiej
Juliusz Osterwa był także prowincji.
.
- Byłem _dziś u Kryklińskiego w ministerstu;ie. Zaprosiłem go tystą, był człowiekiem, który
rutro na kolaCJę do „Bachusa" i tam przedstawię mu mój interes ... w pracę teatralną włożył życie społecznikiem. Teatr pod jego
swoje, tale&t, myśl, umiłowa- dyrekcją miał nie tylko służyć
Dziś, gdy tunarł Juliusz
nie. Postać jegó w o~romnym wybranym, miał służyć także Osterwa, wskrzesić trzeba jego
*
*
-~
stopniu oddz.1ałała na rozwój szerokim masom. Jako dyrek- mysi i pracę. Pomyśleć nale·
'Anglilc lubi policję, nie boi się iej, i gdy mu Bobby powie: teatru w Polsce. Nazwisko jego tor teatru Reduty objeżdżał ży o stworzeniu teatrów obja„Skacz z urwiska!" slcoczy natychmast rozumując: „Widocrnie z teatrem, z dziejami kultury miasta prowincjonalne, dając ztlowych d.ia wsi, teatrów, któwyniknie z tego dla mnie coś dobrego".
teatralnej w Polsce jest niero- przedstawienia w głuchych i re by zarowno pod względem
• Polak .nie cierpi policji, obawia się jej bardzo, lecz gdy mu zerwalnie złączone.
.1apadłych miasteczkach, które ~oboru wystawtanych s~tuk,
gli'."a huknie: „Ani krolm dalej, bo wpadniesz w przepaść!" pójJuliusz Osterwa !Jył artystą z nie znały prawie teatru. Sze-, Jak i po~ _wz~lęde~1. P 0 71?i:m
dzie czy~ prędzej naprzód, kombinując: „Acha, oczywiście, że krwi i kości, z temperamentu rzył kulturę teatralną, kulturę wyk;rna~~cow 1 umie3ęt~.o:.ci u;imr>~ę cos na tym skorzystać, a on mi chce przeszkodzić".
i umiłowania. W rol , któr żywego słowa, kształcił w~żli- scemzaCJI I~iogły spcłmc swoJ_ą
grał, w~adął talent ęi praci. ~ość na piękno, na ~zt?kę. I ta k~lturalną 1 wychowawczą nu·*
z drobiazgową dokładnością 1Jego zasługa w podn1es1emu po- SJę, bowiem teatr niesłychanie
* *
przemyśliwał każdą scenę w zimnu umysłowego prowincji silnie oddziaływuje na wyObejmując i~kieś wysokie stanowisko Anglik oświadcza:
poszukiwaniu
jej artystycznego polskiej, ta jego zasługa w obraźnię, staje się motorem
- Będę usiłował dorównać moim znakomitym poprzedniwyrazu,
jej
własnej
prawdy. świadomym i celowym niesie- twórczego dzi.iałania, pobudza
kom, a jeśli pewne zmiany okażą sią lr.onieczne, wprowadzimy je
''bając jednak pilnie by wszystko było nadal po staremu!
' Był wielkim aktorem, wielkim niu kultury teatralnej two.r zy z do samodzielnego myślenia, zareżyserem. Talent żywiołowy, niego człowieka, który stał się szczepia pragnienie kształcenia
Przy podobnej okazji Polak zapewnia:
.
-:-- Dołożę wszelkich starań by zatrzeć ponurą działalność imrywiający, pozwolił mu two- własnością całego Narodu. Od- się, rozwija ukochanie piękna
durn~ów, co t'! n;nie poprzedzali, i zaręczam, że od dziś wszystko rzyć postacie wstrząsające w świeżający nurt myśli, talen- i szlachetności.
swej prawdzie. Słowo wypo- tu, geniuszu szedł przez sale
Zdajemy sobie sprawę, że
będzie zupełnie inaczej!
wiedziane na scenie przez nie- teatralne wielkich miast i przez stworzenie teatralnych zespo*
*
go miało swoją treść, swoją ubożuchne salki mpadłych mia- fow ludzi o odpowiednim poWedł.ug Anglików prawo jest ponad najwyższymi dygnitarzami. barwę, narzucone było widzo- steczek na głuchej prowincji, ziomie aktorskim i re.żyser
budząc nowe uczucia i nowe skun, ludzi ideowych, świado
, Zdaniem Pola~~w d~stojnikami są dopiero ci, co mogą nagi· wi z sugestywną s).itA.
nac prawo do swo1e1 woli.
żeromski pisał „Przepiórecz- wrażenia, podnosząc poziom mych swej kulturalnej misji,
kę" z myślą 0 Osterwie. Sztuka zainteresowań i odczuć.
nie je.st rzeczą latv.·ą.
* * .*
To dążenie do upowszechnieWysiłek taki nodjęty być
.
'Anglicy są zawsze p~zekonani, że ich rząd jest doskonały i zło· ta jest poświęcona problemowi
...
·
zony ~ roz~mnych lud~i, ale. nawet do głowy im nie przychodzi wewnętrznego konfliktu po- nia wielkiego repertuaru tea- musi.
między
pragnieniem
osobistego
tralnego,
g.ranego
przez
wybit.
.
.
.
przypisywac złą sytuac1ę, polityczną, czy wygranie wojny - dziaszczęścia, a poczuciem oho- nych aktorów, jest bezspornie
Po smierc1 ,Juliusza Ost~rWY,
łalności rządu.
wiązku
i
wierności
wobec
swon.ajwiększą
zasługą
Juliusza
cl~cem~
oddac ~oł.d czło\.y1eko:
Polacy nie mają nigdy żadnych wątpliwości, że ich rząd skł<r
da się z idiotów i że jest oluopny, ale święcie wierzą, że obfity uro· jego dzieła, i siebie samego. Osterwy w dziele uspołecznie-\ wi,. ktory w ~wiadomeJ w_oh
Przełęcki wybrał drogę oho- uia kultury
chciał pracowac dla szerokich
eh.aj albo trzęsienie ziemi są zasługą łub winą rządu
wiązku. Ale obowiązek sw0j
.·
, .
. . mas polskiego społeczeństwa
* * *
spełnił heroic~nie, aż do ostaOn ~owiel?, cho? Jeszcze me ila polu uspołecznienia i upo•
.
.
.
tecznych konsekwencji. Czy za- zupełme, pojął mysi v~dysła- wszeclu1ien1a kultury, a w
'A~gbcy są_ o~~ymis,tami .. ~ierzą, że ?i.e~qcych ~inistrów moi pomnieć można Osterwę w roli wa Orkana, aby na 'Ys1 grywa- szczególności kultury teatralna zawsze. zar_nienic ~a z_dolnie/szych ludzi i ze będzie trochę lepiej Przełęckiego w owej scenie, ny był prz~z znakJmttych arty- nej. Teatr, który on stworzył,
Totez nie cofa1ą się przed relwnstrukcjam~ gabinetów.
1 gdy
Przełęcki rozmawia ze stów w1elk~ re~ertuar szt~k na- sceny, które on reżyserował
. Pola~y. będqc.y u i~ł~dzy sq z. reguły pesym_istami. Są. ~bsolut· Smugoniem i obiecuje mu rodowych l ogolno ludzkich.
JUiały zawsze charakter wielme ~ewm, ze na ich miejsce przy1dą ludzie o mebp głupsi i że na· 1 zwrócić żonę, tylko każe wier-1 Wieś polska żyje właściwie kiej sztuki, szukającej rzetelnestqpiT katastrofa.
· pracowac,
'
· • da- b ez teatru, a przec1ez
· · tą dzie· go wyrazu prawdy i piękna.
t . dl d b
.
b
.
.
me
prowad.z1c

I

z zaoadflJefl
• ' teatralngch

I

*

I

.J

o ez a o ra o1czyzny ronią się przed
kot przed oderwuniem od miski ze śmietaną.

*

*

ustąpieniem,

I

jak

*

MARCIJ\.

· Zostawszy mi.nistrem A;z_1~lik ma nadzieję, iż zacznie widywać
po gazetac~, ~o~c1~y IW S"";'OJ temat. f.'.waż~ on, że to wzmoże jego
Dąbrowskiego
popularnosc i ze me kpi się tylko z nu·ości albo z umarłych.
Pol.ak, który wlazł w n!in_istry, nie znosi gazet d~wcipf..·ują
W tym roku przypada 150-!etnia rocznica powstania
cych z. Jego o:wby. Jest prze.m;1adcz1Jny, że to podryu;a jego auto· naszego hymnu narodowego ,,Jeszcze Polska nie zginę·
rytet, i chętnieby skazał azirnra tych żartów na karę śmierci.
ła" oraz dwusetna rocznica urodzin twórcy tegoż bym•

Mazurek

nu Józefa Wybickiego.

Dowietlziawszy sięv, że wojna z Niemcami wybuchła, dwaj Po·
•flCY wulali:
- Za tydzień będziemy bezapelacyjnie w Berlinie!
Dwaj Anglicy móu:ili:
- Miejmy nadzieję, że za tyd.zień spotkamy się bez przeszkód
VI Wemliley na meczu piłkarskim Anglia-Szkocja.

Józef Wybicki (1747 - 1822) był nie tylko wybitnym wojskowy;n, ale również naukowcem i literatem
(zoane są jego dzieła, jak „Zbiór myśli politycznych",
„Listy patriotów"), a przede wszystkim gorącym pa·
triolą, który całe swe życie oddał, aby bronić Polski
lub walczyć o Jej niepodległość.

On to w 1768 r. zaprotestował pierwszy przeciw porwaniu i wywiezieniu do Rosji czterech senatorów poikich. W•czasie Konfederacji Barskiej wyjeżdża w misjach
dyplomatycznych do Berlina i Wiednia. W r. 1778 jest
czynnym człDl.ukiem „KomiS'ji Edukacji Narodowej", W
Każdy Polak namiętnie chce iść do wojska.
czasie „Insurekcii KościuS!kowskiei" jest pełnomocni
Ledwie w nim jest, -"aczyna straszliwie na nie narzekać.
kiem rządu na Wielkopolskę gdzie wespół z Dąbrow·
Kiedy z niego wyjdzie, pławi się we wspomnieniaC:t o nim df ckim organizuje powstanie. Po upadku Insurekcji rozwi1 swą · dziaił:alność niepodległościową za granicą. W mo·
/.-9ńca życia.
iencie, gdy rewolucyjne armie francuskie gen. BonaAnglilc nie ma najmniejszej ochoty iść do wojska.
•artego nioEły wyzwolenie uciemiężonym ludom, WybicSlrnro się w nim znajdzie, bardzo je sobie chwali.
'.d staje razem z ~en. Dąbrowskim, by wespół z nim for•
Gdy się z niego wydostanie, przestaje o nim mówić raz na mować Le)tion Polski i walczyć przy boku armii fraocuskiej, o niepodległość Ojczyzny,
zr1ws.ze.

*

*

*

*

*

I tam, da.leka, na ziemi włoskiej, z tęsknot serc żołnier·
skich, z głębokiej wiary że Pohka trwać będzie, z tej
wiary, o którą żołnierz polski w epoce napoleońskiej
Pan Wojciech: - Niemcy to dzilde bestie
walczył w różnych częściach świata, z tej wiary jaka mi·
Mr. John: - \Vłaśnie! l dlatego my Anglicy, którzy tąk lu· mo rozbiorów ożywiała całe- społeczeństwo polskie w
bimy zwietzęta, zawsze byliśmy ala Niemców za dobrzy_.„
kraju, wyczarował Wybicki słowa proste, mocno chwy-

tające za serce,
wyznanie wiary:
żyjemy"„„

wstrząsające

do głębi,
„Jeazcze Polska nie

rzucaiące dumne
zginęła, póki my

Pieśń tę, napisaną przez Józefa Wybickiego w 1797 romelodię dożył wybitny ówczesny kom•
pozytor Og iński, podchwyciło tys iąc~ żo ł ni erzy polskich,
bowiem wyrażała ona to, czym oni żyli, co czuli, do cze-

ku„ a de. klóTej

go zmierzali i o co walczyli.
_
Pieśń ta lotem błyakawicy przedarła się z ziemi wło
skJej przez kordony państw wrog i e~ Pdlsce i dotarła do
ziemi o.jczystej, gdzie odraiu znalazła powszechne obywatelstwo, gdzie podchwyciło ją całe społeczeństwo ja·
ko zwiastunkę - rychłe g o spełnienia się nadz iei wszystkich Polaków: odzyskania niepodległego byiu państwo·
we go.
Te właśnie akcenty odzwierciadlające najistotniejszą
tr~ść i prag_nien~a "".s~ystkich. ż~łnierzy i obywateli pol·
sk1ch sprawiły, ze piesń \\fybickiego „Jeszcze Polaka nie
zgi..'1.~~a--, p~czątkowo nazwaua ze wz~!ędu na swój pcw·
tarzający się refren. „Marsz, manz Dąbrowsk i.. ." ,,Maiur.kiem Dabrowskie)io" przel<oi:ztałciła się w Hymn Na·
rodowy, w Hymn Pa;jsitwa Polskiego.
Hymn „Jeszcze Polska nie zginęła„." nie posiada, mi·
ma, że epoka, w której się narodził była epoką !'łębo
kich .przemian sp?łecznyc? i wstrząsów politycznych, ak~eatow rewoluc_v1~ych. Nie po~mza O!l takich motywów
1ak powstała p i ęc lat przed nim w pożarach rewolucji
płomienna „MarsyHank.:i",
'
.1 nie_ ma w t_ym nic . dziwnego. Nasze połozenie było
1
cał.~ow1c!e
odmienne _;.iż ~ołożen!~ francuskiego społe
czenstwa: ludu Fra.:c11, kt~ry w maz~w: słym państwie
porwał się do walki. n~e ty.ko z lyran : ą zewnętrzną, ale
1 .z w~:wnętrzny~ uc1sl~~em, aby ponieść na ostrzach zwy•
c1ęs~ich bagnetow, tro;barwne kokardy i szt andary, a bv

rzucić wszy~tk : m

ludom pracujacym hasło bejowe· Wo!•
ność, Równość, Braterstwo.
·
·

CH . ŁOPSKI

Nr 21

SZTANDAR

• 11terac1
•
•

sercia polskiego. On też był wyMŁODZI POECI CHŁOPSCY
dawcą i redaktorem gazety lu.
dowej pt. Qłos Ziemi Sancio.
•
.
mierskiej, wydawanej w Tar- ST. MŁODOżENCóJ:...l'fj
Wiele Je~nak poza tym Jesz- nobrzegu w 1901 i 1902 roku.
aklładem „Wydawnictwa Ludo- cze
c asem humorem cza
Na każdą gwiazdkę czekamy
wego Instytutu Oświaty i Kultury"
'
z
z
W dalszej kolejności pisarzy
•dę nie w1'elka broszurka >
sem
' wymierne
. . , na1€zy
. J ana
Ulrazała
•
~
• .z pasjąk pisanych, ia:rtyku. ,
c hł opow
Józefa Kapuścińskiego „Cierniste ,ow Jego z o resu wystąp1en na Sł
k
,.
D ik
·
Odszedłeś od nas w ciepły dzień wrześniowy,
ścieżki lite:ratllT}' ludowej".
szerszej arenie politycznej za- 1 om .ę WOJ 1a z . z ~wa 1
Matlrn Cię krzyżem żegnała i łzami.
1
Broszurka ta zwłaszcza, źe jest wierają
kalendarze ludowe. Fr3:nciszka Ma~y~ia .P sa:z1a
Tyś się uśmiechał. U parcie milczałe~ .
P.oprze.dzona przedmową a ~akoń- Przyjaciela Ludu i Piasta, i ta- g~nego z ~Ianozlo_wki; są to
Nie mogłeś znaleźć słów na pożegnanie,
ciona rozprawą prof. Stanisława k'
.
. . k W la Ludu
dwaJ typowi chłopi-działacze,
Pigooia jest ceru1ym przyczynkiem
le pisnm Ja
O
, a
Odszedłeś cicho - myśmy nie płakali
do poz~1awania żródeł artystycznej I.które zebrane w jedną całość samoucy.
A tylim w sercach skurczyło .się czucie, •
!kultury ludowej oraz literatury lu· dały by dopiero należyty poPamiętniki włościanina od
Nikt nie śmiał mówić o Tobie, Twym losie
dowej.
gląd na rozwój ruchu ludowego pańszczyzny do dni dzisiejszych
Czy
wrócisz znowu, - czyś odszedł na zawsze .••
C~l~m zapozo:ania . naszych czy-1 ·w Polsce i udział w nim ·wito- Jana Słomki są wzorem chłopTliła si~ w duszy ciepła iskra wiary,
. tel:nik_o~v. z~ wspomm~ną pracą,. J: sa
skiego
rozsadku
i
irzeczowego
Kapuscmsk1ego, podaiemy pomzeJ • •
. ~
.
. .
Że po dniach walki powrócisz do swoich
wyjątki z. r?dziat.i;. zaty~ułowaneTrzecim ,podobn~m dwom sądu. DaJą ~m~ naJI?ełmeJS~)'.
I wroga kula nie trafi w Twe serce, •
go „Chłopi li:erac.1 • .
. pierwszym, pisarzem _ społecz'- dotąd obraz. ~~CI.a WSI polskiej
Po chwilach ciężkich nasz smutek ukom:. .
. Trzeba stw1erd~1ć, ze autor ~o- nikiem jest chłop A. średnia w- dawnego, dz1s JUZ przekształcoNa
każdą gwiazdkę słuchamy Twych kroków
w1ąc o chłopach-literatach ostatme- k" kt,
· ał
t kuł
nego typu
go pięćdziesięciolecia mówi li tylko s 1,
I miejsce wolne dla Ciebie przy stole
ory. PIS ~r y
y g?~'..
o tych chłopach, któuy w zasadzie podarcze i polemiczne na rozvVspołczesny Słomce był Fr.
I łzy miast szczęścia przy Willi', co roku.
odd~ją się_ p:acy; na roli, a wolne ne zagadnienia ekonomiczne i l\fugryś z Handzlówki, którego
Opłatek biały czeka Twojej ręki,
ch~ile .poswi~caią na .~wórcze ':IY" ustrojowe i wydał kilka bro- żywot chłopa działacza J. est
A pod choinką jak dawniej bywało
, ." „
życie literackie.
Pom11a natomiast
·
.
•
.
zupełnie tych wszystkich pisarzy i szur.
pierwszym portretem Jego zyBiały podarek "'""' na gwiazdkę ,,......, dla Ciebie.
lterat~w. chłopskich, .którzy wxs~li
Innego typu chłopskimi poe- cia i :vsi. Jego ~ycie było pełne
z:e wsi 1 .rzec by _mozna oddali się tam.i życia i kultury są tacy lu- troski, i zmagan, a kłopoty tak
.,.
~aw~dowi ht~racki~mu.
dzie na wsi, którzy bądź dla obfite, że nigdy go ~ie opusz- JACEK M. ORLIK
.N 1 ~ zgadza1 ąc srę ~ t~m stan?· brakll znajomości sztuki pisa- czały. Pisał często wiersze i te
- . „
w1S1k1em J. Kapuśc1ńsk1ego, me
·
b d,
· dl
· d
·
·
..
ł
t
h
gł' ·
mmeJ wielce doceniamy jego wy- n~a, .
ą z, tez
a me OCeill~- ll~lcSZCLa. W gaze ac '-· OW
Janłe
Z
uga•1a
siłek, który wykazuje, że wśród ma utworow swego ducha, me me w Związku Chłopskim.
~ll«'st.wy chło;iskiej zrośniętej org~- pisali swoich myśli oryginałDla całości pracy pisarskiej
Miesląc ·c i się wsiowy wcislcal nocą w o'fino,
n.1 cz~ 1 e z praq. na s~ym. za~oa~e nych, lecz drugim opowiadali. Magrysia należ~oby zebrać te
z1em1 wystrzelają pot~zne 1 w1E:lkie "'k. · b l'
Brzozy szeleściły za szybą tęsknotą ---. . . . ·~>..
.
'l'
'el
·
k.
b
k
i
ż'
·
talenty, wnoszące ożywczy powiew .t •a lilll y 1 poeci l ~ys !Cl e wierszy 1. W oso ną są h„ę }a
z skrzypkami pod pachą na deszcz ~ te1 mo'l'nąl,
do kultury i literatury ogólno-na- chłopscy: Sabała, Boron, Smre- ko pommk tego chłopa, ktory
„Tamci" Cię nie znali natchnienia sieroto! :
rodowej.
czyńska i częściowo Bo.r owy swoją pracą i męką wydźwigPiotr.
·
nął swoją wieś z nędzy do doZa . miękkie serce życie smutkiem raczyl · v
Nestorem dzjsiejszej literaUstne opowiadania Sabały brobytu.
Co? Ci · się wiersze chciało słać w gazety?.
lury ludowej chłopskiej jest spisał Andrzej Stopka i wydał . Po tych główny<:h i szeroko
Pióro i skrzypki; jakiż los tułaczy,
. •..y
niez,a·w odnie
Jakub
Bojko
k
8
ł s
Jak gorzkie, jak piołun życie jest poety_l ,
który na przestrzeni długiego w ro u 1 97, oraz cytow,a t. znanych pamiętnikach i pisa-swojego życia rozrzucił po róż- w.itkie.wicz. Szkodak w.hielka, że 1rzach spo.łeczno - p.olityczny.ch
Panowie po miastach, w swycli salona.cli ztlala
nych czasopismach ludowych me spisano wszyst ie
przy- naszego wieku nalezy nadrmeOd Twojej kurnej „szmerdzącej" chałupr. •
powieści i
gadek Borowego. nić młodszych chłopów - poekilkaset swoich gadek ,artyku- To są prawdziwe I{lejnoty,_tak tów którym przewodzą dwa
Śmiali się z piosnek „jakiegoś fornala", . ·
łów, opowiadań i wierszy. 0- cenne jak psalmy Dawida, jak wybilt.ne talenty: Ferdynand
Co był, jak wiater - hań - polny rozkuty.
prócz tego wydał w wydaniu przypowieści Salomona. Zasłu· Karaś ·i Jantek z Bug'aja. Pierwksiążkowym swoje pamiętniki
'A Ty.„ przy okienli.ach zally.mzonycTi smutkiem
·
b ·
· ,
1
pt. Okruszyny z Gręboszowa, w gu3ą n~ to, a Y ~e w:es ~n~ a, szy z ~ich przez .s~oje pr~eży·
Pisałeś gtodny, jak bezpaiislcie zwierzę ,.....,,
których dużo jest materiałów a czytaJąc szczyciła się num.
cia, opisane w ks1ązce pt. Przez
Aż Ci s1'.ę wlbsy stały wnet siwiutkie
do obrazu obyczajowości wiejPisarzem sp ecznikiem jest ciernie żyw_ota,_ zaliczony hyI śmierć otworzyła Twej chałupy dźwlerze.
skiej
dawniejszych czasów. Wojciech Wiącek z Machowa-, ~va do P~.m!ęt?1karzy; ak .1:i;0Rozważani1a- jego nad duszą który napisał dzieje karczmy nn zd~mem I w teJ J{s1:1zce
Wielkiś, jak Twa bie.da, roz.śp'iewany brzozą
chłopską dały chłopskiej lite- we wsi pt. Sodoma i Gomora prze~aza ton wyb1tme poNa wietrze, gdy jesień buszuje po gajach/
Hej wierzby polne podawają łozom
raturze poczytną bardzo swe· i wydał w 1918 r. tuż u zanania etyck1.
Imię pieśniarza, ]antkowe, z Bu.gaja.
go czasu książkę pt. Dwie du- wolności jako przestrogę, aby . Kuraś to nestor chfopówsze. Charakter historyczno- tego rodzaju r.zeczy nie h):ło w po.ętów, poważny, relig:jny, naetnog.raficzny ma książka pt. wolnej Polsce. Oprócz tej ksią· rodowy. W jego utwcm1·~b 'Yia- I
Pod trzeciego k1·óla i inna po- żeczki nap~s.ał Wiąc;~ cały sze- ra i Ojczyzna_~ajmują pi~rwsze EJECZYSŁA!.J!ŁUD~{!f..
dobn.a: Spisz, wrażenia z wy- reg artykwow na rozne tematy miejsce. N zbiorku poezJ1 wycieczki do sąsiadów.
w roz~aitych. czasopisma~h, i dany.n przez T.S.L. w farny:
Nasze dyplomy
Stosunkowo od Bojki mniej one tez czekają na zebranie w brze;-ru pt. Spod chrOps1<1eJ
· pisał utworów literackich naj· jedną całość.
strZ:..:hy, oraz w drugim, wyNie pytał nas n'ikt o 'dyplomy,
wybitniejszy cMopski publicyW antologii Konińskiego 1<lanym w roku 1913 pt. Dzwoń,
Gdy z wrogiem wypadło nam walczyc.
• sta W. Witcs. Ale za to jego zbyt skąpo wydzielono miejsca 1 chłopska pieśni! i w ca~ym szeI my też nie nagród pytali,
pisma, mowy i artykuły spo- 'Wiąckowi, a dyć to typowy regu innych wierszy rozrzucoLecz: - czy sił nam w walce wystarczy.
łeczno-polityczne należą do pe- chłop-społecznik, który wiele nych J:)'l setkach rófoych pirn1
reł krasomówstwa, nie tylko rzeczy dla Polski roJJił w swej 1udow) eh„ . trzyma. on wysol:o
A gdy ktoś granatem na części .rozdarty
ludowego, ale narodowego. A okolicy, urządzał pochody, ob- sztandar wial.:y chłop.31dej w
Upadał na ziemi kulami porytej,
jego myśli i poglądy politycz- chody racławickie na wolnym Boga i '~' mające nadei;,(~ zn.ar- To nie zazdrościł mu wtedy zaszczytu,
ne i społeczne są obriazem jego powietrzu, na błoniach, , mimo lwy.~hwstanie Ojczyzn):.
ani mu nie zazdrnścił„. brzozy na krzyż zbitej.
dojrzałości politycznej i chłop- zakazu władz
austriackich, a
(Dokończenie na str. 10)
A dziś szydzą niektórzy, że „chłop wszędzie pcha s'ią"
skiej.
tylko ku krzepieniu .ducha i !
i z ironią podnoszą bralc manier, dyplomów ...
- A czemuż wy się wtedy za nami nie pchali,
Gdyś.my ginęli w progach gorejących domów?.

Chł
opl .·
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Nie obce i nam były te hasła. Potę'żaym al{ordem prze·
w czasie Konstytucji 3-go Maja i- w czasie
Inaurekcji Kościuszkow ;:kiej, stały się one czym1ym wyz:naniem Legionów Dąbrowskiego, których żołoierz:e na
swych epoletach rrosili jakże znamienny napis ,,Ludzie
wolni są braćmi" - ale rozumiano, że aby te hasła urze·
czywistnić w życiu codzii!n°1;rm pot•z ?hay ·:est przede
wszystkim i na.de wszystko samo·dzielny, niezawi s ły byt
państwowy. Stąd też, głównym akordem „Mazurka Dą
browski0\f!o" stała s i ę wola walki o oniepodleglość Polski i głęboka wiara, że jeszcze Polska nie zginę~a, póki
my żyjemy.

' bijały się

Ta wo.la i ta wiara podtrzymywała na duchu następne
pokolenia Polaków, podrywała ich do walki o wolność
naszą, o wolność wszystkich narodów i ludów uciemię
tonych.
SchyJek Rzeczypospolitej Polskiej, ostatnia próba ratowania jej niezawi0 słości zakończona trzecim rozbiorem
Polski, pełne determinacji j poświęcenia walki o wolność
z okresu napoieońsk iego, a później w ponad wiekowej
niewoli, życie w rozbiorach, o rą .ine zrywy, celem odzy•
skania utuconego byt u niepodległego -stały się istotnym nurtem, jakim żyła sziachelniejsza ..:z.ę §ć społeczensiwa polskiego były treścią narodu i właśnie ta
treść i ten nurt zawie rają strofy ułożonego przez Wybickiego „Mazurka Dąbrowskiego'·, który dzięki swej
atrakcyiności stał się Hymnem Narodowym, Hymnem
Państwowym.

Naro·dziny hymnu s ięga; ą w daleką przeszłość. Jeszcze
przed narodzen'.em Chrvsluna, w starożytnej Grecji, skąd
b.ymn bierze swą .n:izwę (hymnud znany b y ł w legendarnej epoce homeryckiej (Homer legendarny twórca słyn
nej epopei narodu greckie~o - Iliady i Odyssei) jako
pieśń śpiewana na cześć bogów.
Nasz hymn i:arodowy „Jesz.:ze Polsk a nie zgioęta .. "
narodzony na biwakach, tęskniących za ojczyzną i wal-

czących za nią żołnierzy Dąbrowskiego, stał się nie tylko

wyrazem uczuć naszego narodu, ale również wzorem
innych hymnów narodów słowiańskich.
I tak wzorowany na naszym hymuie powstaje w 1840 r.
)Iymn Górnołużyczan pt: „Hisce Ser~ko Nj?zhabjene"!
w 1834 r. powstaje narodowy hymn słowacln pt: „He1
Słovaci jeste nas2 sloveńska rec zije", a w 1835 r. narodowy hynm chorwacki ,,Jaś Horvatska nij propala". I nawet t1iezbyt przychylnie ustosunkowany do nas naród
ukraiński wzorui e na naszym hyll}nie swój !iymp narodowy. który powstaje w 1876 r. pt. Szcze ne wmerła Ukra·

ina".

-<

O ile „Marsylianka", rówieśnica naszego hymnu narodoweg-0, stala się zaczynem do powstawania pil!Śtlli
i hymnów r ewolucy'nych, wyrażając yc h dążenia świata
pracy, do przekszta benia stosunków w duchu bardziej
radykalnym i postępowym, o tyle „Mazurek Dąbrow
skiego' stał się natohnieniem w walce wszystkich narodów, dob :jających się o swą wolność i niepodległy byt
pań s twowy, a orzede wszystkim był oo motorem naszej
walki o ni epodle głoś ć.
Sprawdzian żywotności ,,Mazurka Dąbrowskie!1o" odn aleźć ma.ina w nizqawnych, jakie cię±kich przeżyciach
nasze.go narodu. Gdy przemoc hitlerowska zalała ziemie
nasze, gdy jedno państwo po di;ugi;n padało po·d uderzeniami butnych teutorrów, gdy zdawało się, że oie ma nic
ponad rozpacz, serca wszystkich Polaków biły w takt
„Mazurka Dąbrowskiego" jeszcze Polska nie zginę'ła,
póki my żyjemy.
Wola ta i wiara sprawi ały, że zdobyw.aliśmy się na
lljl.jwiększe oliary, na największe po święcenia i wysiłki,
które potwi er dzały całkow icie , że Polska nie zginie
i zginąć nie może - póki ży jemy my, Po.lacy, bowiem,
żyje ona zawsze w nas i żadna przemoc nie zdolna jest
nas zniszczyć, a przez to zniszczyć niepo~lel!łośc1 P.:-lslu.

-

Tak. Nie dziwi cię wcale, gdy chłop w walce glnie.
Jego mozolne prace także cię nie dziwą.
- Bez trudu chłopskich ramion skądby chleb Clla debie?
,.._ I cóżby .z tobą bez tych, co bronią i żywią?„,

,..
Chłop, pytany o ayplom, ma prawo wyjść rano,
Gdy wschód słońca podpala pachnące akacje ~
- wskazać groby' i zgliszcza, chleb rosnący w polach
i rzec: ---, oto są wsi dyplomy i legitymacje!

EUGENIUSZ F4F ARA

ldq chłopi
RozdygQtały slę serca mllo~clą.
w sukmany, w kapoty oilżlanl., zapłonęły czerstwy,,;. gniewem
mocarni, spracowani.
oczy.
Zwartym szeregiem, kolumną -- li l ··
,
1a 'o awma zesna,
idą gromadą: szumną -g y się
tłumną ,---.do apelu gromada stanęła,
ziem włodarze.

Idą chlopl.

·a ·•

lak ongiś chorqgw'ie się łoporą do łokcia rękawy zawinęla
i ze spokojem, a hardością
i godła ludu się migocą,
zerwali z ciemną nocą,
zacże.ła .......
.Mocarze nowi - owi
iść ku lepszemu jutru.
kmiecie pra· Adamowi.

'
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„Przez ciernie ŻY" otu" szedł
przez całe życi~ i nie zaznał uznania: chociaż otrzymał
w darze od społeczeó.stwa zagrodę na własność jnko dar
narodowy, .a odznacz~nie tuż
u schyłku życia, to jednak nikt
nie zajął się przygotowaniem
zbiorowego wydan:a jego prac
i nikt nie postawił na jego mogile pomnika.
Wieśniak Jantek z Bugaja,
czyli Antoni Kucharczyk, to
typ chłopa tryskoa.jącegu humorem, pełnego życia, swobody i
radości. Jak Kuraś może hyć
nazwany poetą smutku i zarlumy, tak Jantek jest poetą słoń
ca i radości, życia i ~1umo.ru.
On to był redaktorem pi':!rwszego chłopskiego pisma humorystycznego pt. Cepy, a jego peł
ne humoru utwory przez dłuż
szy czas drukował Figlarz.
Słynne są także jego utwory,
pełne humoru jak O dwunastu
gatunkach bab i kolęda, w której przedstawia wady różnych
warstw ludu, tudzież g<1wę::ly
i felietony saty.ryczno-p0litycz··
ne umieszczane w Piaście.
Pierwszy zbiorek wierszy
Kucharczyka pt. Blade !{wiaty
wyszedł
staraniem Lucjana
Rydla w r. 1905, drugi pt. Wiejskich piosnek czar w r. 1910,
trzeci Z łąk i pól w r. 1914. N:;i
jego warsztacie pisarskim b.yła
sztuczka ludowa orraz pamięt
niki, ale co się stało z nim.i, nie
wiem. Setki utworów swoich
drukował w Roli, w Figlarzu,
Prawdzie, Plaście, Przyjacielu
Ludu, Dzienniku Związkowym
w Ameryce i w szeregu innych
pism.
Jantek z Bugaja nie zasłużył
sobie u swego ludu nawet na
taki skromny dar jak Kuraś,
nie dostał żadnego odznaczenia
i nikt nie pomyślał o wydaniu
jego zbiorowego dorobku literackiego. Gdy młódsi, uczeńsi
od niego poeci-synowie chłop
scy zaczęli wydawać pismo ludowe literackie pt. Wieś - jej
pieśń, to jego uprosili na redaktora ale w końcu zrobili z
niego tylko marny parawanik,
zza' którego pluli na niego i na
jego kolegów. Takie uznanie
spotkało od swoich tego miłe
go, zasłużonego poetę w ostatnich Latach życia.
Trzecim poetą, prawdziwym
chłopem,
jest Józef . Nosek,
chłop z Jodłowej, którego dużo utworów znajduje się po

utwory są pełne rozczarowania,
smutku i zadumy za Ojczyzną,
k:tóra tak b1isko leżała, a tak
daleką była. Wierszyki swoje
drukował w ,.Roli i Prawdzie",
w „Gwiazdce Cieszyńskiej" i innych pismach. Pisał też wspomnienia spod zaboru czeskiego
i sztuczkę ludową, ale te nie
były drukowane.
Ostatnio wyszedł w 2 wydaniu tomik jego poezji pt.
„Przednówek" (Łódź 1946 ).
Innego pokroju jest chłop- ·
robotnik hut ostrowskich poeta Donat LeSi.owski; jego tomiki poezji: Iskierki, Pyłki,
Płomyki oraz powieść Szlakiem idei są dowodem łatwości
stylistycznej i pewnego talentu. Jest to poeta maszyn,
ruchu fabrycznego, poeta pracy i życia.
1~ ;:~
Do wtóru chłopu-robotniko
wi śpiewała wiejska dziewoja,
później żona poe\y, poetka-robotnica Kachna Łęczynianka,
poetka słońca i kwiatów, której zbiorek pierwszy nosi tytuł
Kwitły bzy.
.
Nfo od rzeczy też będzie
wspomnieć o młodym chłopa
ku ze wsi, Antonim Trepiń
skim, który zapowiadał się jako zdolny prozaik, mający dużo pomysłowości i zacięcia litemckiego, a który przygotował
do druku swoje ludowe motywy pt. Kasine żale, oraz zbierał materiały na wydanie antologii pisarzy ludowych. Bły
snął jak błyskawica i przeszedł
na inne pole pracy.
Innego rodzaju chłopem ze
wsi, a obecnie emigrantem w Brazylii, jest Wojciech Byczek - Breowicz, którego Echa
wiejsk!ie dowodzą, że to tale]itt,
który się nie da zakopać w r&rzu trosk i pracy na chleb ży
cia. Jego opowieść Zamek
Odrzykoński zdradza u autora
zacięcie historyczne i umiło
wanie zabytków naszej prze-

różnych

gazetach ludowych: w
Pszczółce, Cepach itp.,
a który też wydał w 1908 r.
zbiorek wierszy pt. Z serca pod

Kur.aś

Wieńcu

i

siermięgą.

ł· amach

Roli, Młodej Polpism ludowych
próbowali swego pióra młodzi
chłopscy synowie. Chłopi, robotnicy i inteligenci, jak Pasierb, .Wawrzyniec Pietrucha,
y.,r a len ty Miśmak, Wł. Biedroń,
Wincenty Kuglin, Paweł Kubisz, Donat Lesiowski, Bojar
Józef, St. Hejman, St. l\faniszewski (tzw. Stach spod Wygiełzowa), Henryk Jacek, Edward Cygan, P10tr Paliwoda,
Kajelan ::>awczuk, Jan Bylic.a,
Kachna Łęczynian~a, Irena
Trzaskowska, Aleks Kuźmicki,
Józef Luty, Ant. Trepiński, Stanisław S.a-kłak, Józef Feret, Tadeusz Szetela i wielu innych.
Na kilku z nich, chł'.:>pów rolników, warto zwrócić bliższą
Na

ski i innych

uwagę.

Do przedwojennego typu poetów należy chłop z Po<lola Jan
Półtorak, który drukowiał swe
wierszyki pełne patriotyzmu
jeszcze w Pszczółce ks. Stojałowskiego, a następnie w o.rganie
Drużyn
Bartoszowych
Dzwon.
„
...
"
Na łamach Roli w ciągu
· 1911 - 1914 i w jej kalendarzach czytało się dużo utworów
poetów - chłopów, z których
starszy wiekiem Walenty Pasierb, piszący lewą ręką, bo
prawą miał. sparaliżowaną, a
drugi młody, bo zaledwie około szesnaście lat wtedy liczący,
Wawl'zyniec Pietrucha. Odznaczali się oni wybit':lym talentem.
Prawdziwym poetą z bożej
łaski był młody
Wawrzyniec
Pietrucha, bardzo dobrze zapowiadający się nowy talent;
różni się od Pasierba więk
szą uczuciowością i tkliwością,
jest to poeta przyrody i cierpiącego serca.
Obok tych pisali w Roli ujmujące wiersze chłopacy wiejscy jak: Karolek Władysław,
Krawczyk M. Zapowiadali oni
piękny rozwój swych talentów
poetyckich.
Piewcy śląska Kubisza Pawła, chłopa ze wsi Końska koło
Trzyńca, który za swą pracę
dla Polski i jej miłowanie był
więziony przez władze czeskie.

.... ........""""----
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»Problemg«
W trosce, by wieś nasza nie :l?o.z~stała "'! ~y~
le w błyskawicznym rozwoju dz1s1ejszego sw1a"'
ta naukowego, otworzyliśmy na. łamach na~ze
go tygodnika dział p. t. !'V~te~a w słuzb~e
człowieka'',
który po przyięcm s1ę w terenie
będdemy dalej prowadzić. Obec.nie, k~r~ysta·
jąc: z naszej kolumny społeczno-hter:1ckiet, tak
jak uczyniliśmy to w Nr 14 „Chło:l?sl.n„go Sztan·
daru", omawiając czołowe tygodmk1 spo~ec~o
literackie, chcieliśmy kilka słów poś~1ę.c1ć m1~
sięcznikowi, omawiającemu
zagadmerua tycia
i wiedzy p. t. „Problemy".
Nie jest to co prawda miesięcznik poświę~o
ny zagadnieniom życia wiejskie&?• lecz pon;e·
waż wieś dzisiejsza w dalszym ciągu spragmo•
na jest dobrej książki, która by popularyzowała
ostatnie zdobycze wiedzy, chcielibyśmy czytelników zapoznać z tym miesięcznikiem. „~ro·
blemy" zbliżone są tematyką do przedwo1ennych wyda1i „Biblioteki Wiedzy", które to
książki w sposób przejrzysty i dostępny pozwalały nam śledzić rozwój wiedzy ludzkiej.
Poruszają one zagadnienia z dziedziny hislo•
rii, geografii, zapoznają z ostatnimi zdobycza•
my medycyny i techniki, uprzystępniają nam
poznanie wszechświata, wnętrza naszego globu
ziemskiego i t p.
Wieś ciągle była żądna
poznania świata l
przyczyn, które nim rządzą. Czytając „Pro•
blemy", może nie zupełnie, lecz w dużej mie•
rze zaspokoimy nasz głód • wiedzy.
Chcąc czytelnika bliżej
zetknąć z „Probie•
mami", pokazać mu jakby w olbrzymim skró·
cie wnętrze icn zagadnień, przytoczymy kilka
ustępów z różnych działów.

W artykule historycznym prof. Olgierda GÓr•
ki p t. „Historia w krzywym zwierciadle'', którego autor w sposób badawczo-krytyczny rozprawia się z naszą historią, czytamy:
„Spróbuję zilustrować tę prawdę na jednym
z wypadków opracowania przeze mnie nowych
faktów, a więc danych do słynnej bitwy pod
Cecorą w ro.In 1620. Z naszych źródeł i ogra•
cowań wiemy, że wojska polskie z posiłkami
mołdawskimi wynosiły około 9 tysięcy ludzi, z
tzgo w samej bitwie najprawdopodabniej tylk:>
8.000. Natomiast przyjmuje się, że Żółkiewski
został zaatakowany wówczas
przez armię tu•
recko-tatarską w sile 80 tysięcy, która to cyfra
była potem obniżona prze7 literaturę specjalną,
do 60 tysięcy, w.Gględnie w jednym wypadku do
40 tysięcy. Wedł-ug naszych relacji, a z•.vłaszcz:i

opracowań podręcznikowych, Żółkiewski szedł
z tą maleńką armią niemal dla honoru i na pewną śmierć,
wobec rozwinięcia przez Turków
przygotowanej ofensywy na Polskę, gdy według
opublikowanych przeze mnie źródeł tureckich
atak Żółkiewskiego zaskoczył zupełnie nieprzy•
gotowanych Turków, ściągających na gwałt swe
drobne oddziały, by s1ę przeciwstawić rzekomo

olbrzymiej, a niespodziewanej nawale ogromnej
armii polskiej. Według własnych a niewątpli·
wych danych tureckich, przeciwnik Żółkiew•
skiego, Iskender Basza, dysponował najwyżej
łącznie 10 tysiącami wojska turecko--tatarskie•
go. Ciekawe jest jednak, że ta historiografia
obca i te źródła tureckie stwierdzają z powo•
laniem się na rzekome rejestry polskie (!) cy•
frę wojsk Żółkiewskiego na 53 tysiące",

szłości.

Podałem w ten sposób, tro'Chę
wLa-domości o pisarzach ludo-

wych, tych przynajmniej, których nazwiska lub utwory doszły do mojej wiadomości. Nie
łudzę się, że z lej gawędy mojej nabierze czytelnik pojęcia
o wartości naszego wiejskiego
piśmiennictwa. Nabierze jednakowoż na pewno pojęcia o jego dużym już stosunkowo bog.actwie i. roz,voju.

Czesław Centkiewicz,_ znany badacz krajów
polarnych, w artykule „ Wieloryb zwierzę tajem•
;.icze" podaje nieznane dotychczas szerszemu
o<:ółowi Gane o wielorybach.

Sen,

lata nie potrafili ludzie
snu wieloryba. Obecnie
twierdzi, że zwierzę to
sypia bardzo twardym <>nem, utrzymując podświadomie · ciało swe w równowadze na powierzchni wody. Przychodzi mll to tym łatwiej,
bo ciężar właściwy jego ciała .jest tylko nieco
większy od wody.

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

Wiek. Długowieczność wielorybów, określana dawniej na setki lat, okazała się tylko mi.
•
•
. . .
•
te.m, jak i ~i~le innyc? pojęć, z.wią~'.inych z ty•
znan.1e u.tworow nasz~go. wieszcza prz~z narody o muzyce. ~r~eworyty Kulis~ew1cza 1 Skoczy- 1 ~1 olbrzy1;i11m. ssakam'. wodnymi. Wieloryb ży•
radz~eck1e przyczyn• się bezwąlp1ema. do po- lasa uzupełmaią ten mtcresuiący numer.
je zaledwie kilkanaście lat, rzadko dochodząc
znama przez me ducha narodu polsk1ego, a
Al C
.
. .
I' . t k. (' t
. . . I do dwudziestego roku życia.
przez to do co raz mocniejszego i pełnego zroe zes1 .~osp1eszy i s~ę a z~ 1 u .rowmez I
•
zumienia zacieśniania się węzłów rz ·aźni mi _ ~as L'.przedz1h!, z. wy.damom.. p1erwsze1 powoW .arty~~le-rcportażu „El_ementy nowe/ r~e:
· · k' · kt · :I? tyj
· 5 · jennej antologu liryki polskiej. Nakładem Fr. czyw1stosc1 , ktory zapozna.Je nas z ostatmm1
d z Y n aro d ami· s ł ow1ans
1m1,
ore1 o przyjazm B
p ·
k
• ·
d · ·
d b
·
h 'k' · k
I · ·
d ·
jakże gorącym zwolennikiem był sam Adam
ori:vego w „ rad.ze. u. azaf się prze m1es1ącem z o ycza~1 lee m 1'. ia
·: b ~wiz~a! n: ar 1 t. ~·.•
Mickiewicz.
wybor poezJl J?O.~sk1ej lat 1938 - 1945. Tytuł w rozdziale: matenał przyszłosc1 „Plastyka ,
- „Pochodzemc .
czytamy:
Przekłady Jana Pilarza. Tłumacz zresztą i
„Uczeni twierdzą, że w świecie przyszłości
poeta oryginalny, znany jako miłośnik wierszy nie będzie miejsca na używanie tak przestarzapo.ls~i:h, których sporo przys:voił mowie. cze- łych materiałów, jak żelazo, stal, drzewo, ka·
sk!ej 1 ~d. dłuzszeg.o czas~ zam1e~zcz~ł tu 1 ow- mień i inne materiały pochodzenia naturalnego,
dz~e. w pismach. hterack1~h. P1ękm~ wydaną stosowane obecnie przy budowie czy produkcji
ks1ązkę uzupełn!ł posłm~~~.m „Poezja po!sk~ domów, pojazdów mechanicznych, sprzętów doJ(Odcz.as wo1ny l .okLipacp - Karel .1:<re1cz1. mowych, samolotów i maszyn. Twierdzą oni,
W zbiorku i;zuca się .w ~czy bn:k selekc}l w do- że więkność z tych przedmiotów będzie probcrz~ autorow. Z~aj?uiemy t1:1 przekłady z .~7 dukowana z „plastyków", substancji sztucznie
Kilka tygodni temu na witrynach księgar- po~tow (K. Ba_czynski - 3 wiersze.' St. .Balin- wytworzonej przy pomocy procesów chemicz•
k' h
C- h h k
ł
.
.
k
- ski - l, R. !35.atny - 1, Wł. Bromewski - 5, nych z włókien roślinnych"
s ~c w „e.c ac 1:1. aza a. s.ię w 1ęzy 1.1 cze ! J. Czechowicz - 1, T. Gajcy - 1, T. Holuj ·
sk1m
antologia
poezJl
polskiej.
O
tym
literac-.,1 J as t.1un• - 4, S . K a.pm_ ··
„Już obecnie z phstyku produkui·e si'ę zaro'\Vk'
d
· kt'
· · d
bi" ·
· 1, J . H uszcza _ 1, 1•.
8 1
0
k1ft wy! arzemu,
hrb '~ ~ hzy
iz~nk s~ę ·r ski - 1, M. Morstin-Górska - l, Cz. Mi- no grzebienie, jak i potężne maszyny. Niektóre
u ur:1 dnym. nasz~c N ra. me L'tnaro k?~. a p~- łosz - 1, B. Ożóg - 1, M. Pawlikowska - 2, g~tunki plastyków są mocniejsze od stali, dają
szą nuc· · zy
owmy 1 erac ie w nr · J . p rzy b os· - 4 , J . p u t ramcn t - 1, T . R oze··
się łatwiei· obra. biać.. niż drzew.o 1
· są bardzt'ei"
Ot
· ·mnym1 „· tk'
0 wazmejsze wyją
i:
wj.cz - .2, A. Rymkiewicz -- !, Wł. Słobod- odporne na działa.me warunkow atmosferycz•
„Upłynęło zaledwie kilka tygodni od zawar- nik - l, L. Staff - 1, A. M. Swinarski - l, nych od kamienia".
cia paktu przyjaźni polsko-czechosłowackiego, J. Tuwim - 2, A. Ważyk - 2, K. WierzyńWszystkie. a~tyk,Llły w „Problemach" są ilua już oddźwięki tego wydarzenia znajdujemy w ski - 1, A. Włodek - 1, \Y/. Żukrowski - 1, strowane zdjęciami lub wykresami, które obra•
1mblikacjach literackich naszych pobratymców. X. Żytomirska - 1). Jak widzimy, brak wie- zowo udostępniają na.n poznanie niektórvch
1
Nr 3 „Krytice" pod redakcją poety Jarosława lu wybitnych nazwisk, że wymienimy chociażby zagadnień.
Seiferta został w całości poświęcony sztuce, a Bąka, Dobrowolskiego, Iłłakowiczównę, Iwasz_w szczególności literaturze polskiej. Zeszyt za- kiewicza, Piechala, Szenwalda, Słonimskiel!o
Prawdopodobnie nie wielu z naszych czytelwiera wiersze Baczyńskiego, Bratnego, Broniew· Szewczyka, czy Zagórskiego. Ten brak selek- ników będzie mogło sobie pozwolić na kupno
sViego, Gajcego, Jastruna, Przybosia, Różewi- cji i uwzględnienia pewnej hierarchii p:zypisa;; „Problemów" (ce!la 5J zł.). dlaic~o wskazane
en, Słonimskiego, Staffa i Tuw.ima, prozę Bran· należy przede wszystkim temu, że thunac;; o- by było, aby koła nabywały pcs:;;czególne nu·
dysa, Wiktora i Zegadłowicza; Karel Krejczi piera się gł6wnie na powielaczowej antologii . mery. Będzie to nawet z pożytkiem, gdyż mieomawia literaturę w polskim życiu narodowym, K. Wy'.5..i, który nie miał jeszcze dost;;p•1 do sięcznik czytany w kole na głos !JOzwoli na
A. St. Magr pisze o Przybosiu, Rummler o wielu utworów i ca niektórych numerach „Od- przedyskutowanie pewnych zagadnień, a tym
współczesnej liryce polskiej, nasz Golec!iowski rod.zenia".
samym wytworzy szersze zainteresowanie.
•

Mickiewicz w ZSRR
Z polskich poetów największym powodzeniem
w ZSRR cieszy się bezspornie nasz wieszcz
narodowy - Adam Mickiewicz. Wpływa na
ten fakt nie tylko społeczna, postępowa i na
szczytach wyżyn
artystycznych postawi,)lla
twórczość poetycka Mickiewicza, ale przyczynia się i do tego żywa tradycja serdecznej
przyjaźni naszego największego poeety z największym poetą rosyjskim Pusz;kinem,
Raz po raz radio moskiewskie nadaje w au·
dycjach poetyckich przekłady w języku rosyjskim utworów Adama Mickiewicza. Wielkim
powodzeniem cieszą się przede wszystkim „Sonety Krymskie"
Ostatnio w Kijowie został wydany w jęHku
ukraińskim „Zbiór
poezji W)branych Adama
Mickiewicza". W zbiorze tym znalazły się ballady w znakomitym przekładzie M. Rylskiego,
J Kulskiej, a dalej zostały przełożone na język
ukraiński „Sonety Krymskie",
„Sonety miło
sne", „Pieśń filaretów", „Farys". Z poematów
całkowitego przekładu „Graży:ny" dokonał M.
Tereszczenko.
Krytyka radziecka ocenia oma wiany zbiór
bardzo korzystnie, pisząc między innymi: „Wydanie zbioru poezji Mickiewicza w języku ukraińskim mówi o tym, że cojrzał już czas da-.
nia czytelnikowi ukraińskiemu pełnego przekła·
du utworów Adama Mickiew:'.cza. Należy o tym
kcni~cznie pomy&kć, t~rm bnrd·d:!i, że do 150·
letniej rocznicy urodzin A. Mickiewicza pozostało tylko dwa lala".
Zainteresowanie poezją Mickiewicza w ZSRR
witamy z wielkim zadowoleniem, bowiem po-
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rozwiązać zagadnienia
cały szereg zoologów
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Smiadczenia rn naturze

W rogomie drobnego rolnika

Zbliża się lato, a z nim należy się ! Jaja stonki, które spotyk.a si.ę .najczę
Swiadczenia w naturze w gospodar-1 Według ustawy świadczenia w nace gminnej i gromadzkiej noszą znaną turze polege.jq na dosiarczaniu prostej spodziewać n'asilenia zaraz i szkodni- \ ściej pod spodem liści ziemniaka, w.
nczwę szarwarku. Ustawowy obowią-I (niewykwaliiikowanej) robocizny pie- ków, marnujących pracę rolnika. Do grupkach po kilkadziesiąt sztuk (mo•
zek tych świadczeń istniał pierwotnie szej i zaprzęgowej. świadczenia te po- najgroźniejszych ze szkodników nale- IN znajdować się i na ziemi i ';a Ji„
na podstawie ustawy drogowej na legają na dostarczeniu wolnej gospo- ży stonka ziemniaczana, niszcząca ściach innych roślin), są k.oloru zół~o:
rzecz dróg gminnych, jednak z braku darczo siły roboczej ludności, która w plantacje ziemniaka, tego podstawo- pomarańczowego, podł!-1zne.
J~J
środków finansowych na wsi świad~ pewnych okresach zb}"va w gospodar- wego produktu rolnego. Z zaraz wylęgają się larwy, ktore zmiemaJ<l
czenia w naturze stosowane były i na ce rolnej.
najgroźniejszym jest pomór swm, barwę w miarę wieku. Z krwistoinne cele, jak na melioracje, ;:>rzy budoświadczenia w naturze wprowadzo- gdyż na nieoo nie ma jeszcze pewne- czerwonych stają się żółto-pomarań
wie szkół, domów ludowych i l. p. ne zostały przede wszystkim w iniere· go lekarstw;, ani szczepionek.
czowe, blado-żółte lub. szaro-~ółte.
świadczenia te chętnie były wykony- sie wsi i na jej cele, dlatego też usiawa
Stonka i pomór, to dwa wrogi, któ- Tylko głowa i tarcza grZJbietowa pierw•
wane, gdyż wieś odczuwała swe braki stara się nie dopuścić do tego, by re mogą chłopskiej gospodarce przy- szego pierś.cieni~ t~ł?w~a jest cz~rn~.
i chciała je usunąć. W P,0spodarce swiadczenia szkodziły rolnictwu.
nieść tyle szkody, co wojna, albo i Na przednich piersc1en1ach zna1du1ą
g~ninnej znane były }~szcze ś";'.iadczeświadczeniom w naturze podlegają więcej. Jeśli się jednak poświęci sporo się. 3 pary nóg.
ni? po.d'Yodo:v.e, strozy no~neJ, ale te wszyscy mieszkańcy wsi, jednak posia- uwa"i i wysiłku - można niebezpieLarwy przekształcają się w pocz·
miały JUZ mme1sze ~nacze~1e.
warki, długości 1 cm., koloru czerwo, . dacze gospodarstw rolnych i leśnych czeldwo pokonać.
pobrow?lne świadcz~ma ludno7c1 nie mogą być obciążeni obowiązkiem
5ionka pochodzi z Ameryki, skąd no-pol?a-rańczo"".'e?o· Po~zw?rki SJłO"'
m!ały tę UJ!!,mn~ stro~~, .ze pe~na m~-, świadczeń w okresach pilnych robót została przywleczona podczas pierw- tyka się przewazme w ziemi .3 -: ił<?
wie)k.a. częs~ m1es~k~~cow ęmmy, na1· polnych i leśnych oraz w okrt!sach wy- szej wojny świa owej do Francji, gdzie cm. (czasem do 70 cm.). W ziemi t~z
częscie1. naJ~amoznie1sza! Jak dwory, konywania robót, związanych ze sca- nie spotkała się z należytym odporem, przezimowują te owady, ~ gdy su:
. odmawiała ich wy~onania, \Yywoły- laniem gruntów.
rozmnożyłti s·ę szybko i przerzuciła ociepli na wiosnę wy~hodzą i r.o~mna:
wa!o_ to słuszne mezadowoleme lud- 1 Swiadczenia w naturze mogą być do Niemiec, posuwając się com.<: bar- żają s i~ szybko. NaJsku~~c.zme7sza .~
dziej na wschód. Podczas ostatniej najtańsza walka (~.Belgu i Ho~and~1
nos~1.
. . •,
. .
pobierane w celu:
N1espraw1edhwosc tę zhkw1dowała
1. budowy i utrzymania dróg samo- wojny, gdy w Niemczech walka ze dała dobre wymki), to zapob1egac,
wydana ~ ~ 935 r. ~stawa z marca 1935 rządowych,
sionką osłabła, dotarł ten szkodnik do aby się nie zagnieździły.
r<;>ku o swrndczen~ach w naturze na
2. wykonywania melioracji wod- Odry, przekraczając ją nawet. W roRównież przez zapobieganie moż„
mektó~e cele pubhczne - zwana po- nych, uzasadnionych interesem publi- ku ubiegłym pojawiło się u nas pierw- na zlikwidować pomór. Ten w prze•
pularme ustawą szarwarkową.
cznym, oraz utrzymywania istnieją- sze ognisko stonki w Kieleckiem. Ma- ciwieństwie do stonki już się mocno.
Rozumiemy, że najwłaściwsze roz- cych urządzeń melioracyjnych o takim sowych nalotów stonki należy się spo- rozpowszechnił w kraju, przynosząc
wiqzanie zdobywania środków na cele samym charakterze,
dziewać z dnia na dzień.
ogromne szkody. Szkód tych nikt nie
gminne to świadczenia pieniężne zwa~
3. wznoszenia budynków gminnych
Niebezpieczeństwo stonki polega na lic~y, ale _z ob~erwacji pofocznej na
ne podatkami. Podatki można najspra- i gromadzkich,
tym, że zjada ona liście i większe ło- wsiach w1~ać, Jaka. io klęska. (Trzeba
wiedliwiej wymierzyć, zdobytą gotów4. zagospodarowania i zalesiania dygi ziemniaka, bez czego nie mogą te s~kody 7edn.ak hc~yć): Klęskę po·
k~ wydatkowywać na cele gospodarki nieużytków gminnych i gromadzkich. się zawiązać bulwy w ziemi. Jeśli po-I głę.~1a !a o .mhczno.śc,„ ze na pomór.
gminnej, _jak to ma miejsce w gospo- · Jak widzimy us1awa daje możliwość le ziemniaczane zostanie mocno opa- śwm,. rak wspommehsmy na począł·
darce miast.
stosowania świadczeń nie tylko na dro- nowane przez stonkę można z niego ku, i:1e ma pewnego lekarstwa. Trz~
Nie ulega wątpliwości, że to jest naj- gi, melioracje, zalesianie nieużytków, nic nie sprzątnąć. Wyobraźmy sobie b~ su~ tylko stara~, aby zaraza ta s1«:
bardziej właściwy sposób gospodaro~ ale również na wznoszenie budynków co by 1o była za klęska dla gospoda~ me rozpowszechniała.
wania w normalnych pokojowych cza- szkolnych, mieszkania dla nauczycieli, rza l Dlatego trzeba być gotowym do
W numerze 9 „Kłosów" Z. Olszań•
sach. Dopóki jednak trwają nieusta- dom"ów ludowych, łaźni, pralni, ośrod· walki.
ski podaje, że poważnym czynnikiem,
bil'zowane warunki powojenne wy- ków zdrowia, budynków administraWalka ze st01'!ką, gdy się zagnieź- roznoszącym tę - z~razę, jest igła. nie·
konanie ogromnej ilości prac szarwer- cyjnych i t. p.
dzi, jest trudną i bardzo kosztowną i fachow~g?. s~cz.e~ionkarza .. Ludzie b.
kowych wyri1aga dużej ilości gotówki,
Ustawa z 1935 r. rozszerzyła zakres nie dającą pełnego zwycięstwa. Trze- czę.sto, Jesh swm1a zachoru1e:, proszą
która puszczona na rynek podniosła- świadczeń drogowych na drogi powia- ba więc dążyć, aby owad ten nie za· sąsiada, który ma '!maszynk~ , k.upu·
by ceny artykułów ży.wnoś~iow~ch i towe i samorządowe.
gnieździł się. W tym celu trzeba bar- ją ~ aptec~ suro.w1cę przec1"".'rózyco„
P.rzemysło";'yc~1. Nalezy więc. hczyć
Obowiązkiem świadczeń w naturze dzo pilnie og1ądać swoje ziemniaki, wą i ~zczepią, me wygotowuJąc . dosię z t~rn, z; ~eszcze przez dłuzszy o- moi.na obciążyć jedynie w celu wyko- rosnące na polu i gdy się stonkę spo- brze igły. W. ten spos?b z chore1. ~a
kres ~zasu s~1adczema w _naturze hę- nania robót na obszarze tej gminy, w strzeże, zebrać ją razem z larwami i pomór sztuki w okohcy.. rozn?s1 s 1 ~
dą miały duze zas:o~owame w gospo- której znajduje się przedini·ot, od któ- jajkami i zniszczyć. Oczywiście o spo- z.araz~ .. Jest bardzo m?zhwe, ze tak
darc~ samor~ądow eJ.
rego obowiązuje świadczenie, z tym sirzeżeniu trzeba zawiadomić zaraz się dz1e1e. Podczes woJny, gdy suro·
Swiadczema w naturze dobrze zor- zasirzeżeniem że do robót melioracyj- zarząd gminy i stację ochrony roślin. wicę mogli nabyć tylko weterynarze
ganizowane i wykonane P.odnieść i:no- nych pociągać można tylko mieszkań Do zawiadomienia trzeba dołączyć - o po~orze było cicho. Zarazek po·
gą ~topę gosp9darcz~ wsi i;a wyzszy ców tych gromad, które z wykonywa- zabite owady. Mi.ejsce, gdzie się spot~ mo.ru Je~t bardzo wyt.rzyma~ na
P?~1om ~ozwoJu. Swiadczenw te prze- nych albo konserwowanych urządzeń kalo stonkę, zaznaczyć palikiem.
zmianę c1epło!Yt lata moze przezyć w
c1ez pobierane są. na cele, któ.re maj~ odnoszą albo odniosą korzyści lub uPonieważ sionki nasi rolnicy jeszcze chło~nym . m1eJs~u, f ak samo szereg
o.gromne .znaczenie dla rozwo1u mate- dog-0dnienia gospodarcze, a przy nie znają, podajemy jej opis.
godzm w c1epłoc1e ~0.° C.
rJ~!~ego 1 kulturalnego ludności wiej- wznoszeniu budynków gminnych lub Z wyglądu przypomina ona chrabą- . Następi;y~ czynn1k1em, który SJ?rzy„
sk1e1.
gromadzkich, na cele szkolne iych, któ· szcza, jest tylko dużo mniejsza. Ma 2 Ja rozym1ow1 zar~zy,. t? .zwycza1 go•
Dopóki pobierano świadczenia na rych przedmioty uzasadniające świad pary skrzydeł; pierwsze twarde po- spo~}'.'n podawani~ swm19m odpadcele drogowe na podstawie niedosta- czenie, znajdują si~ w obwodzie szkol- krywy z 10 czarnymi podłużnymi pa· ~ów 1 o~łóczyn m1~sa kupionego: I_)u·
tecznych przepisów ustawy drogowei nym.
skami na żółtym tle. Pod pokrywami zo rzeźm,ków k':1pu1e chore sztuki i w:
szarwa!k nie by~ u?liejętnie i fa~howo
Jak widzimy, najdalsza odległość w słanie sp:)czynku ukryte są błonia- te~ sposob ~ozna przywlec ~arazę.
zorgam~owany 1 me dawał nalezytych przy świadczeniach w naturze ma ste skrzydła, które ukazują się tylko Więc _g?SP?Sie - !roc.h~ uwagi, a u„
rezultatow. Roboty d~og~we wyko.ny-1 miejsce przy drogach gminnych, po- podczas lotu. Są one żywej, różowo- chron1~1e s. ę od w1elkic.h str~t.
wane ~yły bez pro1ektow techmcz- wiatowych czy też wojewódzkich, przy czenvonej barwy. Na jasno czerwona·
Dowied~1oną rzeczą Jest, ze zar~zę
nych, me. było norm akordu przy ';"Y- robotach budowlanych na cele szkol- wo-żółtym przedpleczu widać 11 czar- r<;>znos~ą 1 ~uchy. Owa~y te ~peqa.l•
konywamu pewnych ~ra.c, me .WYń:O- ne, nie może przekraczać 3 km, bo ta- nych plamek, z których najwi~sza me obs~adarą ~~ore S;Ztuk1, gdyz te me
nywano wskutek teco sv11~dczen nale- ka jest największa odległość obwodu środkowa ma kształt litery „V". Oczy 1 mogą się bro~1c tak Jak zdrowe. Walżycie. Był to dziki szarwark, na który, szkolnego od szkoły.
oraz jedna plama na czole są czarne. ! k~ z n:uc?~m1 w chlewach polega. na
jak to powszechnie mówiło się, wypę·
bieleniu sc1an wapnem z dodatkiem
proszku ·OwadobójczegQ DDT. 1/4. kg.
dumo ludność bez większej kontroH
tego, ile kto w stosunku do majątku
proszku na kubełek wapna - po wy·
CENY żYWN'OśCI DN. 14 MAJA
powinien wykonać, raczej było tak, że
bieleniu ściana działa na muchy za•
Poniżej podajemy ceny wolnorynkowe żywności z 14 maja b. r. (za „Dziennikiem
im kto był zamożniejszy, to łatwiej od Gospodarczym"
bójczo
przez pół roku.
Nr 134):
szarwarku mógł się wykręcić. Istniało
Można
również przywlec zarazę po·
Ceny hurtowe 100 kg
Ceny detaliczne 1 kfł
powszechne narzekanie na nieskuteczprzez
kastracj~
wieprzków, pokryważyto
pszenica
słonina
wołowina
masło
mleko (litr)
ność szarwarku i niesprawiedliwość w
nie macior, zakup na rynku świń nie·
jego stosowaniu.
290
Warszawa
260
575
46
znanych.
270
7000
5500
190
600
45
W tych województwach, gdzie wła Lód:t
Na zakończenie podajemy jeszcze
Kielce
5500
280
4500
220
550
30
dze nadzorcze samorządowe wydały Radom
opis, jak wygląda świnia chcra na po6500
3:00
270
230
500
35
instrukcje szarwarkowe, gdzie poczęto Ci:ęstochowr
~600
5300
2ao
230
600
35
mór. Na początku przestaje jeść, go11000
79:10
275
190
600
37,5
80 stosować swawiedliwie, dawał du- Lublin
rączkuje, leży, a gdy się ją spędzi, staZamość
7500
7000
300
160
400
30
że rezultaty. \'v niektórych wojewódzwia
nogi sztywno, chwieje .zadem.
Siedlce
8500
6500
200
550
300
25
twach przy pomocy szarwar ków wy- Białystok
Zwykle też występuje zrazu zaparcie,
' 450
4700
7500
200
330
25
brukowano setki kilometrów dróg GdańBk
300
220
600
40
potem biegunka. Na podbrzuszu i U•
5100
280
29:10
220
gminnych, wybrukowano setki osiedli Byd~oszcz
520
28
szach
występują nieraz wybroczyny
2750
5550
2.30
230
560
32
wiejskich. W latach 192& - 29 w wo ie- Poznań
wielkości od łebka szpilki do drobne·
Kalisz
3600
4800
290
190
600
28
wództwie lubelskim wykopano setki Rzeszów
go pieniądza z ciemnym środkiem i
5250
7250
320
180
650
32,5
kilometrów rowów odwadniających, j Kraków
5200
3500
320
235
710
35
czerwoną obwódką. Oczywista, nie
Katowice
4600
3000
300
235
600
podnosząc tym samym kulturę rolnti.
36
wszysikie te objawy mogą naraz wy·
Wrocław
3000
5000
340
240
600
40
Były to je.cinak wyjątki; przyznać nale-1 Olsztyn
siąpić. Przy pociągnięciu za ucho lub
5000
340
250
460
35
ty, że poza!ym szarwork nie dawat Szczecin
ogon chora św i nia cicho kwiczy, zmie3800
5400
340
290
600
45
wi kszego rezultatu
Koszalin
315
4750
6800
:zso
540
27
nia się jej głos.
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Kobieta w partii

partii politycznej, możemy śmiało f
spokojnie nad naszymi kobiecymi
sprawami uradzać.
Które zaś bęidą zainteresowane
sprawami samorządu gminnego, spół·
dzielcz.ością czy zagadnieniami ogól·
nej polityki, mogą być członkiniami
także innych sekcyj, względnie brać
udział w ogólnych pracach Koła, jeżeli
Koło nie prowadzi pracy w sekcjach.
Jedno jest ważne, aby pracy w
Stronnictwie nie odrabiać jak pań·
szczyzn~ ale starać się musimy, aby
praca w organizacji dawała nam za·
dowolenie i korzyści, abyśmy związa
ły się z organizacją nie tylko od

Dobry katolik - to nie tylko czło· organizacyjnym i wystarcza jej jak
Dzisiejsza partia polityczna za~re:
wiek ochrzczony, ale także modlący wykupi legitymację i przy okazji do- lila sobie o wiele szersze cele, amzeh
się - słowem lub czynem i realizują· żynek, Swięta Ludowego czy poświę tylko wpływanie na bieg reform spo·
cy etykę Chrystusa. Dobry mąż czy cenia sztandaru wystąpi.
łecznych, ustawodawstwa i polityki za·
Zapewne, że obok tego zasadnicze- granicznej.
żona, to nie tylko ludzie związani ak·
tem ślubu, ale wypełniający oho- go motywu są jeszcze i inne przyczyDzisiaj każda partia polityczna chce
gospodarcze, wychowawcze ny, jak przeciążenie pracą.
wiązki
wychowywać swych członków i zaPrzeciążenie pracą jest mało prze- spakajać ich potrzeby kulturalne, zdai małżeńskie wobec siebie i rodzi·
ny. Dobry ludowiec, to nie sympatyk konywującym argumentem, bowiem jąc sobie sprawę, że do polityki trzeStronnictwa, który powiada: ja du- jest to trudność, ale możliwa do usu- ba człowieka przygotować, dając mu święta.
Chciałyśmy, aby tym cementem,
chem z wami, to nawet nie taki, co o- nięcia. Jak bowiem kobieta znajdzie najpierw pewne podstawy gospodar·
granicza się do wykupienia legityma- czas na pójście na nieszpory - to w cze, zarówno w dziedzinie naukowej, wiążącym Judzi z sobą, jak cegły, z
cji partyjnej, - ale to czynny członek, tym samym czasie mogłaby iść na ,ze- jak i praktycznej.
kłórych buduje się dom, - były wła.i·
biorący udział w pracach organizacji. branie w swojej wsi.
Z tych więc powodów partie polity- nie kobiety. To jest bardzo istotna
Mówiąc o przyczynach, nie sposób czne wpływają i kierują rozwojem rola kobiety w partii, która często prze.
Sierokie masy kobiece wiejskie ogra.niczają się wciąż jeszcze do sym- nie dotknąć sprawy roli jednostki. Ze- organizacyj młodzieżowych, jedynie chodzi nie~auważona, ale doniosłośd
patyzowania z Ruchem, ewentualnie spół samorzutnie nigdy nie działa - właśnie PSL stara się nie wciągać mło- której nie można pomijał.
do biernego czonkostwa, a aktywnych chyba pod wpływem jakiejś silnej pod- dzieży Wiciowej w wir walk polityczniety i na okres krótkotrwały, np. o- nych, pozostawiając wychowanie mło
członkiń jest wciąż bardzo mało.
Nic dziwnego - powie niejeden - brona wobec napadu bandyckiego, dzieży starym wiciarzom, którzy bę
nie od razu Kraków zbudcwali, ale nagła powódź czy pożar. Glówną ro- dą umieli utrzymać kierunek wychojesteśmy pokoleniem trochę niecier- lę zaś w prowadzeniu pracy organi- wawczy na właściwej drodze.
Inną wymowę i treść ma pochód ze
Sprawy polityczne nie wypełniają
pliwym. Chcieli'byśmy, aby to już się zacyjnej stanowi jednostka, która rozdokonało. Jak denerwuje nas, że War- budza zapał, przekonywując obojęt zainteresowań Koła. Polityka na co- sztandarami i śpiewami, rytmiczny
szawa jeszcze nie odbudowana, a Le- nych czy opornych, pokonywuje róż dzień, na odcinku wiejskim, to spra- odgłos uderzeń tysiąca nóg, wysoka
ningrad natomiast dźwignął się już z ne trudności i ma inicjatywę w swym wa samorządu gminnego, samopomo- trybuna w zieleni i rozlegający się z
gruzów, tak gniewa · nas i to, ź· e w ręku. Wobec tego główny trud wyż cy chłopskiej, innych spółdzielni, nad niej głos, przemawiający do tysiąca
Związku Radzieckim czy Anglii ko- szych ogniw organizacyjnych polegać którymi to sprawami od czasu do cza- zasłuchanych twarzy... o sile chłop:.
biety biorą tak duży i aktywny udział winien na wyszukiwaniu takich czyn· su winni się członkowie zastanowić i skiej o jej woli budowania i zagospo·
w życiu politycznym i społecznym nych i zdolnych indywidualności, któ· powziąć pewne decyzje. Ale zebrania darowywania ziemf ojczystej, o woli
swego kraju. Dlaczego to u nas idzie re by prowadziły pracę w gromadzie. Koła trzeba napełnić pewną treścią, wzięcia odpowiedzialności za losy
Spotykałam już bardzo wiele takich bo jeśli treści nie będą miały, po pro· państwa ..., a inną wymowę ma akatak powoli?
Może dlatego przede wszystkim, że kobiet, które są ośrodkiem inicjatywy stu członkowie nie będą sięi schodzili. demia zamkni~ta, tylko dla członków,
Aby więc napełnić pracę Kół treścią, pozbawiająca prawa manifestacji. ' ;
nie doceniamy ważności tych spraw, i życia społecznego w grom9.dzie: one
Ale ta forma uczczenia Swięta Lu•
że przyzwyczaiłyśmy się, iż inni za organizują każdą akcję, czy to samo- dzielimy się w Kole na sekcje - wenas myślą i decydują i jest nam z tym pomocy, czy świętalną, do nich zwra- dług zainteresowań. Mogą powstawać dowego ma również głęboką treść,
cają się wszyscy o radę i zdanie w różne sekcje: oświatowa, która zaj- tylko trzeba umieć ją wyczuć i we
trochę wygodnie.
.,
Słyszałyśmy głosy ze strony Wy- ważnych sprawach i od ich inicjaty- mie się specjalnie krzewieniem oświa· 1właściwy sposób zrozumieć.
Co my, kobiety, wniesiemy :w te na""
działu Kobiecego Samopomocy Chłop- wy zależy, czy Koło w danej wsi bę ty we wsi, czytelnictwem książek i ga,,..,
-i~ 'H
skiej, że i tam mężczyźni n!edocenia- dzie tylko martwym figurantem, czy zet, sekcja gospodarcza, sekcje spe- sze ciche uroczystości
Wartości ideologiczne naszego Ru·
cjalne, jak np. rybacka czy pszczelarją akcji kobiecej i trochę ją lekcewa- / też kołem czynnym.
chu, budujące na człowieku i dla człożą. Dzieje się to we wszystkich par· I Obok na wstępie wymienionych p~ ska.
Sekcje kobiet, które zakładamy w wieka nową rzeczywistość. Jako mat•
tiach i organizacjach. Po prostu lekce- wodów stosunkowo małego udziału,
większą ilość ki, jako wychowawczynie podniesie•
waży się sprawę kobiet - bardziej jak na ich liczbę, kobiet w Stronnie· kołach, które liczą
lub mniej - ale nie dziwmy się. Jak iwie, to n i e w y r o b i e n i e p o· członkiń,,- mają zadania specjalne, my nieprzemijające wartości etyki, o·
mężczyźni mają traktować to zagad· I i t y c z n e szerokich mas kobie- związane z zainteresowaniami i pracą parte o miłość człowieka do c·złowie
nienie w sposób całkiem doniosły i cych. W ciąż jeszcze pokutuje u nas kobiet, a więc opieka nad matką i ka i budowanie życia społecznego na
pierwszoplanowy, kiedy my same nie przekonanie, że polityka to jakaś bar· dzieckiem poprzez organizowanie i zasadach współdziałania, o poszano·
mamy do tych spraw stosunku zasad- dzo daleka i tajemnicza sprawa, na współpracę z Chłopskim Jowarzy- wanie godności człowieczej i woln~
której nie każdy się wyznaje, że do stwem Przyjaciół Dzieci, akcja zdro- ści, której jedynym ograniczeniem jest
niczego.
W ogóle my, Polacy, nie jesteśmy polityki powinni się brać mężczyźni, wia wsi, poprzez zakładanie kół Pol· wolność drugiego człowieka. Zagad·
narodem. bo cóż tam kobieta w tych sprawach skieg.o Czerwonego Krzyża, organizo· nienia gospodarczej przebudowy ży
uspołecznionym
bardzo
ze stro· zrobi? I dlatego to większą popular- wanie apteczki, akcja gospodarcza, cia społecznego traktujemy jako pierw·
zdania
takie
się
słyszy
Często
ny nawet inteligentnych mężczyzn. nością przed wojną cieszyły się Koła polegająca na organizowaniu kursów szoplanowe, ale pomocnicze, nie b~
dące celem samym w sobie. Celem
Do polityki? - nie będę się brał, bo Gospodyń, ponieważ ich cele politycz- z zakresu gospodarstwa kobiecego.
Widzimy więc, że polityka w Stron· jest rozwój ducha ludzkiego, któremu
to brudna robota; do związku zawo- ne były zręcznie zamaskowane, a na
dowego? - nie zapiszę się, bo co ja zewnątrz wystąpiły z akcją gospodar- nictwie, to nie taka straszna i trudna musimy dać warunki zdrowotne i ekoz tego będę miał? Nie dziwota prze- czą, zdrowotną i opieki nad dziec- rzecz, że nikomu nie każe się z kara- nomiczne, ale nie możemy robić z
to, że kobieta nie do<:enia jeszcze po- kiem, co oczywiście dużo bliższe za- binu strzelać, czy mowy na wiecach traktom maszyny i taśmy świątyni wygłaszać, ale, że chociaż jesteśmy w :w której rozwój osobowości byłby tył·
trzeby udziału czynnego w życiu wsze było kobiecie, aniżeli inne.

..
------------------------------

Kobiety w dnin

G. OSIEJOWA

Z CYKLU JEDNA Z WIELU

Zona
.vśród walki z okupantem niemieckim przewijało się
i co więcej spoczywało na ich barkach wielu szarych, bez·
imiennych bojowników o niepodległość ojczyzny i wol·
ność obywa leli
Wśród tych szarych, bezimiennych bohaterów poczesne
i zaszczytne miejsce zajmowała kobieta-chłopka.
Poniżej drukujemy wspomnienia z cyklu „Jedna z wie·
lu", obrazujący postawę i zachowanie się wielu żon, kobiet
wiejskich, wspomagających godnie w walce z okupantem
sobie najbliższych mężczyzn.
na,;;tępnych

n·umerach podamy inne wspomnienia od·
do kobiet·matek, sióstr łączniczek , tych bez•
imiennych bojowniczek o ideały niezawisłej Polski Lu·
cl.owej.
W

noszące się

Zbyteczne tutaj jej nazwislia. Gdyb.y jej l:to'ś oaczy·
tal, że w gazecie n niej pisali byłaby zawstydzon,z i ocie·
„Już chyba nie mah
rając tu-arz zapaską rzekłaby: co robić, że o tym piszą". Bo cokolwiek robiła to z po·
trzeby, nie było w tym wyrachowania, poprostu trzeba
zrobić i koniec. Na imię jej Wikta. Jest gospodynią na
pęciu morgach. Przez szesnaście lat dorabiali się z mę
żem = tuż przed samą wojną zdołali p_rzysp_o:sobić sobie

chałupę, stoilółkę l byle jaką oborzynę. Dziecko mieli
tylko jedno, które często na zdrowiu zapadało.
Jasiek - mąż Wikty był małomówny i pracowity jak
l ona, ale prły tym zapobiegliwy, rozgarnięty, ambitny.
Urok największy jakim ją czarował - to ten - że umiał
czy~ać, dużo czytał na głos dla niej i syna. Jasiek należał
do organizacji, był z nią związany. Wikta dobrze pa·
mięta jak to w okresie kursów i Zielonych Świąt wstawał
raniusieńko, czyścił buty do połyshu, wdziewał odświęt·
ne ubranie i maszerował na miejsce uroczystości. Ona
sposobiła mu jedzenie na drogę i biorąc dziecko na rękę
odprowadzała go aż do głównego gościńca. Na każde
Zielone Święta było tak samo.
Przyszła wojna. tycie organizacyjne przyczaiło się.
Zabrakło książek i gazet w d)ugie zimowe wieczory
pierwszego roku wojny. Z wiosną czterdziestego rokrt
zjawił się ktoś z dawnych kolegów, pogadał :; Jaśkiem
i tak zaczęła się konspiracja. Wszystko działo się zwyczajnie i bez szumu. Trudno było by Wikcie określić na
czym pplegała mężowa robota, wiedziała, że prócz raz·
mów prowadzonych o zmierzchu najczęściej w stodole
musiał coś więcej robić, ponieważ jej nie powiedział,
więc nie pytała. Jaśkowi widocznie zależało na niewtajemniczaniu żony, a ona cierpliwie czekała aż się sam na
to zdecyduje. Wiele przeszło miesięcy, a Jasiek ciągiem
strzegł tajemnicy. Zdarzało się, że musiał załatwiać ja·
kieś roboty poza domem to wtedy widocznie przekazy.
u:ał swoje zajęcia synowi, bo chłopiec krokiem w one
dni się nie ruszył.
Nadszedł rok 1941, Zima była r;ię'żka, 'śnreina 'i mroi·

na. Jasiek regularnie CO dziestę-Ć ani O zmlerzcfiu WY."
chodził i wracał dopiero po kilim godzinach.
Jednego wieczoru poszedł mimo szalejącej śnieiycy.
Ubrał się w burkę, buty okręcił szrnatami, czapę nasa·
dził na uszy i poszedł. Wiltta długo wypatrywała za
mężem przez odclmchan.ą szybę, aż przeszedł przez go·
jeszcze go widziała, przyściniec, minął torfowiska stanął za więzami a potem już malał w odległości i za·
mieszał się ze śnieżną zamiecią. Ona obrządziwszy in•
wentarz siadła do kołowrotka. Przędząc rozważała, cze•
muż to Jasiek nie opowie jej wszystkiego i dlaczego jej
nie ufa - to 16-letniemu dziecku powierzał swe zajęcia
a nie jej, czegóż iei nie zaufa - przecież nie jest taka
na szczęt głupia żeby miała w czym szkodzić ...
Tak snuła nici cichego żalu, wyczekując jego powrotu.
Musiało już być późno, bo całą szpulę naprze,,dła. Jasielc
nie wracał. Przecież powinien był powiedzieć, że idzie
dalej, nie myślałaby napróżno, nie nasłuchiwałaby bez
przerwy. Pewnie było już dobrze po północy jak spraw·
dziła obejście, okryła jeszcze chłopca śpiącego i dopie·
ro sama położyła się spać. Trudno byłoby jej powiedzieć
ile spała, zbudziło ią pukanie do okna. Jasiek wrócił ośnieżony. Nawet światła nie kazał palić, zewlokłszy
z siebie wierzchnie ubranie, zasnął natychmiast. Musiał
mieć ciężką drogę - śnieżyca hulała bez przerwy. Nazajutrz rano przy ubieraniu się znalazła nu podłodze
książeczkę. Wiedziała, iż nie przysporzy ]:i,;kowi ucie·
chy jak mu powie o znalezieniu tego drobiazgu. Cieka·
wość ją paliła, pismo podniosła, ukryła za · pazuchą, za·
wiesiwszy ranne roboty, jęła czytać. Tytuł pisma iako
tako dał si_ę zestawić i najcie~awsz~ był jej Zllf!JtY. „Ży_wig
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Wpływ słońca na ustrój nerwowy,
jest bardzo duży. Ka~dy z nas d?świadczył na sobie zmiany nasirOJU
,
. , . . .
.
·pod wpływem słońca i?o dł~giej nie. Na kobiecie wiejskiej cl4ży wiele~ Dziedziną, w której dopuszczamy
Zastanowmy su~ az~siaJ nad ~ziała- pogodzie, czy w czasie działan ,w?prac i wiele obowi4zków. Nie upo-1 się najbardziej niewybaczalnych za· 1 ni~m. słońca na orgamz1? _Iudzk!. Pr?.· jennych, gdy mógł znow_u rado:vac. się
rał6 by si" z nimi, gdyby nie t!miała niedbań, jest zdrowie, nasze własne, , m;eme s~oneczne :- t? ::.rodło P.nerg!l, słońcem, po przel>ywamu w p1wmcy.
podzielić ich po gospodarsku - na naszych dzieci, naszej rodziny. A prze- ciepła i zycia na z1em1.
. Znane są również wpł:ywy ~arw ~ft
prace pilne i mniej pilne. Prace pilne cież każda z nas zdaje 5'obie sprawę_ z
Porównnjmy roś!ir.ą, rozwijającą się nastroje zwierząt i ludzi. (~Viemy, ~e
muszq być wykonane w odpowiedniej tego, że tam, gdzie nie ma zdrowia, w świetl~ promieni słonecznych, z ro· światło słoneczne składa s:ę z 7-miu
porze i dokładnie. Zaniedbane grożą nie ma i szcz~ścia. Często, jakby u· śliną rosnącą w piwnicy. Wątłym, barw widzialnych - tęcza, oraz pro·
następstwami z powodu których czy myślnie, wyrzucamy zdrowie za próg bladym pędom nie na długo starczy nieni niewidzialnych - poz'afioleiopr~dzej, czy później, ucierpi gospo- nasz~j chaty. Lekceważymy je sobi~. sił do rozwoju - bez świa.tła. Tak sa· we, X, r~dio?kfywn_e): Czerw?na _bar·
darka. Nie można ich zbyć jakbądz, Dopiero, gdy choroba rozpanoszy się mo człowiek, przebywa1ący przez wa oddz1ału1e wyblłme podmeca1ąco,
ani kiedybądź.
w chałupie na stałe, zaczynamy my- dłuższy czas bez światła słonecznego, a przy dłuższym działaniu może spo·
Nie we wszystkich naszych oho- śleć: jakby to zar,a,dzić złu? Wted:y trnci swe siły żywotne, staje się apa- wodować stan. J?Od~a~n~enia ner~10.·
1
wiązkach, niestety, jesteśmy jednako- zwykle ~ywa .za poz!1?·
.
.
i~cz~y (ob_o1~my na ~szys!ko), s~łl:b- wego. ~.~lor ~1~b1esk1 i z1elC?ny działa
wo skrupulatni. Są obowiązki ważne . t.atwleJ, ~uzo łatwieJ, a. 1 przy1em: me .nzyczme 1 m?~alme. We ~rv:i Je· uspo~aJa~ąco l Je~t często uzywany 'Y
dla całokształtu naszego życia które n1e1 taprosić w stałą goścm~ do sweJ go 1est coraz rnmeJ czerwonycr. c-;:;.ck leczmctw1e chornb nerwowych. Na1·
zwykłyśmy odkładać _ jako' prace chaiy zdrowie i dbać o nie, i przyzwy- i barwika zwanego
hemoglobiną. lepiej oddziałuje na normalnego czło
niepilne - z dnia na dzień, z miesią- 1 czaić się do tej d~ałości na codzień. C~ło".1iek pozbawiony dz!ałania pro-! wiek~ kolor t~~ty _i pomara~~zo~y .ca na miesiąc, a ria.wet na lata całe . . .o tych prawac_h 1 warl:lnkach sprzy- mieni_ słonecz~ych c~oru1e n~ t. zw. dod_aJe en.ergi~ l . ~ewi:osc1 si~b1~.
Dopiero, gdy nieszczęście, wywołane ra~ących zdrowiu bę~ziemy r<;>zma- b!edmcę, c.zy1_1 .anemię, a w sl~d _za Stwierdzono, rown.1e.z, _ze promieme
naszym postępowaniem, staje się nie- wiały z. sobą w dz1~le ko~1ecym mą posh~puJą 1 !nne cho_roby us~ro!o· słoneczne przyczynrayą_ su~ d? n.~rmal
odwracalne, zaczynają się lamenty i „Chłopskiego S~tun,dar~ , b.o _me wol: we. Dl?tego takze czło~1ek;i ~w1ęz10: nego wzrostu w okresie dz1ecms~va.
załamywania rąk, choć to niczego niej !10 nam zapoi:n1i:iac! ze w1es była 1 nego me wolno pozba~1ać swrntła „sł?
Nie wolno jednak nadużywać pronaprawi.
7est .t!ódłem s~ł .zyc10wyc.h narodu.
neczn~go. Prawo samtarn~ wy_razm_e mieni słonecznych. Nie każdy orgaNa1s.kuteczme1szą ~romą prz~d c~o- regulu1e te spr~wy przep1s~1!11 sa~1- nizm jednakowo reaguje na promierobą Je~t stworzenie odpow1e~n.ich t~rno·lekarskim1, w regu~amime w1ę- nie słoneczne. U osób nie przyzwywa runko w ~la .zdro~iłl:·
a. b~C?n. ~est z1ennyn;. \Y _mysl tego me wc:li:io po- czajonych do naświetlań . słonecznych
u;ięta
dostęp~a. ka~de7 !'~b1ec1e, 1ezel.1 JeJ 1yl- zbawi.ac ~lę~ma wa~u~ków h1gien~cz· mogą wystąpić dotkliwe oparzenia. u
kC? um1e~ętme ~zy1e w obro:i1~ zdro- nyc? 1 opieki lekarsk1ef. !1owa ~u row: osób, które chorowały na gruźlicę,
ko produktem ubocznym. Drugim mo- w1a sweJ rodzmy1 .Pr~yczym się i>:~ mez ~ spacerac~, m~fr~zu ppw1etrza I może nastapić krwioplucie, a nawei
mentem, który podnier.lemy w dniu sa1!1~m do podn.iesienia zdrowotnosc1 o. świetle !V cel~ w!ęzi~nneJ. Zbrod- krwotok, u· chorych na wątrobę może
święta Ludowego - 'to podkreślenie w1:11 l całego kra7u,
mczy narod niemiecki wykorzysta! powstać żółtaczka. Porażenie słoneczstosunku uczuciowego, jaki nas łączy
- - -: - ~
.
przeznaczone dla dobra ludzkości ne nie zawsze jest spowodowane bezz naszą pracą i walką. Nie tylko na . Troska o ~drowie J~S! tak dawna, I zdobyc~e swych uczony~h w od~rot- pośrednio działaniem promieni sło
przesłankach rozumowych oparte jest 1ak dawnym }est czł<?w1eK.. Troska ta 1 n}'."m k~erui:k~ - przeciw .czł~wteko- nec.mych. Przyczyną może być wy·
nasze powiązanie z liniq polityczną ka~ała szukać ciło~iekow1 w. pr~yro-1 w~. W1edz1eh, czym sta~1e s1~ czło- suka temperatura, ciężkie, ciasne unaszego Stronnictwa, ale poważną ro- dzie łe,go, co spr~y1ało zdr~wt.u ~
w~ek trzymany w głębokim, be!~n.o· 11 branie, męcząca praca, zbyt obfite j1"·
lę odgrywa w, tym stosunku także mo· kry':'~c to, ~o działało szkodhw1~. Z ~Ym. bunkrze :--- tym potwormeJSZa dzenie, a najcz~ciej _ alkohol: A;ment emocjonalny. Polskie Stronnie- doświadczema z. czasem . pow:.t~ł~ Jest ic,h zbyo~ma..
olno ,Przestę~cę kohoł bywa równie częstą przyczyną
ł~o Ludowe jest dla nas dalszym cią- nauka. Z rozW?Jem myśh _ludzk1e1 s~azac na sm1erć, J.esli na mą z~słuzył, zamarznięć i ciężkich odmrożeń _
g1em tego, co ~a.po~zt\łkowane został~ nauka o zd.r<?wm u1epsz~ła się. Na· me wo~no pozbaw1~ć go .zdr_ow1a. ~a- na skutek powstałych pod .iego wpł~1~
?O la! ten: u, łeJ .1dę1, ~a którą ~alczyh zwano ją .h1g1en~ .. St.a~ozytni Grecy wno mmęła epo~a sredmow1ecza, kie· wem w organiźmie z&burzefl w regu·
l um1erah w w1ęz1enrnch carskich, na, wierzyli, ze bogmi H1g1ea - darzyła dy prawem uświęcono tortury.
lacji ciepła
.r
Syberii, w BrześcitJ, Berezie, a potem swych wyznawców szczęściem i nie·
Jakże inaczej wygląda człowiek, ko·
.
·
w Batalionach Chłopskich nasi dzia- odł~cznym od szczęścia zdi-owiem. rzystający z dobrodziejstw promieni
Swiatło słone~zne ma. ogroir~· 1 Y
dowie, mężowie i dzieci - krew wo- We wszystkich religiach, najdawniej· słonecznych. Pod ich wpływem nara- wpływ na org~r:iiz!Il ludzki~. J?Obuuza '
ła o wierność i silniejszym jest węz~ szych ludów świata, były przepisy do- stają czerwone ciałka krwi, wzrasta nie tylko ~ozwoJ cielesny, ale 1 duc ho~
łem, niż wszelkie inne. Chociaż nie- tyczące zdrowia. Tysiące lat doświad- odporność organizmu, krew żywiej wy człowieka. .
.
.
j_e den z nas nie Ul!łiałby. tak; mądrze 1 czeń, praca wielu poknleń, . wielu lu· krąży, wzmaga się wydzielanie potu, . Słońce. uzdrawia m1eszka~ia lu~~
p:rzekonywująco i wystukanie mówić, dzi najwybitniejszych, uczonych, fizyA a tym samym usuwają się z organiz- ~1e. Na1zdrowsze ~ są ~1es':1:ai Ha
jak niejeden pan z przeciwnego oho- ków i lekarzy - stworzyły piękną i mu zużyte, trujące składniki. To wszy· J_asn~, słoneczn~. M1~szkan1a c1en-:ne
zu, ptzeciet po chłopsku, ihtuicyjnie obszerną naukę o zdrowiu.
siko jest powodem wzrastania w nas 1 wilgotne są mebezpJeczne dla zdroczujemy, gdzie prawda, a gdzie za- - - - energii życiowej pod wpływem słoń- wi~. Przez sz:ybę_ zamkniętego okna
kłamanie. Droga, którą wybraliśmy,
Człowiek jest cząstką przyro.dy. ca. Du.że znaczenie dla organizmu dz1~ł~rft~ prom1em :łonecznych jesi w
nie jest ani słodka, ani różami usłana, Przyroda rządzi się swoimi prawami. ludzkiego ma zdolność przenikania duze1 mierze ograniczone. Dlatęgo oale śmiało po nie} pojedziemy naszym Podlegać im musi świat roślinny, świat promieni słonecznych do głębszych ~wórzmy szeroko <?k~a naszego dom u
c_hłopskiJ? ~vozem, nie martwiąc s~ę!' z~vierzęcy i_ podlegać im ,musi o~ga- komórek skóry, g~zie. pod ich wpły- 1 pozwólmy P.rom1~mom sło~eczr;ym
~e tai:1 mn1 po .autostradach szybc1e1/ ~1.zi,n ludzki, by zachowac zdrowie i ~em ~yf~arzaj~ się niezbęidne do ży- d<;>trzeć w kazdy ,1e~o. kąt. Usum.w
Jadą hmuzynam1.
.iyc1e.
c1a w1tammy. {Zwłaszcza witamina mepotrzebnie zasłama7ące całe o!rn)
I wreszcie trzecia rzecz. PostaNie możemy - tak samo jak rośliny „D", której brak powoduje między I firanki. Niech krzewy i drzewa . e
ramy si~, aby na tych ukademiach pa- i .twierzęta - iyć bez słońca, powie- innymi krzywicę, inac:.:ej zwaną an•; zacieniają okien. Wynośmy często )r~
nowa~ nastrój serdeczny, koleżeński, trza i odpoczynku. Nie wystarczy je- gielską chorobą).
J ściel i odzież przed dom do wieii·.zebratm,. aby atmosfera była ludowa, dnakze stwierdzić tylko te fokty, trzeSwiatło słoneczne ma wybitne wł6~ nia na słońcu. Bieliznę suszmy 11a
aby liczne frud~ośc~. ~ie z~słan_ioły ba pon~d.to nauczyć_ si~ ~orzysttić z ści'7'o~ci bakte~fobójcze. Nawet. ogro-1 sło~c~. Nośmy. latem lekką i j awą
nam c~Iu nas~~ch dąz~n, .ktorym1 są dobrodzie1siw:
odw1ec~me _ ~_qdr.ej ~mie ~ywotne 1 odporne zarazki gruź· odziez.
wolny 1 szczęshwy CZ.!GW1ek w wo!- przyrody,
hcy gmą pod wpływem dłuż~zego na·
Ze słońcem ~ zdrowie t rado5t
nym i potężnym państwie.
1- - - - _,
świetlenia promieniami słonecznymi 1 wpuścimy w nasz dom.
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i· Bronią" - ona pamięta - na s:zta11tlaracli to nieraz
widziała, to Jasie!. nieraz czytal --. chlopsl.ą sprait•ę vi·
smo to opisuje. Chątnie czytałaby ltle talcim maczhiem
pisane nie urad:ti. Schowała międży lcądz:iefo pahuł ---,
będzie c:ytała po lwwallru. Nic ochłonęła z jedt1egó wra·
żenia, jale szykujqc żarcie dla śtdtl napotlwlu w otrę·
bach 2 błyszczące rewolwery. Jasiek b)·l mocno zmę·
czony, skoro nie .%dqiył [>ochować wczorajszych prze~
syłek. Od tej pory wiedziała, że Jasiek odnosi gdzieś
gazetki a l"·:rsynosi broń. Przypadelc odsłonił je1 tajcrrt·
nicę, " ta żądała ochrony.
Wilrta to robić patra/i, bo kt6i będzie dbał wiącej
o męża i syna jak nic OTla.
I znowu wiłzystfw działo si<: zwyc:wj1de. Prasa nail·
chodziła, Jasiek ją odnosił - przynosił broń, ar.iu11icj~.
Wikta uważała za swój obowiq::;ek sprawdzić za lwżdym
razem. czy dobrze wszystlw ukryte.
Nikomu z sąsiadów nie śniło się nawet, że obok nich
pulsuje życie podzienme, bo u Jaśków te same có
1i wszystkich były tl'oslri, ta sama w polu i obejściu,
robota.
,
Przy nallcho(lzqcych rewi::jach rekwizycjach i łapan•
lcach zbierała }aślwwa magm:yn lwrtspiracyj11y w zupa·
slrq i niby to nasiona jnhie.~ lub .~zmat; do prania, .ęzfo
11a ostal11ie staje :w rów i tam gr::c bnła je shoru ialt"
darm /de kro/ci cichły --. znosil<l wszystlci) na stare
miejsce.
Z rolm na role rosły organizacyjne potr:e6y i tvyma•
gały coraz wic;cej C%<1Sll. Jasielc był gminnym przewod·
niczqcym „Rocha", wychodził poza dom _, ,Wihta ma·
iviała 5l!siadkorn, że za handleni chodzi,· zaś na iei 'i svna

głowie został kolporta'ż z zapasowy magazyn bron'i. Te·
rz jnż nikt z męża kolegów nie pomijał jej, 11ie miał po·
iwdów, męża wyręczała dosko ale, a milczeć umiała ...
Przyszedł luty 1944 r. Którejś nocy szalejącej śnie·
życy nadarmo nasłuchiwała kroliów Jaśka. N'e wrócił.
Na podwórze zajechały sanie. Jaś/ca przywieźli lwfo•
dzy. Jęczał bez przerwy, był blady i wyczerpany. Skoro
został sam z żoną rzelcł jej w wylękłe oczy: - „Wiltta,
nie pr6buj mię leczyć, szlwda pieniędzy, wszystlw utrn·
cisz i nic mi nie pomożesz, a z czego z dzieclciem wy·
żyjesz?, Nie płacz, wasze życie z moją śmiercią się nic
kończy ---: trzeba żyć, warto żyć Niemcy przegrywa·
jq, ich lconieQ już jest blisld. Cały świat przeciwko nim,
dbaj o chlopalra •.." Ze dwa razy do rana to samo po·
wtórzył - chciał ją na pamięć tego nauczyć„.
Zasnqł na chwilę. Szyhoivano konie do drogi. Chcia·
no go odwieźć do szpitala. Gasła Jaśka walka, ·praca
i życie. Rak zajmował włókno po włóknie. Strawił
cały żołądek i jelita. On dobrze wiedział, co mu jest,
ale slcoro rak wgryzł się w jego wnętrze nie było już
ratunlm, mógł go trawić bezkarnie, bo pię.cic.morgowy
chłop rakowi wojny. nie wypowie. Jasielc próbował sią
opierać przed szpitalem, był jednah zbyt slaby żeby się
oprzeć. Już go mieli wyn osić z izby na sanie, gdy CflŚ
sobie przypomniał, kazał wyjść . qsiadom a żonie wsha"
zal na buty. Zrozumiała. W cholewie prawego buta b:tl

meldunek ...
W szpitalu b"óle ustały, zasrrzyk azialal kojąco. Po
~d1eóch dniach jak zaszła do szpitala był bardzo niespo·
kojny i zaraz jej powiedział: - „Czegoś przyszła - wra·
cai. vrzecie clzisiai dziesiaty a laóż voczte odniesie?,"-

„

.W ilita mus'iała wraca'ć ao 'domu, b·o Jasiek leżeć nie

mógł by nie mając pewności,że wszystko nie idzi(; 11.v r·

malnym. trybem.
Po _śmiercł męża w p'ie'rwszycli tygoilniacli rozprrc .y
chętnie by szt: od ludzi odgrodziła; śmierć przyszła na·
gle a ona nie mogła się
odzwyczaić od nasłuchiwan iu
kro/rów powracajqcego męża - świat stał si~ bezmiernie wi~llci i P_UStY_. ~ziwnym. się Wilccie wydało, gdy
20-go 1akby s~ę me me stało doręczono pocztę do jej
domu, bez Jaska, otworzyła nawet usta by powiedzieć;
„Cóż to wy nie wiecie, że jego już nie ma?"
4

Pierwsze słowo na u:argach jej zastygło, bo oto przy·
pomniała sobie zdziwione Jaśirowe oczy w przede dn :'u
śmier.ci i ~ę. i.ego . slr_argę: „Czegożeś prz)'szła, wraca j,
przecie dz1sia1 dz1esiqty, a lrtóż pocztę odniesie?"

Przyjęła bibułę jak ·d awniej, czyniła ta ai do lw i'i ca
olmpacji, bo czyż można było nie przyjąć, jak fo lsl'a
była tuż prawie na widnokręgu„ skoro Jasie/~ tę pracr>
w testamencie jej i synowi zostawił...
·
'

. !akich jak. Wilcta, szarych pracown'ic, co to prz , '110
dziły do walki z okupantem ja/w ivyręlrn najbli::.~:. '"h były tysiqce. Czasami przypudeh, przywiązani e ful• u:nla
pobudzały_ świadompść, wal{r.i z glmiiant~m sze1 "I' ·1 H ?w·
biecych•.
Te wla§11'ie s:iereg~ s:i:a~ych, cirliych łączniczrlr. ,J'(..(a·
zynierek, sanitariuszek, żywicielek to najpewniejr}· !nr
jowy kapitał, jakim rozporządzał w walce z n'iem\c , . 'ni
okupantem Ruch Ludowv. a z nim Polska.

•
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·sPRAWY M·ŁODZIEŻOWE

dzić musimy, że szkoły rolnicze
cieszą się najwię
słusznie zresztą -

1 AGŁA

kszym powodzeniem - tam najchęt
niej ojcowie posyłają swe dzieci. Działa tu ten zdro\YY zmysł realizmu, który każe dziecko przygotować do pracy
w ten s;i.:·.·ó~ 11r~·so·uć prob ~n, oo rolna, bo obłożona została odpowiedni- na kawałek chleba i to przygotować
W dyskusji nad z:\:;!adnieniami wy-l
mi ciężarami, przy czym i ogólne wa- rozumnie. Przygotowanie zawodo\ve
ktore~u J\!~z.:a ·!\:·· cimy.
chowania młodzieży wiejskiej poja- 1
Artykuł ten µod tytułem: „Upra- runki ułożyły się niepomyślnie (kry- więc jest, co więcej jest p~<l do oświawiają się coraz częściollj dwa skrajne
<l
l
·
d
t
wa ducha rówme waż.na, ja.k. uprawa
p'>glądy:
wy- Y zawo OWeJ - znowu goc.ny po roli" - druiuw,rny był w or s phma zys), ani też zażarta harówka - jeden radzi wychować młodzież
sokie plony, bo ceny spadły do mini- kreślenia. A jednak? Z martwego
Wlkp. Zw. M. \Y/. w r. 1939.
I
główaie ideowo,
punktu trudno ruszyć.
mum.
, !4
- drugi chce zastąpić ideę prograCzvżby samo przygotowanie zawod
· ł
ł ·
·
I
Dośc ·· jednostronnie pojęta oświata
mem prac rzeczowych, wybitnie zał
J
. oto stygnąc paczą zyw10 owy z a
"ł
l
,,,. Ik
wodowo-gospodarczych.
nie wystarc 7.a o? - stawiamy sodowe
ogarnęludzi.
zapał
początkowo
się
a
spra\\'l
sce
opo
ie
iv
w
nas
u
podrugi
i
jak
pierwszy,
Zarówno
bezradnie bie pytanie.
to, że cały niemal pęd oświaty chło- ło zniechęcenie, apatia
~ląd jest jednostronny.
Sięgnijmy myślą nieco wstecz do
Najlepiej ideowo wychowana mlo- pów wielkopolskich poszedł w kierun- opuściły się niejednokrotnie ręce; rzec
·
· pierwsze
· Iy powstaje
1UC(
·
d
·
·
·
·
·
izież mało zrobi, jeśli nie będzie pra- ku zawodowym_ ściśle rolniczym, lub
można rne ma JUZ pracy tworczeJ, z o- c z a s o w,
ktycznie przygotowana do urzeczyjest szary codzienny oho- Kółko Rolnicze w Dolsku w r. 186G.
wistnienia wyznawanych idei poprzez bezpośre~nio ~ r?lni~t"".em ~wiązan~. bywczej Na takie pojęcie osw1aty 1 nasta"\\'le- wiązek, jest praca na chleb powszedni. Oto do księdza proboszcza w Dolsku
codzienną pracę. A więc sprawa
Stas1"al<
chłOI)l _
t d
·
Czegos. nam b ra{
kształcenia i przygotowania do życia' nie jej w kierunku zawodowym, wpły1 - czuJemy
'
o o- zgłaszaJ·ą się dwaJ·
· ·
d
·
· t
·
i Banaszyk z mvślą z.ułożenia organił
· k" · · ił kt • b
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rze - Ja IeJS s y, ora y prze arnazaś z nich J'est ten że chlap wielkopol!lloże być w wychowaniu pom1Janą. ła nezra:dność, która by pchnęła nas do zacji rolniczej, która by bromła ich
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1est poza tym doskonałym środkiem
wychowawczym, rozwijając poprzez ski zn;iuszony był stoczyc pod zaborem walki 0 lepszy byt aż do zwycięstwa. interesów, pomagała w wykonywaniu
konkretny wysiłek inteligencję, kształ- pruskim zaciętą walkę o ziemię - stąd StaJ· emy przed pytaniem: co to za si- zawodu. Ale myśl tych dwóch twórJJ •
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cąc wo!' i charakter, ~ . ponad~o wszystkie swe ·wysiłki twórcze zespolił
o m~z. (a CJ
cow. p1erwszeg? o a
sprawd~aJą~ _poprzez dosw1adczeme i użył ich nad stworzeniem możliwie ła - czego nam brak?
Trudno na to pytanie odpowie-1 wybiega poz.a .mteresy . materialne. • .
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prawdz1wosć i realność wyznawanych
ideałów, umożliwiając sfałe ich uzu- naJwyzszeJ kul.tury r?lneJ, ~y ostac s1ę dzieć _ tvm trudnieJ·, że J·est to za- chcą, .h~ to K<~łko Ro~i~ze było ~o~vat
noc es 11 ie pla o ką
J
na gruntach OJCowskich, rnrmo naporu
pełniel\ie, pogłębianie i ożywianie.
oswi· 0 '"'.~!. rnqac. "".
z
złożone, zazęNa od~rót wysiłek naj~epiej przł'- niemczyzny. Stąd też chlap wielkopol- ga<łnienie nadzwyczaj
gotowanei do i;irac~ m.łodz1ety, będ~1e ski wytworzył wcześnie silną "1"gani- biające się o cały szereg innych za- ko ~knem na .~wi~t - chcą się ~ mm
gadnień natury polityczneJ· ogólnogos- dalej kształcie me tylko w spiawach
.
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bało owocny, 1eteli 01e będzie posia. O zawodowych ale we wszystkich dla'ł
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dała ona świadomości sprłeczne<10 zacJę zawodową Kołek Rolmczych, hę.
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młodzież nie będzie wychowana mo- wania dlu innych ziem polskich Mate- 1 grmuczymy Sl~ ty o
1 d : czegos w ro z.aJU swie 1cy oswia oweJ.
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ra I me o. ponoszen!a wys1 u w 111?-1ę rialnie a co za lym idzie obywa tclsko oswrn owego, a 1o z ego wzg ę u, ze
~~l~a~~~bb!~~~ c~~~·o~n~łoid::w~~- · stanął 'chłop wielkopolski\vysoko. Nie- 1 ~-złow!ek, ~eg? ~yśl, je~o stopień ~ul- ~~e~z p~ost~. ży.cie organizacy~oe
plyme ki 1 l. . om a nurtam1tylko stworzył sobie silną podstawę 4tll'Y i wy1ob1e1.1e wywiera przemozny dzisiaJ
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Na rzecz ogramczema się tylko do
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programu prac rzeczowych i przygo- materialną, ale rzncił cz~ść sił na stwo- w yw ~a ~sz a o,r~me się zycm we "sza me u c ? ow
. . na~ n~dz„wyc~a!- głęboloe ro~umiem~
tow~nia mło~zi.eżr do jego wyko~y- rzeni~ polskiego stanu średniego; do wszystkich. Jego pr~eJawach.
Dochodzrmy do Jądra zagadmcma. ~p;ra"'), ze oim 1~l~ zawo~owa . mu~1
handlu wypiewama z pom101ęc1e~ _da!szych. c~low rzemiosła„ przemysłu
to JSC w parze z oswmtą ogolną, ze me
społeczay~h, z _pon;1~1~c1em 1de1 - raJ·ąc z miast obce cl~enty c~ więceJ· By odpowiedzieć choć w części na
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• •,
~ r'
l
1 .
:
. ·
.
•
·
· '
wysuwa się natczęsc1e1 argument, te
praca tzw. organiczna daje więcej walcząc o ziemię poczuł się polakiem- dręczą.ce nas p~t~me: . dlaczego z~cie moz_na lCZ resz Y. P?sv. ię~ic wszys .e
rezultatów niż. ws~ystki.e i~n.e-. Jako przebudził się narodowo. Ten potężny wsi ~elkopolskicJ zai:n1era ~ musrmy wysiłek na. zdoby~~e. JedneJ, ~ ~ leklmn
przykład poda1e Się naJcz~s~1e1. Cze- ruch zbudzonej wsi wyżłobił w życiu zbadac przygotowame duchowe chło- se~ccm zrez)'.gno" ac ~ d_rugieJ. Czło
zawodowo
wybitme
. lk opo1- pa wielkopolskiego
. . h naszeJ. z1em1. wie
dzicJac
chosłowacJę, . a w o.d1!1es1e01u do .
.
.
. d lnastawiony
. wiek
. do zadań życia. .
l w
gruntu polskiego _ Wie kopolskę.
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Tę ostatnią stawia się za wzór dla- skiej głęboki, niezatarty ślad. Tym nie wych, Jaki~ c~ynmk1 na ks.ztałtowame i _os rnna e na sworm w.arsztaci; pr~lego, że jęła się prac !lłó~nie g?sP?- mniej jesteśmy świadkami jak nurt duchow?.ści Jego wpływa.Ją ---;- ~zy CUJąc~, sko;~ ~po~ka na trudnosci .me
du~zych, pod~zas, g~y inne z1em1e len potężny i żywiołowy z biegiem wszystkie są w zastosowamu _ Jakich do pr.zezW) c1ę~en?a - z1~msz~ny Jest
w koncu wys1łkow zamechac. P:rzy
rob1ły.łpowst~n1a. W1elkJpohka ~1ę. czasu skostniał znalazłszy s:ę w wa- brak?
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Na samym wstępie już powiedzieliś- . J
Przykład ten o tyle jest rng•!styw- runkach, jakie wytworzyło powstanie
ny, ie. istotnie Wi~lkopolska na prze- Polski i dzisiejsza rzeczyv..istość. Zni- my. że oświata na wsi wielkopolskiej mnych l~ierunl... ach - . „spec1a1Izowany
str.zen~ stu ostatmch lat ~bn_ęła ca knęło wprawdzie bezpowrotnie widmo pojęta został.a trochę jednostronnie. tylk_o w Jednym - ~rozno sz?l~a sposobow n.a przefomame trudnosc1 - po
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na1wyzszym w Polsce po.1:1.:inne gosł _
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.1em~a: Oczyw1sc1e mowa tu o os:viac1e poza
podarczym. Nie jest jednak przekony- cza UJącego na po1.s ą ziemię
bo na zakusy mozem.y odpow1edz1ec szkołą powszechną, bo ta Jako podsta- wy~zerpa~m znan) c11 • mys1 się za a
wującym.
Po pie~wsze d!_atego, że ! Wielko- bagnetem, ale też z drugiej strony zna- wa oświaty nie wchodzi tu w rachubę. mu3e •. staje prze~ losem .bcz;a~na polska miała ~~oie ~o;wstame ~ roku leźliśmy się w obliczu nowych zagad- Każde dziecko na wsi już dzisiaj wie człowieka. ogarma. zobOJętmeme na
k ' wszystko i wszystkich
, . (
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.
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1848 - w lw1e1 częsc1 chłopskie.
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Po dru!lie _ w Wielkopolsce za- Illen, me~ yt o IC rozwi~zama przy- z~ el~mentarne. wia omosc_i . sztu a
To zoboJętmerne tak .często p~strzeborca, nie mogąc za jednym zama- gotow.am. l oto spostrzeghsmy z prze- pisama, czytama, rachowama 1 trochę
cham zdusić. żywiołu pol~ki_ego._ z~· rażeniem, jak życie przechodzić paczę- wiadomości ogólnych), w dzisiejszym ga~~ u starszych .oga_rma na~e.t 1 mło
~tosow~ł. politykę stał~go ciągmęcia ło ponad wsią, jak powoli twarda rze- życiu już nie wystarczają. Toteż każ- dziez - bo urab1a się sprzyJaJący mu
klimat
·
d ,
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Jak na1w1ększych zyskow, co spowo· •
•
gospo arz uznaje podować musiało zmniejszenie ucisku na czywis osc spyc ac nas paczę a z za- dy sw1at eJszy
Będąc przeświadczonym o bezowocodc.oku gospodarczym. Ten właśnie jętych już nawet placówek, jak syste- trzebę i ma to sobie za ambicję posłać
fakt pozwoljł Wiel_kopolsce przerzu- matycznie ostajemy gdzieś coraz bar- syna czy córkę do szkoły rolniczej. naści swoich wysiłków traci człowiek
cić cały c~ęzar wy>ilku na grunt gos- dziej na szarym końcu. Nie zahamo- Jest to ambicJ·a słuszna, piękna i god- żarliwość do pracy, do tworzenia ·
· ·
·
• ·
·
ł
podarczy 1 uzyskać dobre rezultaty.
Pamiętać trzeba jednak, że takich wa a tego procesu am wysoka kultur.a na podkreslema. Rownoczesme stw1er- żyje z dnia na dzień.
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w9cl1omanie ideowe
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warunków nie było pod 10nymi zaborami. Oczywiście, że lo nie moJlło
zwalniać ludności poł-skiej poza Wielkopolską od bardzo ważnego w walce o narodowe istnienie - wysiłku
Obiektywnie przygospodarczego„
zoać jednak trzeba, że warunki do
tego rodzaju pracy były gorsze wystarczy choćby \Y1ikazać na nigdy
nie ustalone należycie stosunki prawne w b. Kongresówce, gdzie wszystko
pod tym względem, było płynne, a to
znów fatalnie odbijało się na wszelkiego rodzaju poczynail gospodarq;ych,
oczywiście w skali szerszej i społecz
nej (dla spekulacji jednostkowej k!imal taki był dobry).
Po trzecie - chociat Wielkopolska
weszła w skład Niepodległej RzeczypOSlJolitej doskonale, jak na warunki polskie przygotowana gospodarczo - to jednak pod rządami „sanacji moralnej", zaczęła przeżywać
gtęboki kryzys. gospodarczy, polegający nie tyle, co gdzieindziej na nę
dzy, ile na zahamowaniu rozwoju, a
na wet na procesie wsteczaym w rozwoju.
Po czwarte - !!dyby praca or!laniczna i jej rezu~laty ·odgrywały istotnie w stosunk 1ch po!skich decydu:ą
r.ą rolę, to WiP.!kopolska mająca największ~ rezultaty na tym polu powinna hłz 'Zdecydowanie przodować i
ton życiu polskiemu po
nadawać
pierwszej wojnie światowej - a tego
11·« było.

J\"'zE; zamieszczooy artykuł t•zasa-ł
nta na I-•;. ykła.dLte właśnie \X':e 'I,;>•
po•sk'. ;;.k w każdym wypa 1'.<•J Sil' awa programu nie da ię oddzielić od
idei. jak obok kształcenia mu;. kro:
w I· rok i~ć świadomość spvl.? :zn vc!t
celów -- "ychowanie ideowe, .-:11.~„rny
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KU WOLNOŚCI
Od lipca stanql front na przyczółku sandomierskim
cale lato i jesień. Po tamtej stronie na.~i
z Sowietami, a po tej Niemcy, którzy utrzymali się je·
szcze z tej strony gór. Na spaleniskach wsi wykopali
transzeje i „ziemlanki". Do nor tych nazwozili barłogu.
Poobsadzali armaty i karabiny maszynowe. Ogrodzili
się drutem kolczastym i siedzą.
Na samej linii frontu nie dzieje się od dłuższego czasu nic. Niekiedy tylko postrzelają na oślep, wypuszczq
kilka raltiet w niebo i dadzq spokój. Cichnie znów n11
parę dni w okopach. Szkopy wyłażą na słońce, grzeit1
Sm1itnie spoglądają ku tamtej stronie
się i palą faje.
i z powątpiewaniem kiwają głowami.
Ale gestapo i żandarmeria nie próżnują. We wsiach
przyfrontowych nie może być ani jednego mężczyzny.
A jeśli już jest, to niech się zakopie pod ziemię nawet,
byle go tylko nie znaleziono.
W Maminie, w Bartoszowinach i w ]ackowej Woli
porobili Niemcy obozy. Pospędzali do nich młodych
Całymi dniami ganiają ich do
mężczyzn i trzymają.
pracy przy okopach i co tydzień odsyłają grupkami w
głąb Niemiec. Urządzają przy tym nieustanne rewizie
i łapanki. Pomagają im w tym dzielnie Ukraińcy i Kał·
mucy. Tak przy tym kradną, że niczego przed nimi
u.chronić nie można.
Na tak.i to psi cztl8 powrócili do domu z partyzantki:

i

trwał już

Gruby Franek i Zamojski. lnn"i zostali na wsla<'h, da·
leko od frontu, a ich ciqgnęlo tutaj. 1 przyszli. .
Zastukali nocq do okna. Otworzyła im zalękniona
Frankowa matka. Nolcarmila i ukryła na str;-clm. Prze·
siedzieli tam cały tydxie1'i, aż ósmego dnia zmówił:· się
z trzema innymi, którzy uciekli z obozu, i postano1óli
przedrzeć się na drugą stronę, do swoich.
Jesienna, ciemna noc. Mżył deszcz. Na .1iriii frontu
panowała cisza. Obydwie strony spały. Na~i znajo11ii
przekradali się krzakami z Paprocie do Le<'hóirka. OJ,
frontu dzieliły ich tylko trzy kilometry. Posuwali się
jeden za drugim, pocichu, be:;;szelestnie. L,1s krył ich
przed OCZJ"ma niemiecl•ich posterunków, a teren znali
doskonale. Wiedzieli dokładnie, gdzie znajdują się nie·
mieckie placówki, gdzie założono miny i którędy rnoŻ/111
bezpiecznie ominąć lwlczaste druty zasieków.
Przyzwyczajeni do tego rodzaju wypraw, Zamojs.~·i
i Gruby Franek szli przodem. Co chwila zatrzymyiwli
się~ przypadali do ziemi i nadsłuchiwali. Już nied"lel·o.
Jeszcze kilometr dzieli ich od miejsca, które upatr:)Li
sobie na przejście. Las kończy się. Trzeba wyjść 1111
szczere pole. Droga staje się coraz cięższa, nieuezpiccz·
nicjsza. Zdradliwe krza/ci jałowca wyrastają przed nimi
z mroku. Nie wiadomo czy krzak, czy Niemiec, stoi na
polu. Trzeba je ostrożnie omijać. Czas dłuży się. Ręce
bolq od czołgania i coraz większe zdenerwowanie. Front
jest już ta/, blisko, że słychać wyraźnie rozmowę niemieckich żołnierzy. Chwilami opanowuje zwątpienie.
A nuż się nie uoo i złapią. A poter;o. co?
Gęsiego, powoli czołgają się po udeptanym polu. Dukładnie orientu.ją się w terenie. Tra.fili akuratnie tutaj,
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NVróćmy do wielkiej myśli Stasiaka T. WYRZYKOWSKI
i Banaszylrn. Chcieli się uczyć nie tylko dobrych form gospodarowania, ale
i tego jak żyć, jak się zachować wobec
różnorodnych zjawisk społecznych j
narodowych.
Potrzebę zdobycia tych umiejQtności
pogł~bienia swego ducha odczuwała
wieś dawniej w większym jeszcze
czwartą rocznicę śmierci
stopniu odczuwa wfoś dzisiaj.
I oto stajemy przed zagadnieniem
głęboko pojQtego ruchu wychowawNikt nie zna dnia ani godziny Jego dla polepszenia bytu własnego i swej derzenia wroga trafiły w czułe punkty
czego i .oświ~towcg? ~a wsi, który by śmierci. Umierał długo, dh1no w sa... rodziny. Przez cały czas studiów wi- B. Ch. Mordy kapturowe i areszto·
nzupclmał wmdomosc1 podstawowe w m~_tności, .kompletnie od~ięty od na!- dzimy Go przy pracy w P. A. M. L-u, wania nie były nowością. Gorzej, że
szkole powszechnej nabyte, szeroką bhzszych 1 od ł)'.'ch, ktorym w .naJ· o potem w Akademickim Kole „Wici". ważne ośrodki zostały zagrożone. Na
oświatą otwierającą możliwości czyn- twardszych . chwiląch z . całkowitym
Antoni Załęski należy do pokolenia, dobitkę łączność z Warszawą zerwan~go działania i przełamywania przesz-, samozaparc.ie~ prze:wodził. G_d;: ~ier- którego dzieciństwo i wiek dojrzały na, a w ramach „Wkry" bardzo utrukod, zapi:.awiając jednocześnie ducha wsze fchmeme wwsn~ !lltazdzyło przypadają na dwa wielkie katakliz- dniona. Trzeba to wszystko możliwie
do walki z przeciwnościami, urabiając twardą po:włokę _suroweJ zimy, ~ do my. Jako kilkuletni chłopiec słyszy szybko naprawić. ,,Torf" jest przeciw„
ny odczekaniu. Dopływ środków waJ.-na stal charaktery, przygotowując do serc lud~k1ch wciskało nowy, ozyw- .
ł
'""'siłku
·1· to cz. y powiew wewn. ~trznego o drodze- pierwsze strza Y pierwszej wojny świa ki i prasy musi być niezwłocznie za·
g romadnego, zespołowee:o
~
„ J
o f d 1 d d
towej, która zaczyna się na terenie jewysiłku nie chwilowego, ale nieustan- l1lć\,
n, wa~ Y z ecy owai:iy na go rodzinnej ziemi, na terenie Mławy. pewni o ny.
nego, ciągłego, bo taki tylko jest celo- w~zystko dowodca B. Ch., czym~ osła- Przeżywa niedole .wydarzeń. Mijają
Odpowiednie decyzje zapadły. Na·
wy i daje odpowiednie owoce, ale do im przegląd swego frontu walki.
lata i młody Antoś staje się działa stępnego dnia jesteśmy w podróży,
takiego wysiłku potrzebna jest też doAntoni Załęski, ps. „Torf'', kierował czem i dobrze wyszkolonym żołnie kierujemy się przez Radzymin w stro·
stateczna moc ducha i ukształcenie.
j terenem wyjątkowo trudnym. Od rzem i dowódcą, by wreszcie 1-go nę Bugu, a potem do wsi Płudy.
Stajemy przed zagadnieniem upra- pierwszych dni okupacji stało się ja- września 1939 r., jako oficer 32 p. p.
wy dusz ludzkich nie mniej ważnej od sne, że północno-zachodnie powiaty rozpocząć na tej samej rodzinnej
Był to piękny, słoneczny dzień
uprawy roli. Jak rolę starannie poda- 1 województwa warszawskiego: dział- mławskiej ziemi, walkę na śmierć i przedwiosenny. W łtlgodnym powie·
rujemy, pogł~bimny orką „na dobre" dowski, mławski, przasnyski, makow- życie z pru~kim najeźdźcą. Walkę, któ- trzu czuć dalekie echo wielkich wyspulchniamy warstwę wierzchnią pod ski, pułtuski, płoński, ciechanowski, rn w krótkim czasie przekształciła si~ darzeń wojennych. Ziemia, sprzysiew - wreszcie rzucamy ziarno _ sierpecki i płocki znalazły się w szcze- w kataklizm, przewyższający wyda- mierzywszy się z życiodajnym słoń~
troskliwie dobierając największe naj- gólnej sytuacji. Sciągnęły one na sie- rzenia 1914 r.
cem, zrywa ze swego ciała lodowe
zdrnws~e i n_ajlepszego gatunku, 'a po- bi~ pierwszą fol~ niena~iści rozbestwięzy i swym świeżym oddechem
tern daJemy Jeszcze na pożywkę, nawo- w10nego prusactwa. Ma7ąc od dawna
Teraz już rozumie logikę wydarzeń, przenika całe otaczające ją życie.
zy i dokonawszy tego, spokojnie ocze- gotowe plany, odciął je nienawistny staje się ich najczynniejszym aktorem. Gdzieś tam pod lazurowym sklepie•
kujemy plonów - podobnie postąpić wróg pilnie strze~oną. g~anicą od resz- Po <:ięż~ich walkach pod Mławą, wy- niem zwisa czarny punkcik i z ucienam wypada z upraw::i dusz ludzkich. ty wo7ewództwa 1 wcielił do Prus pod cofu1e się ze swym pułkiem przez Cie- chą wielką nuci swoje 1ptaszę~e prelu•
s·
i Pułtusk pod Modlin. Tu w d.
·
~olę umiemy ~lprawiać - trz.a nauczyć i naz~ą '' Ud o St pr_eussen " (P rusr p O„ chanów
najgoręfszych dniach obrony twier- IUm WJOSenne,
1
się uprawy rownie stunienuej własne- łudmowo-Wschodme), albo „Rcgirung dzy staje się duszą nie tylko swego
Na kwaterze najpierw sprawy słui·
go ducha.
Zichenau" (rejencja ciechanowska).
plutonu, ale i całego odcinka I-go hao- bowe, bojowe: punkty łączności, prze•
·wyobraźmy sobie jaką by to siłę
Teutońskie ciosy wywołały polską nu 32 ~· p. ~rzez cały czas zaciętych ~zut.y, ochrona, a ~otem dalsz~ roz~a-,
i sgołeczną i gospodarczą przedstawia- reakcję. Zwarł się w sobie szeroko po walk me traci wrodzonej fantazji, jest zama i to o dalsze} przyszłości. Bo Jak
ła wieś wielkopolska, gdyby chłopi, Mazowszu rozprzestrzeniony siary, pełen nadziei w zwycięstwo. Wiarę ~rzystało na dobrego dowódcę nalekobiety, młodzież - byli przygotow.a- mocny las chłopski i najpierw lekkim, swą przeszczepia w dusze wątpiących.\ zy z góry ~ytyczać bliższą i dalszą
ni należycie do życia i praktycznie i du- potem mocniejszym poszumem roz- Często z rózeczką w n:ku podciąga I dro~ę swej pracy. Wieś mazowiecka
chowo - czego by wtedy nie można niósł wici o B. Ch., które w ciągu dłu~ pod linię różnych wygodnickich. Nie musi dokonać dużego wysiłku, by wy·
było dokonać? - o ile by podniosło gich lat wojny stały się i tu mocną, lamie _go fragiczny finał walk. Już w równać , ~ale~o, id_ące zaniedbania
się znaczenie wsi i jej wpływy?
nieuchwytną armią walczących chło· grud~m 1939 r. przesyła pierwsze mel- przesz~osc1., Siec 1:1mwersytetów ludo•
Działalność szeroką w kierunku pów.
dunk1 do 'o/" arsz~wy o rozpoczęciu ro- wych. 1 szkol rol!11czych, przebudowa
przysposohieniu należytego człowieka·
boty podz1emne1 na terenie Mławy i ustroJ~ rolnego 1 społecznego, wolny
do zadm\ społecznych, spełniają orgasąsiednich powiatów, nawiązując ści- człowiek w wolnym Państwie - to
nizacje młodzieży o charakterze kulsłe kontakty z kierownictwem Ruchu główne zarysy Jego planu. Były -ło już
turalno-oświatowym. Sama praca w
, Lu~owego. Jako wySŻkolony oficer .ostatnie wypowfodzi i myśli' „Torfa",
organizacji .-_Pocl~jmow.anic wysiłków
Antoni Załęski, ur. w r. 1910, eałą zos.taje kierown.!kiem roboty wojsko- których iu szerzej omóv,ril nie sposób.
zespolo,11~1111. s1Ła.1111, borykanie sii;; z swoją osobowością związał się jak-. weJ w t. zw_. „Sud Ost Preussen", któ- Niestety, niedanym Mu było realizotnu1~1?scrnm1 - . przekonywanie się o najściślej z życiem wsi, będąc zawsze I ry ~ robocie B. Ch. otrzymuje kryp- wać nie tylko dalekich, ale i tych najswoJeJ wartości I zdolnościach, gdy i wszędzie najwierniejszym jej synem. \tomm „Wkry". W pracy podziemnej bliższych planów. Wpadł ze wszyst·
swego człowiek lub gromada dopnie Wchłonął w siebie wszystkie zaleiy i znany jest pod pseudonimem „Torf", kimi małeriałami. Poszedł ;bowiem,
ukształca charakter - hartuje wal~. wady swego chłopskiego s1anu. Zmienmimo oporu nadgranicznej placówki.
Zm1 una na lepsze hQ<lzic tym szybsza ne, ale przeważnie ciężkie koleje losu
"Bo chłopi nie mogą czekać' . ,,Pomyi skuteczniejsza im wjęccj wysiłków wsi stały się udziałem jego własnego
ślą, że uciekł". A tam jest gorąco - i
wychowawczych w pracę włożymy, :im życia. Szkołę średnią, a potem studia
Działo się to 15 lub 16 marca 194.3 dlatego co do jego osoby żadnych wątjaśnicj uświadomimy sobie jak wielkie wyższe na Wydziale Prawnym Uni- roku, gdzieś tam na ul. Siennej w pliwości być nie mpże.
uz.asu<łn icnie .życiowe mu nnsz ruch, wersytetu Warszawskiego kończy w Warszawie, w ponurym, zimnym, po"Wkra" istotnie czekało na dowódruch rzetelnej uprawy duchu.
warunkach wyjątkowo ciężkich, w strzępionym przez 1939 rok lokalu, cę i na materiały. Ponura wieść wzmoUkształcony, mocny, prawy człowiek warunkach kryzysu gospodarczego. gdy zapadały ostatnie decyzje. Krót- gła złowrogi szum chłopskiego lasu.
dn sobie radQ z wszystkimi trudnościa-1 Ale swej pracy na odcinku zdobywa- kie, często urywane zdania „Torfa" Choć natychmiastowa pomoc nie tył·
mi.
nia wiedzy nie zamierza kapitalizować malują dokładnie sytuację „Wkry". U- ko nie odniosła skutku, ale pociągnęła
dalsze ofiary - bojowa postawa B.
Ch. wzmocniła się.
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gdzie zamierzali. Byle icli tyllw Niemcy nie spostrzegli.
}eszc:::e tyllw lrilkadziesiqt metr6u;, przejdą front i znaj·
dq się wśród swoich. S/rorlczq się ich męcz•1rnie i będ11
wolni.
Raptem :z; ciemności wyln11ia się patrol niemieclri.
Strach przyciska ich do ziemi, wycofują się. lamojsl.·i
z Fralllriem czołgają się w lderunlm kt;py hrzalrów, wi·
dniei<łcych na polu. Tamci zostają gdzieś w tyle, Gubią się. Pod lrrzalcami rzai .~ię ultryta 11iemiecha czujka.
W'ymierzoriy pistolet maszynowy podrywa chłopców na
nogi . . Z opuszczonymi ~łowami czekają dalszego losu.
Niemcy nie robią hałasu. Cicho porozumiewają siP,
między sobą i odstawiają ich do bunkra. Ubrany po
cywilnemu Ukrainiec zarzuca ich pytaniami po rosyj·
sim: - Gdzie wusza broń? Kto was Ili przy.,łał? Któ·
rędy przeszliście przez front? - Udają że nie rozumieją.
Tłunwc;u1 się po polsku. Ale Niemcy nie glupi, nie u:ie·
rzq im. Wyprowadzają pod ścianę i grożt1 rozstrzdir
niem. Zamojski słyszy, jak któryś z żołnierzy mówi do
drugiego: „Ruski szpieg", Gruby Franelr tłumaczy sią,
że Ruscy. wbrali ich 110 okopy i wieczorem udało im ~iP,
zwiać. Za nic by już do nich nie wrócili. To jednak nie
pomaga. Wycelowane lufy korubin6w zdają .~i.; 111ljlepi1'J
przelrnnywać u niemieclrir!; zmniurach. Chlo11cy dziidri
się tył/w, dlaczego tut11j, na linii frontu? w·.~zy~tko im
zresztą jedno. Nie udało się. Zazdroszczą tamtym. Praw·
dopoclobnie nie natk11ęli się nn Niemców. Pouiodlo
im się i przeszli . Umicrnć i tnk trzeba. Tylk o aby ni"
zbłaźnić sii:: przed szl•opnmi i 11ie zacząf pro~i ć o litośf.
Długn trzymai11 ich pod lufami Trarabinów. Frankou·i
u;ydajq się te tortury wiecznymi. A niechby się to iui

alrończyln nareszcie! Niemcy jednak nie roz~trzeliu:ują
ich. Prowadzą spowrotem do bunlrra. Spasiony żandarm
wali ich kolhiem i wymyśl od polskich .fo:i1I, komw
ni stów.
Katowani" tnrn do świlll, ale chłopcy wied::q, że je.Hi
się przyz11niq, zostanq natychmiast rozstrzelani. I twnr
do obstai<! przy swojej zmy.Hor1ej ucieczce z „tamtej
strony". Rano wsadzają ich na wóz i wio::q do Kiełr:.
Zbici, zmaltretowani, drętwieją rv przewid)tttmi11 dal ·
szych tortur. Leżq na - tvysłmivm. słomą wo:::i€. Mogą
przynajmniej rozprostować /rości i rozetrze1; cbolale cia·
lo. I mogą porozumieć się ze sobq. Nie są wcale zwiq·
zani. MyHą, jale by wyrwać się z tej sytuacji . Czekają
tylko odpniriedniej pory. Wóz zatrzymuje się. Żołnierz
prowadzi ich w stronę rynlm . Na ulicach pełno ludzi.
Franlrowi robi się smutno. Ci wszysćy chodzą sobie swobodnie, a oni -- być może - prowadzeni są na roz·
11trzelnne. A niech tam!

Nagle Zamojski robi krok w bolc i daje nura w bra·
mą, Franel~ uderza w drugą. Nie ogląda się poza sie·
bie. Pędzi, co tyllco sił w nogach. Przez sady. na pola,
za miasto.
Za miastem spotlrali się obydwaj. Spojrzeli sobie w
OCZ)', i długo nie mogli przemówić.
Pierwszy odezwoł się Franelc:
- Ale tamci przeszli, cholera. udało im się!
Dużo później mieli się dopi ero dol!Jied::.ieć że tamci
rrzej nie przeszli. Nie uda.la im się. Niemcy pochwycili
ich i rozstrzelali na miejscu.

Miesiąc maj 1943 r. pokrył był wła
śnie udręczone życie blaskiem sło
necznych nadziei. życie pól, kwia~
tów, . zieleni zbóż i drzew i samego
człowieka sta wało się już innym ży
ciem. Podniecające wieści z nad \V oł
gi przybierały już konkretny obraz
niedalekiego zwycięstwa. A może ...
może i do kazamat gestapo przeniknęły niedostrze~alne fluid}" powszechnych uczuć. Bo „Torf' długo opierał się śmierci. Schwytany z materiałem mógł się wydawać łatwym do
ro~szyfrowania. Ale było to złudzenie.

Bibu~a zapuściła ciemną zasłonę nad
s'"".ą istotną treścią,

i:mI_kł i

z

a jej posi.a docz za-

górą 2 miesiące przyjmował

sm1ertelne razy, by wreszcie swą groź
n.ą dla wroga tajemnicę ukryć w podziemiu swej żołnierskiej mogiły.
I znów przyszedł maj z całym bo·
gactwem słońca, kwiecia i zieleni. ży-·
w?ścią .s":'ą wyrywu z duszy wspommenla JUZ odległe . oprowadza po siarych szlakach B. Ch., by w końcu rzuc~ć je u st~p Tego,_ którego treścią ży
c~a była mezachw1ana wiara w zwycięstwo wolności i sprmviedliwości
sp<?łecznej, w zwycięstwo ldei Ludowe1.
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