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OK bieżący jest świadkiem za
wrotnego tempa w procesie sowietyzacji Polski. Znoszone są z po
wierzchni polskiego życia w kraju in
stytucje państwowe, gospodarcze i
społeczne, których zręby — jak np. w
samorządzie — przetrwały stulecie
niewoli. Jednym pociągnięciem pióra
pod pismem, które jak na ironię n a
zywa się wciąż ustawą, komunistycz
ni okupanci Polski usiłują poprzeci
nać najtrwalsze wiązadła polskiego
życia narodowego.
Wywrócono polski ustrój admini
stracyjny i wprowadzono sowieckie
ramy administracji państwa, rządzo
nego przez totalitarną partię w opar
ciu o policję i nędzę obywateli, uza
leżnionych w każdym szczególe ich
życia osobistego od Woli administra
tora. Jest zaś nim w Polsce PZPR —
sekcja Wszechzwiązkowej Partii bol
szewików. Skasowano formalne pozo
ry samorządu terytorialnego, który
miał w naszych dziejach świetne tra 
dycje, głośne choćby z tytułu zasług
samorządów starych polskich miast,
że wymienimy tylko Warszawę i K ra
ków. Najazd sowiecki W piątym roku
okupacji próbuje znieść ten ciąg hi
storyczny, wprowadzając zespoły mia
nowane przez Politbiuro.
Zaraz po tym ciosie wymierzonym
społeczeństwu, przychodzi następny:
zniesienie formalnych resztek pol
skiego ustroju wymiaru sprawiedli
wości, wprowadzenie form i zasad są
downictwa sowieckiego, będącego w
swej istocie jedynie i wyłącznie orgańem terroru państwa wobec n aj
mniejszego przejawu Wolnej woli jeSo poddanych. Przyjmuje więc ten sy
stem sowieckie pojęcie prokuratury,
instytucję „sledowatiela“, sędziów
Wyznaczonych przez partię bez konie
czności odbywania studiów prawni
czych. Konsekwentnie bowiem uzna
no, że nie o prawo tu chodzi lecz o
bezprawie.
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Ustawa o powszechnym obowiązku
służby wojskowej stwarza podstawy
pod najbardziej groźny zamiar sowie
cki: drenowania polskich sił biolo
gicznych i rzucenia ich do walki prze
ciw wszystkim nadziejom narodu —
przeciwko wolności i niepodległości.
Zorganizowano armię * terytorialną,
jako pogotowie mobilizacyjne dla so
wieckich celów wojennych. W tym
samym dniu podpisano nową ustawę
0 poborze rekruta, dającą — po prze
dłużeniu czasu służby i przesunięciu
wieku poborowego — dwukrotnie
większą liczbę Polaków w szeregach
pod dowództwem sowieckim. Wpro
wadzono do najmniejszych oddziałów
wojska organizację partii komunisty
cznej i jej przybudówek, jak ZMP.
Wprowadzono przysięgę, zobowiązu
jącą żołnierza Polaka do walki o in
teresy bolszewickie jak o swoje.
życie gospodarcze cechuje zmora
eksploatacji fizycznych sił ludzkich,
niewolnictwo pracy, ujęte w karby
przepisów o „socjalistycznej dyscy
plinie pracy“. Od uchwalenia tej ustawy przez ostatnie pół roku każdego
dnia odbywają się procesy sądowe,
skazujące tzw. bumelantów na kary
więzienia, na redukcje i tak już gło
dowych uposażeń tylko dlatego, że
ktoś nie przedstawił dostatecznie umotywowanych powodów nieobecno
ści. Odbywa się cała kampania prze
ciwko lekarzom, dającym „zbyt łatwo“
zwolnienia. Niedługo zapewne zosta
ną wydane szczegółowe instrukcje, od
której kreski na termometrze zaczy
na się usprawiedliwienie nieobecności.
Jak wszystkie normy sowieckie tak
1 ta będzie na pewno wysoka. Całe fa
bryki zmuszane są do pobierania
błagalnych uchwał, apelów do władz
państwowych, żeby wreszcie podniosły
normy. Bo te są dziecinnie niskie.
Wprowadzono więc tam, gdzie ich do
tychczas nie było normy sowieckie,
skalkulowane tak, że najzdrowszy

człowiek nie może wytrzymać bez
oszukiwania kontrolerów (normiroWszczyków). Kogo nie wyczerpią n a 
tychmiast sowieckie normy, ten sta
nie w podobnie dobrowolny sposób
do wszelkiego rodzaju wyścigów pra
cy pod byle pozorem, z okazji każde
go sowieckiego święta i każdej ga
lówki. Na konferencjach partyjnych
w Katowicach miejscowi dygnitarze
partii przechwalali się, jak to w r.
1950 ruch stachanowski osiągnął swój
wysoki, sowiecki poziom, obejmując
nowe tysiące zakładów i setki tysięcy
robotników.
Terror w wykonywaniu przepisów
o niewolnictwie pracy ma również
swoje formy psychiczne. Prasa i ra 
dio nieustannie wyliczają nazwiska
ludzi, którzy nie wypełnili normy, nie
stanęli do wyścigów pracy itp. Jeśli
mówimy o wyliczaniu przez radio to
tylko dlatego, że niepodobna w krót
kiej nocie oddać brudnej atmosfery
tych podjudzań, obelg i łatwych kpin,
którymi przepełnione są audycje,
piętnujące „bumelantów“. Tego je
szcze nie było. To znów zdobycz so
wiecka r. 1950.
Proces zaganiania rolnictwa pol
skiego do kołchozów ma swe odbicie
w zalewie manifestacji,- jakie urzą
dzano w czasie całego lata. Wszystkie
były szablonowe. Najpierw wożono
do ZSSR grupy chłopów, potem wra
cających witano pod komendą Bez
pieki z transparentam i i orkiestrami.
Potem były mowy i rezolucje zakłada
nia kołchozów. Szczególną uwagę, a
raczej pasję zwrócono na województ
wo poznańskie, jako na twierdzę „ku
łactwa“. Problemem tym zajmuje się
gorliwie poznańskie PZPR, otrzy
mując speców sowieckich i kontro
lerów z KC PZPR, a między innymi
znanego z osiągnięć w organizacji so
wieckiego terroru w Polsce — Zam
browskiego.
Walka z resztkami własności pry-
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wat*v oiztzęd-iości i tego wszystkie
go, co człowiekowi daje choćby nik’e
poczucie niezależności — ma swój
najbardziej charakterystyczny przy
kład w błyskawicznej reformie walu
ty i dostosowaniu jej do rubla sowie
ckiego. Jest to logiczny proces wchła
niania polskiego obszaru gospodar
czego przez gospodarkę sowiecka. Na
leży przypomnieć, że rok temu wpro
wadzono „blok rublowy“. Rozrachun
ki handlu zagranicznego między Pol
ską a Sowietami oparto na fikcyjnej
podstawie rubla.
życie społeczne, owo codzienne pul
sowanie narodu, odbywa się pod przy
gniatającym ciężarem coraz to no
wych wzorów sowieckich. Nauka i
szkolnictwo, wychowanie młodzieży,
życie religijne, kultura i sztuka —
wszystko to otrzymuje nie tylko za
strzyki sowieckiego stylu, lecz wręcz
całe sowieckie instytucje i foimuly. Po
woli język polski, polskie słowo przy
biera dźwięk sowiecki, jest pełne brud
nych obelg, jadu, nienawiści, pogar
dy — lub dla odmiany: płaskich, bi
zantyńskich zachwytów uwielbienia
dla wszystkiego, co idzie ze wschodu.
W procesie rusyfikacji biorą udział
tysiące zespołów nauczycieli języka
rosyjskiego i rzucane są miliony im
portowanych z Rosji podręczników.
Gdy się na te wydarzenia patrzy
okiem człowieka wolnego, Polaka na
uchodźstwie — jedno tylko nasuwa
się określenie — to, którego użyli
śmy jako tytułu dla niniejszych uwag
— zdejmowanie dekoracji. Wszelkie
zasłony dla przykrycia rzeczywistości
w Polsce okazały się już niepotrzebne.
Okupacja sowiecka stała się jawna.
Zanim cokolwiek nastąpi, co może
wstrząsnąć dotychczasowym układem
stosunków w geograficznym obszarze
Polski — Związek Sowiecki pragnie
jak najbardziej osłabić polski orga
nizm narodowy, jak najbardziej pod
ciąć spoidła łączące jego poszczegól
ne części. Te gorączkowe fakty doko
nane na terenie Polski, świadczą, że
Rosja się spieszy. Najwidoczniej chce
w wyścigu z czasem wygrać maksi
mum możliwości, jakie daje jej wła
sny ustrój: system bezwzględnego te r
roru i eksploatacji mas społecznych.
fDhce te masy ogłuszyć na moment
decydujący, wprowadzić je w rytm
robota, działającego mechanicznie i
pozbawionego impulsów tak ,,metafi
zycznych“ jak patriotyzm, instynkt na
rodowy i godność człowieka.
I wreszcie jeszcze jedna uwaga —
pod adresem polskiej polityki \v wol
nym świecie. A raczej nie uwaga, tyl
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ko kategoryczne żądanie: działania
najbardziej energicznego, najbardziej
skutecznego dla postawienia sprawy
polskiej jako palącej i pilnej w ogól
nym planie ratowania zagrożonej wol
ności świata.

SOWIECKIE
W TREŚCI I FORMIE
Na innym miejscu w bieżącym ze
szycie „Myśli Polskiej“ mówimy o
ofensywie bolszewickiej na polskie in
stytucje polityczne, narodowe, społe
czne. Szczególnie makabryczne formy
przybrała ta ofensywa na polu kultu
ry. Może dlatego, że sowiecko-azjatycka misja kulturalna w Polsce jest
sama w sobie zjawiskiem karykatu
ralnym. To prawda, że naród rosyjski
miał poważne zdobycze na polu kul
tury. Część jednak — i to ogromną
część — tych zdobyczy komunizm w
Rosji zmiótł w rewolucji i prześlado
waniach wszelkiej inteligencji, nie
tworząc na miejscu tej pustki żad
nych nowych wartości. Część sowie
ckich „osiągnięć kulturalnych“ należy
zapisać na konto hałaśliwej propa
gandy różnego rodzaju komunizujących snobów, a wśród nich niemałej
grupy przed wojną w Polsce. Notabe
ne grupa ta stanowi dziś awangardę
sowieckiego podboju, grupę uderze
niową na polską kulturę narodową.
Związek Sowiecki kulturą Polsce
zaimponować nie mógł. Stąd „prze
miana rewolucyjna“ narzucana przez
takie indywidua, jak Borejsza, Ważyk,
Tuwim czy żółkiewski w pierwszym
rzędzie stara się złamać polskość sa
mych podstaw. Sam język ma stać
się językiem „radzieckim“ nie tylko
w treści, lecz i w formie. Do tego celu
używa się oczywiście nie mistrzów z
dzisiejszego, warszawskiego Olimpu,
„klasyków“ w rodzaju Tuwima, Bro
niewskiego czy Iwaszkiewicza. Podszczuwa się obiecujących młodzień
ców. Spod ich pióra płynie do czytel
nika słowo o wydźwięku sowieckim,
słowo gadzinowe.
Dyskusja o Eliocie w „Nowej Kultu
rze“: „Z wściekłym psem nie należy
bawić się w pogawędki. Wściekły pies
może ugryźć śmiertelnie. Wściekłego
psa poezji kapitalistycznej trzeba
izolować; sam zdechnie w konwul
sjach, wyprzedzając swą klasę. Eliot
jest świadomym prowokatorem, piew
cą obskurnego średniowiecza, herol
dem imperializmu i chwalcą faszyz
mu; tępa religijność łączy się z nim
z ohydnym rasizmem...“ itd (Witold
Borowski).
Ze słów tych wieje azjatycki brud.
Jest w nich coś z łagra, z tego „nie
prywykniesz — padochniesz“. To już
nie jest polskie nawet w formie. To
zupełnie — sowieckie.
A treść? Od czegóż żelazna obręcz,
lub wprost dwa miesiące sam na sam
z Bezpieką? Jasienica po wyjściu z
krakowskiego więzienia przestał my
śleć po polsku. Nauczyli. Ponieważ
przez parę lat popisywał się publicy
styką na tematy polskie, publicysty
ką „odważną“, jak ją nazywano, bol
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szewicy pokazali, że problem odwagi,
postawy, kultury — człowieka w ogo
lę, to kilkanaście seansów w więzie
niu. I już. Potem niby ten sam czło
wiek. Nawet styl ten sam. Tylko treść
— sowiecka. Specjalizuje się w szczu
ciu na emigrację, kpi z polskiego opo
ru podczas wojny w kraju. To samo
robił Putram ent zaraz po r. 1939, to
samo Jędrychowski („była Polska“).
To właśnie — sowiecka treść. Trzeba
tylko ją uzupełnić sowiecką formą i
potem „polski problem“ będzie zała
twiony ostatecznie. Można będzie iść
dalej.

LIST
EPISKOPATU POLSKIEGO
Niewiele ponad pół roku upłynęło
od podpisania umowy między episko
patem polskim a reżimem komuni
stycznym. Odbyty w Częstochowie
synod bisaupow polskich uznał za
swój obowiązeK wystosować pismo
formalnie adresowane do Bieruta a
podpisane dla bezpieczeństwa tylko
przez prymasa Wyszyńskiego i kar
dynała Sapiehę. Pismo to, którego
treść znana jest także z polskiej pra
sy codziennej, zestawia wyniki prze
śladowania Kościoła w Polsce w cią
gu pięciolecia. Stwierdza ono, że umowa podpisana na wiosnę nie jest
i nigdy nie była dotrzymywana przez
władze komunistyczne, że po jej za
warciu wzmogło się a nie osłabło
prześladowanie religii. List biskupów
między innymi zwraca uwagę na
wielkie oszustwo, jakim jest prze
kształcanie sziół państwowych, gdzie
obowiązuje nauka religii na szkoły
„Robotniczego Towarzystwa Przyja
ciół Młodzieży“, które są w rzeczywi
stości także szkołami państwowymi
lecz wyraźnie walczącymi z religią.
Po raz pierwszy też oficjalnie episko
pat stwierdza, że wielka ilość księży
jest w więzieniach i że kiaszmry są
faktycznie kasowane.
Z położenia Kościoła w Polsce z ia 
ją sobie dobrze sprawę w Rzymie. W
jednej z najuroczystszych audiencji
papieskich Roku świętego, przezna
czonej dla członków hierarchii ka
tolickiej przybyłych z całego świata
na uroczystość ogłoszenia dogmatu
■Wniebowzięcia, Papież poświęcił dłuż
szy ustęp katolikom z krajów okupo
wanych przez Sowiety, którzy nie mo
gli brać udziału w uroczystościach
Roku świętego. Mają oni w sercu
Ojca św. „pierwsze miejsce“, a umie
on „odróżniać narody od ideologii,
które im się narzuca, choć te ideologie
niosą z sobą i doczesną i wieczną
śmierć“.

POBYT PREZESA
BIELECKIEGO WE FRANCJI
Do Londynu powrócił prezes dr T.
Bielecki z Francji, gdzie bawił ostat
nio dwukrotnie celem przeprowadze
nia rozmów z francuskimi czynnika
mi politycznymi. Pobyt jego przypadł
w okresie formułowania polityki fran
cuskiej w odniesieniu do zagadnienia
udziału Niemiec we współpracy za
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chodnio-europejskiej, zwłaszcza w
dziedzinie wojskowej. Prez. Bielecki
miał okazję przedstawić polski punkt
widzenia w tej sprawie w szeregu kon
ferencji, jakie odbył zarówno z człon
kami rządu francuskiego, jak również
z prezesami partii politycznych. Kon
ferencje te wykazały znaczne zrozu
mienie dla stanowiska polskiego u
kierowników polityki francuskiej i
przywódców parlamentarnych, choć
w niejednym wypadku dawał się zau
ważyć długoletni brak działalności
politycznej polskiej na tym terenie,
nie mówiąc już o zwyczajnej akcji
informacyjnej, której w ogóle nie ma.
Ponadto prez. Bielecki odbył kon
ferencje z przebywającymi w Paryżu
dyplomatami amerykańskimi oraz ze
stałym przedstawicielem nowojorskie
go Komitetu Wolnej Europy na kon
tynencie z siedzibą w Paryżu. Temu
ostatniemu prez. Bielecki przedłożył
szczegółowo niezmiernie ciężkie po
łożenie inteligencji polskiej na emi
gracji, zwłaszcza pracowników nau
kowych, pisarzy, literatów, dziennika
rzy i innych, którzy pracą fizyczną
muszą zarabiać na życie, często z uszczerbkiem dla zdrowia, zamiast po
święcać swoje zdolności twórczej pra
cy we właściwych dziedzinach i w ten
sposób podtrzymać i wzbogacić kul
turę narodową polską, niszczoną sy
stematycznie przez reżim komunisty
czny w kraju.

KONGRES POLITYKÓW
ZZA ŻELAZNEJ KURTYNY
Zanotowaliśmy już w poprzednim
numerze, że w połowie października
odbyło się w Paryżu posiedzenie Sek
cji środkowej i Wschodniej Europy
Ruchu Europejskiego. Obecnie poda
jemy bardziej szczegółowe informacje
o tym zebraniu.
Obradom przewodniczył poseł do
parlamentu brytyjskiego i b. minister
w rządzie Churchilla p. Harold Mac
millan. Z ramienia centrali Ruchu
Europejskiego na posiedzeniu byli
obecni Sir Harold Buttler, poseł bry
tyjski p. Julien Amery, parlam enta
rzysta belgijski p. Drapier oraz inni.
W zebraniu uczestniczyli przedstawi
ciele emigracji politycznych z wszyst
kich krajów za żelazną kurtyną, Włą
czając- reprezentantów państw bał
tyckich, którzy parę miesięcy temu
zostali dokooptowani do sekcji. Po
nadto na zebraniu paryskim przyję
to do grona sekcji Albanię.
Obecni byli m. in. pp.; I. Toptani
(Albania), dr G. Dimitrov i N. Balabanoff (Bułgaria), dr J. Stransky i
dr v. Bernard (Czechosłowacja), A.
Rei (Estonia), P. Auer i D. Nemestothy (Węgry), S. Backis i J. Brazaitis
(Litwa), V. Valters i K. Berends (Łot
wa), C. Constantinescu, R. Plessia i
Previ. V. Veniamin (Rumunia), R.
Muetic i dr Z. Topalovich (Jugosła
wia).
W grupie polskiej uczestniczyli pp.
E- Białas, prez. T. Bielecki, A. Ciołkosz,
R. Piłsudski, amb. E. Raczyński i min.
Zdziechowski. Razem w posiedze
niu brało udział 42 przedstawicieli
narodów ujarzmionych i reprezen
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tantów centralnych władz Ruchu
Europejskiego.
Po załatwieniu szeregu spraw do
tyczących regulaminu sekcji i proce
dury pizyjmopallia nowych członków,
postanowiono opracować w najbliż
szym czasie najlepsze metody po
wiązania prac SeKCji środkowej i
Wschodniej Europy i grup narodo
wych z krajów za żelazną Kurtyną z
Komisją Specjalną, która zostanie
powołana dia spraw środkowo-europejskicn przez Zgromadzenie Euro
pejskie w Strassburgu. JaK wiadomo,
odpowiednia uchwała w tej sprawie
zo&tała powzięta, na wnioseK członka
delegacji brytyjskiej p. Macmiliana,
podczas ostatniej sesji Zgromadzenia
Europę jsKiego w sierpniu br.
Głównym tematem obrad sekcji była
sprawa zwołania na wiosnę przyszłe
go roku wielkiej konferencji przed
stawicieli narodów środsowo-europejskich do Londynu. Zadaniem tej
konferencji byłooy dać Wyraz zasad
niczemu dążeniu tych narodów do
odbudowania ich niepodległego bytu
oraz pragnieniu wzajemnej współpra
cy politycznej i gospodarczej po ich
uwolnieniu. Kraje bowiem Europy
środkowej były wygrywane jeden
przeciw drugiemu w przeszłości przez
Niemcy bądź Rosję i jedynie przez
ścisły związek mogą one zachować
swą niezależność i zapewnić sobie warunKi rozwoju w przyszłości. Z tych
samych względów narzuca się już obecnie konieczność współpracy mię
dzy emigracjami politycznymi tych
naroaów celem skuteczniejszej ob
rony ich interesów w polityce mię
dzynarodowej. Konferencja londyń
ska miałaby się zająć m.in. takimi
problemami, jak przygotowanie form
tej współpracy, a także określenie
stosunKu obszaru środkowo-europejskiego do Europy zachodniej. Innym
zagadnieniem żywo obchodzącym na
rody za żelazną kurtyną jest sprawa
koniecznych zmian przy przejściu od
narzuconych im form ustroju sowiec
kiego do życia wolnego. Odnosi się to
w praktyce do wszystkich dziedzin
życia i wzajemna wymiana informa
cji i wyników studiów przeprowadza
nych w tym zakresie na emigracji
może spełnić bardzo pożyteczną rolę.
W dyskusji nad projektem zwoła
nia konferencji środkowo-europejskiej ze strony polskiej reprezentacji
zabierali głos pp.: prezes T. Bielecki,
R. Piłsudski, amb. E. Raczyński, min.
J. Zdziechowski. Podkreślali oni, że
głównym celem zjazdu musi być wy
tworzenie w krajach za żelazną kur
tyną przekonania, że nie są one przez
Zachód opuszczone, a to może być
osiągnięte, jeżeli wielkie mocarstwa
zachodnie w swoich deklaracjach i w
swoim postępowaniu jasno stwierdzą,
że celem pokoju w ich rozumieniu
jest przywrócenie wolności i niepod
ległości narodom ujarzmionym obec
nie przez Moskwę. Proponowali oni
również włączenie do programu zjaz
du spraw związanych z losem uchodź
ców:, których potrzeby traktuje się
wciąż jeszcze tylko na gruncie akcji
humanitarnej. W istocie zaś rzeczy
są oni wolnymi obywatelami, należą
cymi do narodów, w których w razie
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konfliktu Zachód pragnąłby widzieć
sojuszników. Stąd stała pomoc po
winna być im okazywana w oparciu
o zasadę głębiej pojętej międzynaro
dowej moralności.
W wyniku przeprowadzonej dysku
sji postanowiono jednomyślnie przy
stąpić do zorganizowania konferencji.
Dla spraw, które znajdą się na po
rządku zjazdu, wyznaczono sprawo
zdawców w dziedzinach politycznej,
gospodarczej, kulturalnej i położenia
uchodźców.
Na zamknięcie obrad sekcji odbył
się wspólny obiad, w czasie którego,
przemawiał m. in. b. premier francu
ski p. Paul Reynaud.

OFICJALNE
FAŁSZOWANIE HISTORII
Na dzień 11 listopada prezydent
Zaleski wydał orędzie noszące wybit
nie jednostronny charakter sanacyj
ny. Oto jak człowiek, który powinien
być ponad sporami politycznymi, wi
dzi obraz polityki polskiej w czasie
pierwszej wojny światowej:
„Zdezorientowane, skłócone między
sobą i szukające bezskutecznie opar
cia zagranicą polskie kierownictwa
polityczne w trzech zaborach po
dzieliły się na różne orientacje, upa
trując rozwiązanie sprawy polskiej w
połączeniu możliwie największej ilo
ści ziem polskich bądź z Austrią, bądź
z Rosją, lub budowania małego półniezależnego państwa, opartego o
monarchie centralne. Nieliczna tylko
grupa, odtrącając wszelkie względy
taktyczne, od początku głosiła pro
gram pełnej Niepodległości Rzeczypo
spolitej“.
O tym, że była jedna polityka pol
ska przygotowana na lata przed wy
buchem pierwszej wojny światowej,
która pod kierunkiem Romana Dmo
wskiego doprowadziła do znalezienia
się Polski w szeregu państw zwycię
skich i podpisania przez nią przywra
cającego byt państwu w świecie trak
tatu wersalskiego, prezydent Zaleski
zdaje się nic nie wiedzieć. Woli za
słonić prawdę pustym zwrotem „od
trącając wszelkie względy taktycz
ne“. Prawda, że w czasie pierwszej
wojny światowej byli ludzie, którzy
ówczesnej polityce polskiej przeszka
dzali jak mogli. Nie trudno by ich
było znaleźć nie tylko w ówczesnym
ale i w dzisiejszym Londynie.

ZW. POLAKÓW W AUSTRII
DO RADY POLITYCZNEJ
W dniach 21 i 22 ub. m. odbył się w
Salzburgu walny zjazd delegatów
ogólnopolskiego Związku Polaków w
Austrii. Zjazd uchwalił wysłać nastę
pującą rezolucję do prezydium Rady
Politycznej :
„Walny zjazd delegatów Związku
Polaków ty Austrii, obradujący w
dniach 21 i 22 października 1950 r. w
Salzburgu, stoi wiernie u boku Panów
w ich ciężkiej tyalce o uzdrowienie
stosunków politycznych na emigracji.
„Wierząc niezachwianie ty słusz
ność sprawy, życzymy szybkich i po
myślnych rezultatów“.
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RADA POLITYCZNA
WOBEC REWIZJONIZMU
NIEMIECKIEGO
Wydział Wykonawczy Rady Poli
tycznej na swoim ostatnim posiedze
niu postanowił wydać następujące
oświadczenie:
„W związku z niedawnymi oświad
czeniami odpowiedzialnych polity
ków niemieckich, w szczególności
kanclerza związkowego dr Adenauera,
m inistra związkowego Kaisera i mi
nistra związkowego dr Lukaschka z
okazji odbytych w Kolonii i we
Frankfurcie nad Menem m anifesta
cji Niemców pochodzących z polskie
go śląska, Wydział Wykonawczy Ra
dy Politycznej stwierdza, że wysuwa
nie przez rząd niemiecki w Bonn
roszczeń do ziem położonych na
wschód od rzek Odry i Nisy Łużyckiej
uznać należy za przejaw niewyga
słych niemieckich dążeń nacjonali
stycznych i imperialistycznych. Ro
szczenia te są wodą na młyn propa
gandy obozu sowieckiego i budzą
niepokój w Polsce i w całej Europie
środkowo-wschodniej, zniszczonej tak
niedawno przez agresję Niemiec. Są
one jednocześnie ostrzeżeniem dla
narodów demokratycznych, iż nie
można zaufać rzekomej dojrzałości
narodu niemieckiego do współżycia z
innymi narodami europejskimi na
Warunkach pełnego równouprawnie
n ia “.

NIEMIECKIE NADZIEJE
Wychodzący w Niemczech tygodnik
„Polak“ z dnia 2 bm. cytuje bez ko
mentarzy artykuł, który się ukazał
w organie niemieckich wysiedleńców
ze śląska, „Schlesische Rundschau“.
W artykule tym pismo niemieckie
podnosi do wielkiego znaczenia za
warty niedawno układ między czes
kim komitetem gen. Prchali a orga
nizacją Niemców sudeckich, określa
jąc go jako „ważny krok W kierunku
jednoczenia Europy“.
Ciekawsza jednak dla nas jest ta
część artykułu, która odnosi się do
Polaków na tle wyżej wspomnianego
„układu“. Autor niemiecki pisze:
„Układ czesko-niemiecko-sudecki
jest dlatego tak doniosły, ponieważ
włącza do nowego porządku Europę
środkową i otwiera drzwi do dalszego
jednoczenia w Europie wschodniej.
Nas ślązaków i innych wschodnich
Niemców interesuje obecnie stanowi
sko polskiej emigracji w tej sprawie.
Wiemy, że jej opinia jest podzielona
(sic!) jak zresztą i czeskiej emigracji,
której odłam z Ripką i Zenkiem zwal
cza układ gen. Prchali, ponieważ
obaj aprobowali w kraju zbrodnie
(sic!) przeciw Niemcom sudeckim.
„Jak jednak stoi sprawa z niebolszewickimi Polakami w Londynie,
Nowym Jorku i Paryżu? Anders —
jak Cynika z głosów prasy — podzie
la nasz pogląd: zwrot wschodniej
Polski Polsce i wschodnich Niemiec
Niemcom. Stanisław Mikołajczyk, b.
polski premier i przywódca chłopów,
mówił swego czasu “w Kopenhadze o
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„rdzennie polskich zLmiach“ wschod
nich Niemiec i tym samym poparł
tezę sowiecko-polskiego rządu. Lecz
wówczas jeszcze piastował swój urząd
i chciał do Polski wrócić. Co mówi
dzisiaj, w trzy lata po swej ucieczce?
Jakiego zdania są liczni dyplomaci
polscy, szczególnie ci z obozu chrze
ścijańskiego, którzy wypowiedzieli
służbę rządowi i zostali zagranicą?
Jakie stanowisko wybitnych polskich
intelektuahstów na emigracji, szcze
gólnie znakomitego malarza i pisarza
Józefa Czapskiego (czy istotnie o Jó
zefa chodzi?). Co myślą miliony Pola
ków, którzy oparli się przynętom rzą
du warszawskiego i odrzucili powrót do
Polski? Również ich wpływowa prasa
mogłaby pójść za przysiadem dzien
ników amerykańskich i podjąć dy
skusję na temat granic“.
Otóż o to właśnie Niemcom chodzi:
podjąć dyskusję na tem at granic.
Szkoda, że jeszcze nie dowiedzieli się
— a może raczej nie chcą wiedzieć —
jakie stanowisko w tej sprawie zaj
mują miliony Polaków, zarówno ci w
kraju, jak i ci na emigracji. Stano
wisko to jest proste, jasne i jednoli
te: żadna dyskusja przez stronę pol
ską w sprawie granicy na Odrze i Nisie z Niemcami podjęta nie będzie.
A swoją drogą nie rozumiemy, ja 
kimi kryteriami kierowało się pismo
niemieckie w doborze adresatów pol
skich, którym stawia retoryczne chy
ba pytanie? Dla dokładności dodać
jeszcze musimy, że wśród pytanych
wymienione są paryska „Kultura“ i
londyńskie „Lwów i Wilno“.
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P. Adam Niebieszczański, sekretarz
przedstawicielstwa Rady Politycznej
i delegat Stronnictwa Narodowego w
Stanach Zjednoczonych, wygłosił w
drugiej połowie października dwadzie
ścia odczytów i przemówień publicz
nych w stanach Alabama, Georgia i
obu Karolinach na zebraniach orga
nizacji przemysłowo - handlowych,
klubów społecznych oraz w audyto
riach uniwersyteckich.
Dużym wydarzeniem był doroczny
bankiet Associated Industries of Ala
bama w Birmingham, Ala., gdzie p.
Niebieszczański wygłosił główne prze
mówienie wieczoru Wobec 800 czoło
wych przemysłowców oraz przedsta
wicieli stanu w Kongresie w Waszyng
tonie i władzach administracji stano
wej. Prelegent mówił o historycznej
roli Polski w Europie, o szczegółach
panowania sowieckiego w Polsce i ko
nieczności .podjęcia ofensywy przeciw
ekspansji sowieckiego komunizmu.
Staraniem A. I. A. p. Niebieszczań
ski przemawiał w University of Ala
bama w Tuscaloosa, Alabama College,
Birmingham Southern College, Ho
ward College, University of South
Carolina oraz State Agricultural and
Mechanical College w Orangeburg, S.
C. Ostatnia uczelnia kształci wyłącz
nie młodzież murzyńską.
Sekretarz Rady Politycznej złożył
również szereg wizyt czołowym przed
stawicielom stanowym z gubernato
rem południowej Karoliny, b. kandy-
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datem południowych demokratów na
urząd prezydenta Stanów Zjednoczo
nych, J. Strom Thurmondem na czele.

MUSI BYĆ APROBATA
W wychodzącym w Kanadzie „Gło
sie Polskim“, tygodniku o tenden
cjach sanacyjnych, ukazał się list
niedawno przybyłego z kraju Polaka,
podpisany pseudonimem Siebierski,
będący polemiką z wywodami uprzed
nio zamieszczonymi w tym piśmie na
tem at rządu.
Autor listu stwierdza, że Polacy w
kraju nienawidzą reżimu komunisty
cznego „gdyż rząd ten jest rządem
oszustów, którzy pod licznymi pozo
rami legalności uzurpowali sobie
władzę“, a dalej pisze:
„Nie znaczy to jednak, aby ci sami
maluczcy życzyli sobie innej zmienio
nej osobowo władzy również opartej
o pozory legalności i pozory demokratyczności a ukrywającej “w stosun
ku do takiej czy innej grupy ludno
ści czy całości więcej lub mniej ła
godną formę przemocy. Maluczcy
wiedzą, że legalne rządy wszystkich
państw na świecie kierowane są przez
przedstawicieli legalnych partii poli
tycznych. Legalne .partie polityczne
to nie jest wymysł diabła wymierzo
ny ostrzem tylko przeciwko Polsce, a
jest to normalna forma grupowania
świadomych obywateli wszystkich
wolnych państw, około nieukrywa
nych deklaracji ideowych, 'według
których ci obywatele chcą służyć oj
czyźnie i społeczeństwu. Te grupy
świadomych obywateli chcą służyć
ojczyźnie i społeczeństwu. Te grupy
świadomych obywateli nie ukrywają
także, że będąc przekonanymi o
swojej racji dążą na drodze legalnej
do zdobycia władzy.
Jasne i słuszne!
To nie partie są nieszczęściem na
rodów, a kliki rządzące, które życia
partyjno-politycznego nie uznają.
„Polacy w kraju nie stanowią jed
nolitej grupy baranów, którzy nie
wiedzą czego chcą. Są tam poważne
różniące się między sobą odłamy wy
znające więcej lub mniej dokładnie
takie same deklaracje polityczne,
które dziś reprezentowane są we
wszystkich wolnych demokracjach
zachodnich. I nie jest rzeczą obo
jętną, że odłamy znajdują właśnie
wspólny język partyjny w innych n a 
rodach, bo na tym polega zasada
większego lub mniejszego popierania
się rządów na terenie międzynarodo
wym. Istnienie partii politycznych,
jeżeli Pan to uważa za zło, jest złem
koniecznym, należącym do wital
nych potrzeb każdego demokratycz
nego państwa.
„Poleganie absolutne na legalizmie
to znaczy aprobata na wieczność
Bieruta w Polsce, a rządu londyń
skiego w Londynie. Natomiast Pol
ska żywa to żywi obywatele, którzy
w ciągu życia jednostki mogą zmie
niać rządy kilkakrotnie. Za żywota
zmumifikowanego rządu londyńskie
go wiele rządów w demokratycznych
państwach się zmieniło. Tylko rząd
londyński zmienić się nie może. Bie-
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rut też nie może. Stalin też nie może.
Taki tygrys jak Churchill potrafił
odejść. Zaleski nie może.
„Jeżeli jednak rządowi londyńskie
mu się zdaje, że wróciwszy do kraju
w dalszym ciągu na zasadach tzw.
legalności będzie maluczkimi władał,
a odpowiedzialność złoży przed Bo
giem i Historią to rozczarowanie bę
dzie, obawiam się, poważne.
„Rząd, którego nie chcą uznać czo
łowe partie, który nie chce ustąpić
mimo Wielokrotnych publicznych
wzywań nie jest rządem, a kliką.
Bez względu na, to, że gorsza klika
od niego rządzi krajem, rząd taki
jest warchołem i nie reprezentuje
nikogo.
„Nie jestem jeszcze członkiem żad
nej polskiej partii politycznej zagra
nicą. Nie poczytuję tego sobie za
zaszczyt. Jak długo jestem niezrze-
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szonym luzakiem rząd londyński
nie potrzebuje się mnie pytać o apro
batę dla swojego postępowania. Jest
jednak obowiązkiem rządu londyń
skiego liczyć się z takimi partiami
jak Stronnictwo Narodowe, Ludowe
czy Polską Partią Socjalistyczną. Jest
obowiązkiem rządu londyńskiego li
czyć się bardzo poważnie z opinią
Polonii amerykańskiej i Polonii ka
nadyjskiej.
Jest koślawą demagogią w stylu
sowieckiego „malikowania“ pomawia
nie tak poważnych partii czy organi
zacji o zdradę interesów Polski. Te
partie i organizacje nie wysługują się
Bierutowi i nie ma żadnej racji żądać
aby w nagrodę za to wysługiwały się
komukolwiek innemu. Mają swoje
godne tradycje demokratyczne, —
należy się z nimi liczyć i je uszano
wać“.

P Ó Ł Ś R O D K 1
KARTA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH
Uchwalony dnia 3 listopada przez
Zgromadzenie Narodów Zjednoczo
nych projekt amerykańskiego sekre
tarza stanu, p. D. Achesona, noszący
nazwę „Wspólnej akcji dla zapewnie
nia pokoju“ (United Action for
Peace), wprowadza poważne przesu
nięcia w dotychczasowej strukturze
tej organizacji, warto więc poświęcić
mu nieco uwagi. Karta Narodów Zje
dnoczonych powołała do życia dwie
instytucje, uprawnione do zajmowa
nia się zagadnieniami międzynarodo
wego pokoju i bezpieczeństwa —
Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpie
czeństwa, lecz uprawnienia w tej
dziedzinie rozłożyła pomiędzy nimi
nierównomiernie. Obowiązek czuwa
nia nad zachowaniem międzynarodo
wego pokoju obciąża, według Karty,
przede Wszystkim Radę Bezpieczeń
stwa. Tylko Rada uprawniona jest do
działania, jeśli stwierdzi groźbę dla
pokoju, naruszenie pokoju lub akt
agresji. Decyzje Rady obowiązują
wszystkich
członków organizacji.
Zgromadzenie, obdarzone szerokimi
uprawnieniami w zakresie dyskusji i
uchwalania zaleceń, nie może w tych
sprawach podejmować uchwał wią
żących, a co Więcej, obowiązane jest
sprawy, w których konieczne jest za
stosowanie środków przymusowych,
przekazywać Radzie Bezpieczeństwa.
Zgromadzenie składa się z przed
stawicieli wszystkich państw, będą
cych członkami Narodów Zjednoczo
nych; uchwały jego zapadają, zależ
nie od sprawy, zwyczajną większością
lub większością dwóch trzecich gło
sów. Rada Bezpieczeństwa składa się
2 11 członków, w tym 5 członków sta
łych, którymi są wielkie mocarstwa
1 6 członków niestałych, zmieniają
cych się co dwa lata. Do ważności uch
wał Rady potrzeba siedmiu głosów;
w sprawach proceduralnych wystar
cza ta większość bez Względu na jej
skład, lecz we wszystkich innych
sprawach większość siedmiu musi, z
Pewnymi wyjątkami, obejmować gło
sy członków stałych. Sprzeciw jedne-

go z członków stałych uniemożliwia
zatem powzięcie uchwały. Jest to
słynne prawo weta, z którego Rosja
Sowiecka korzystała już 47 razy.
Twórcom Karty Narodów Zjedno
czonych przyświecały dwa założenia:
założenie, że odpowiedzialność za utrzymanie pokoju ciąży na wielkich
mocarstwach, jako reprezentujących
przeważającą siłę, i założenie, że mo
carstwa te w ogólnych zasadach swej
polityki będą ze sobą zgodne. Jedno
myślność wielkich mocarstw co do
zasad była kamieniem węgielnym
Karty, a jedną z tych zasad miało
być uznanie powojennego podziału
świata za ostateczny. Prawo weta
miało stać na straży nabytych i uznanych interesów ‘wielkiego mocar
stwa, lecz nie było przeznaczone na
to, aby bronić niedozwolonej ekspan
sji tych interesów. Karta Narodów
Zjednoczonych, jak niegdyś święte
Przymierze, miała się stać narzędziem
utrzymania powojennego status quo,
barierą przeciwko przekraczaniu ustalonych sfer wpływów, ale nie
środkiem walki o rozszerzanie tych
wpływów.
ZAWIEDZIONE NADZIEJE
Oczekiwania te zawiodły. Polityka
sowiecka była daleka od przejścia w
fazę statyczną i wyrzeczenia się eks
pansji. Agresywna postawa Rosji za
łamała koncepcję jednomyślności i
wywołała postępujący paraliż Rady
Bezpieczeństwa; instytucja ta stała
się w końcu niezdolna do żadnego
działania. W czerwcu br. pod nieobec
ność przedstawiciela sowieckiego, Ra
da otrząsnęła się na chwilę z bezwła
du, podejmując znane uchwały w
sprawie koreańskiej. Moskwa uznała
wprawdzie, że uchwały te, jako za
padłe bez jej udziału, są nielegalne,
lecz pogląd ten nie znalazł poparcia
w opinii prawniczej zachodu.*) Auto*) Praktyka Rady Bezpieczeństwa
ustaliła, że tylko wyraźny sprzeciw
stałego członka uniemożliwia powzię
cie uchwały, wstrzymanie się od gło
su nie wystarcza. Dr Hambro (The
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rytet Rady wzrósł znacznie w oczach
świata. Przekonano się naocznie, że
Narody Zjednoczone mogą działać w
interesie zDiorowego bezpieczeństwa i
to działać skutecznie, pod warunkiem
że nie będą obradowały przy wspól
nym stole z napastnikiem. Organiza
cja ta może się stać żywotna, jako
koalicja antysowiecka. Jako pomost,
łączący dwa światy, skazana jest na
podporządkowanie się polityce sowie
ckiej bądź na zamarcie.
Powrót p. Malika do Lakę Success
wywołał recydywę bezwładu Rady
Bezpieczeństwa i potwierdził to prze
świadczenie całkowicie.
PLAN P. ACHESONA
Projekt p. Achesona nie wyciąga
jednak tych wniosków z lekcji kore
ańskiej i jest jeszcze jedną próbą oży
wienia Narodów Zjednoczonych bez.
usuwania z ich grona napastnika.
Składa się on w swej istocie z czte
rech zasadniczych przepisów. Pierw
szy z nich stanowi, że obowiązek czu
wania nad utrzymaniem międzynaro
dowego pokoju ciąży nadal na Radzie
Bezpieczeństwa, jeżeli jednak weto*
stałego członka Rady uniemożliwi jej
powzięcie uchwały sprawą może siq
zająć Zgromadzenie Ogólne. W tym
celu ustawowa większość członków
Narodów Zjednoczonych lub siedmiu
członków Rady może zażądać zwoła
nia Zgromadzenia; zwołanie nastę
puje w ciągu 24 godzin. Sprawę zdej
muje się wówczas z porządku obrad
Rady Bezpieczeństwa i wnosi się ją,
pod obrady Zgromadzenia, które mo
że zalecić swym członkom przedsię
wzięcie akcji, jaką uzna za koniecz
ną. Zgromadzenie nie ma jednak
prawa zalecić użycia siły, jeżeli nie
stoi wobec faktu pogwałcenia poko
ju lub agresji; sama groźba dla po
koju nie wystarcza.
Przepis drugi ustanawia Komisję:
Pokoju (Peace Observation Commis
sion), której zadaniem jest zbieranie
faktów i materiału dowodowego na.
zagrożonym obszarze. Komisja może
działać tylko na podstawie upoważ
nienia. Zgromadzenia, Rady Bezpie
czeństwa lub tzw. Małego Zgromadze
nia i za zgodą lub na żądanie pań
stwa, na którego terytorium się uda
je. Składa się ona z przedstawicieli
14 państw, w tym przedstawiciela.
Rosji Sowieckiej.*)
Przepis trzeci zaleca członkom
Narodów Zjednoczonych utrzymywa
nie w pogotowiu kontyngentów sil
zbrojnych, wyćwiczonych i wyekwipo
wanych w ten sposób, aby było moż
liwe ich szybkie użycie na każdym
zagrożonym obszarze, jeżeli tego zaCharter of the United Nations) twier
dzi, że zagadnienie było podnoszone
w San Francisco i rozstrzygnięte zgod
nie z późniejszą praktyką. Kelsen
(The Law of the United Nations) uważa, że oba poglądy są możliwe.
*) Oprócz Sowietów, w skład komisji
wchodzą: Chiny Kuomintangu, Ko
lumbia, Czechosłowacja, Francja,
Indie, Irak, Izrael, Nowa Zelandia,
Pakistan, Szwecja, Wielka Brytania,
Stany Zjednoczone i Urugwaj.
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żąda Zgromadznie bądź Rada Bez
pieczeństwa.
Przepis ' ostatni wreszcie tworzy
Komitet środKów Zbiorowych (Colle
ctive Measures Committee), mający
nie później niż do dnia 1 sierpnia
1951 r. opracować metody utrzyma
nia i wzmocnienia międzynarodowe
go pokoju i bezpieczeństwa. Komitet
składa się również z przedstawicieli
14 państw. *)
ZGROMADZENIE N. Z. I WIELKIE
MOCARSTWA
Intencją planu pl Achesona jest
utrzymanie go w ramach Karty Na
rodów Zjednoczonych. Zmiana tej
Karty wymaga uchwały dwóch trze
cich głosów Zgromadzenia i ratyfi
kacji przez taką samą większość
członków Narodów Zjednoczonych, w
tym przez wszystkich członków sta
łych Rady Bezpieczeństwa, jest więc
praktycznie bez zgody Rosji Sowiec
kiej niemożliwa. Nie mogąc unie
szkodliwić weta w drodze zmiany
Karty, p. Acheson stara się je ograni
czyć, wprowadzając możność odwo
łania się do Zgromadzenia, gdzie pra
wo weta nie istnieje. Nie jest to zbyt
zgodne z literą Karty, a co więcej, z
intencjami jej twórców. Uchwały w
San Francisco dążyły do oparcia po
koju świata na współpracy wielkich
mocarstw; p. Acheson oddaje sprawę
tego pokoju w ręce małych państw,
stanowiących większość w Zgroma
dzeniu. Ta demokratyzacja Karty jest
jednak tylko formalna. Nie zmienia
ona faktu, że uchwały Zgromadzenia
będą skuteczne tylko wówczas, gdy
stanie za nimi grupa wielkich mo
carstw, a przede wszystkim Stany
Zjednoczone. Małe państwa nie zacz
ną wojny z Rosją Sowiecką lub jej
satelitami; bez gotowości wielkich
mocarstw do użycia siły dla przeciw
stawienia się napaści uchwały Zgro
madzenia zostaną martwą literą, jak
nią zostały np. uchwały w sprawie
umiędzynarodowienia Jerozolimy lub
w sprawie Afryki zachodniej. Uchwa
ły Zgromadzenia, nie mając formal
nej mocy wiążącej, mogą dać jedynie
mocarstwom, gotowym do użycia siły,
oparcie w opinii świata. Zgromadze
nie nie jest niczym więcej jak trybu
nałem opinii światowej, orzekającym
po czyjej stronie jest napaść i udzie
lającym legitymacji do jej odparcia.
Taki stan rzeczy zawiera jednak w
sobie inne niebezpieczeństwa. Lekce
ważenie uchwał Zgromadzenia przez
wielkie mocarstwa pociągnęłoby za
sobą ostateczny upadek autorytetu
całej organizacji, 'wzmocniłoby mo
ralnie przeciwnika i rozbroiłoby psy
chicznie świat zachodni. Plan p. Ache
sona, zamiast zamierzonego wzmoc
nienia Narodów Zjednoczonych, osiągnąłby skutek zgoła przeciwny.
świadomy tego ryzyka p. Acheson
*) W skład Komitetu wchodzą;
Australia, Belgia, Brazylia, Birma,
Kanada, Egipt, Francja, Meksyk, Fi
lipiny, Turcja, Wielka Brytania, Sta
ny Zjednoczone, Wenezuela i Jugo
sławia.
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zgodził się na wprowadzenie do swego
projektu pewnych klap bezpieczeń
stwa. Zwołania Zgromadzenia może
żądać, według projektu, ustawowa
większość członków Narodów Zjedno
czonych lub przynajmniej sied
miu członków Rady Bezpieczeństwa.
Możliwość pierwsza nie będzie mia
ła zapewne praktycznego znacze
nia, druga zaś daje niejako gwaran
cję, że do zaskoczenia wielkich mo
carstw nie dojdzie. W Radzie Bezpie
czeństwa zasiada tylko 6 małych
państw, do ważności więc wniosku o
zwołanie Zgromadzenia potrzeba udziału przynajmniej jednego mocar
stwa. W rzeczywistości, ponieważ jed
nomyślność małych państw w spra
wach tego rodzaju jest mało prawdo
podobna, udział mocarstw we wnios
ku musiałby być większy. Gwarancja
nie jest jednak całkowita, gdyż człon
kami stałymi Rady są obecnie Chiny
narodowe, niewiele mające do stra 
cenia, oraz Francja, która ma poważ
ne kłopoty w Indochinach, gdzie
Stany Zjednoczone nie zamierzają
wkraczać bezpośrednio.
Drugim zabezpieczeniem jest prze
pis, że Zgromadzenie może zalecić
użycie siły tylko po fakcie pogwałce
nia pokoju lub agresji, lecz nie przed
tem. Przepis ten zabezpiecza mocar
stwa przed wplątaniem w wojnę pre
wencyjną, lecz z drugiej strony zamy
ka przed Zgromadzeniem drogi do za
pobieżenia agresji przez groźbę uży
cia siły.
NIEKTÓRE WADY PROJEKTU
Przyszłość pokaże jak będzie dzia
łał plan p. Achesona w zetknięciu z
życiem. Można jednak już teraz
wskazać na pewne jego strony ujem
ne. Zgromadzenie Narodów Zjedno
czonych składa się z przedstawicieli
59 państw, rozproszonych po całym
świecie. W instytucjach o znacznej
liczebności członków rozwija się nie
raz podatność na wpływy uboczne
oraz poczucie nieodpowiedzialności
za powzięte decyzje. W Zgromadzeniu
poczucie to może grać tym silniej,
im słabszy jest związek głosującego z
zagrożonym rejonem geograficznym.
Niespodzianki w wynikach głosowań
są zawsze w tych warunkach możliwe.
Komisja Pokoju nie może, według
projektu, działać z własnej inicjatywy,
lecz tylko na zlecenie Zgromadzenia.
Rady Bezpieczeństwa lub Małego
Zgromadzenia. Zarówno jednak Zgro
madzenie jak i Rada muszą mieć
przed sobą fakty, aby powziąć uchwa
ły. Zbieranie się po to jedynie, aby zle
cić Komisji zbadanie faktów, pociąga
za sobą zwłokę, która może zaważyć
na powodzeniu całej akcji. Inną
zwłokę powoduje obowiązek stwier
dzenia, zanim Zgromadzenie zostanie
zwołane, że Rada Bezpieczeństwa nie
była w stanie powziąć decyzji. Rada
będzie zawsze bezsilna, z Wyjątkiem
chyba fantastycznego wypadku agre
sji, która nie podobałaby się Rosji.
Zgromadzenie mogłoby więc zaczynać
obrady wcześniej.
Utrzymywanie kontyngentów zbroj
nych, gotowych do niezwłocznej in
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terwencji pod flagą Narodów Zjednoszonych w każdym zakątku świata,
nasunie rozliczne trudności, z których
jedną mogą być odległości geografi
czne. Trudności tej mogłyby zaradzić
pakty regionalne, opasujące zagrożo
ne obszary, lecz, jak dotychczas, ist
nieje jeden tylko taki pakt, łączący
wspólnotę atlantycką, a na zawarcie
innych się nie zanosi.
Charakterystyczna była postawa so
wiecka w czasie obrad nad projektem
p. Achesona. Pp. Wyszyński i Malik
uznali cały projekt za jaskrawe po
gwałcenie Karty, lecz po uchwaleniu
go przez Komitet Polityczny Zgroma
dzenia p. Wyszyński zabiegał usilnie
o przyznanie Rosji Sowieckiej miej- •
sca w Komisji Pokoju. Miejsce to otrzymał i można przyjąć, że je odpo
wiednio wyzyska. Jednym z zadań
Komisji będzie wysyłanie obserwato
rów na linię konfliktu. Obserwatorzy
zachodni nie przedostaną się na dru
gą stronę tej linii, przejdzie tam jed
nak obserwator sowiecki i wróci ob
ładowany dokumentacją, świadczącą
niezbicie, że to agenci imperialistycz
nej reakcji dokonali napaści.
POSTĘP
Po uchwaleniu projektu p. Acheso
na przez Zgromadzenie przedstawi
ciel amerykański, p. F. Dulles, oświadszył, że cieszy się niezmiernie z nie
mal jednomyślnej, bo zapadłej 52
głosami przeciwko 5 głosom bloku so
wieckiego, uchwały. „W uchwale tej
— mówił p. Dulles — wszyscy słusznie
widzą najważniejsze dzieło Zgroma
dzenia od czasów San Francisco...
Wprowadzona w życie, ożywi ona prze
pisy Karty i zapewni tak mocną or
ganizację oporu przeciwko agresji, że
jej powtórzenie stanie się mniej
prawdopodobne (that it is less likely
aggression will reoccur).“
Oświadczenie to można traktować
z pewną dozą sceptycyzmu, trzeba
jednak stwierdzić, że uchwała Zgro
madzenia jest — w granicach założeń
politycznych mocarstw zachodnich —
niewątpliwym postępem. Polityka
tych mocarstw nie decyduje się jesz
cze na zatrzaśnięcie drzwi i spalenie
mostów. Uważa ona, że trzeba nadal
chronić wątłą kładkę, łączącą za
chód z azjatyckim wschodem. Ucieka
się więc do półśrodków i dba o zacho
wanie pozorów. Projekt p. Achesona
jest takim półśrodkiem. Przypomina
on naoliwianie maszyny, która zgrzy
ta i staje nie tyle dla braku oliwy, ile
wskutek wad swojej konstrukcji.
Sytuacja jest jednak trudna. Rosja
nie zdradza zamiaru wystąpienia z
Narodów Zjednoczonych, wykluczenie
jej zaś, gdyby nawet zdecydowano
się na ten krok drastyczny, jest nie
możliwe. Wymagałoby ono, według
Karty, uchwały Zgromadzenia, po
wziętej na wniosek Rady Bezpieczeń
stwa. W Radzie Bezpieczeństwa zasia
da jednak przedstawiciel sowiecki,
uzbrojony w prawo weta.
Dn. 14 grudnia 1939 r., po napaści
sowieckiej na Finlandię, Liga Naro
dów wykluczyła Rosję Sowiecką ze
swego grona. Narody Zjednoczone
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m ają tę drogę prawnie przed sobą
zamkniętą. W San Francisco nikomu
na myśl nie przyszło, że może kiedyś
powstać zagadnienie wykluczenia
wielkiego mocarstwa, Tempus edax
:rerum.„
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Z tym wszystkim listopadowa uchwała Zgromadzenia przejdzie za
pewne .próbę ogniową szybciej, niż
się tego spodziewano. Marsz wojsk
Mao-Tse-tunga wgłąb Tybetu, inter
wencja chińska w wojnie koreańskiej,
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wspomaganie przez Chiny i Rosję re
belii Viet-Minhu w Indochinach...
Wbrew optymizmowi p. Dullesa, za
męt na święcie rośnie.
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historię, a człowiek, jego osobowość,
poglądy, sposób życia, moralność,
wiedza, są wynikiem tych form pro
Drogi Czytelniku,
dukowania i życia zbiorowego. Formy
Mało jest tak zasadniczych i tak
produkcji kształtują środowisko, śro
•trudnych zagadnień, jak zagadnienie
dowisko kształtuje jednostkę. Wolna
roli człowieka w historii. Mamy tu
wola
istnieje tylko w jednej postaci:
wszyscy: ty i ja i ludzie współcześni,
świadomego przyjęcia konieczności
poglądy niesłychanie wypaczone. Cho
obiektywnej i materialnej.
dziliśmy do szkoły, w której nauka
Każdy z nas odczuwa, że historia
oparta była w zasadzie na filozofii po
jest dramatem. Ale dramatem czego:
zytywistycznej, choć nikt z nauczycie
ślepych sił przyrody, geniuszu zbioro
li tak tego nie nazywał, a nawet mo
wości, form socjologicznych, wielkich
że nie zdawał sobie sprawy ze swojej
ludzi? Wiemy, że życie każdego z nas
filozofii. Nie mogę pisać o za wielu
jest dramatem, ale nie zdajemy sobie
rzeczach na raz, toteż nie będę ana
sprawy, w jaki sposób ten dram at
lizował na czym ta filozofia pozytywi
pryWatny łączy się z dramatem dzie
styczna dla nas polegała w wykształ
jowym. Na to pytanie usiłuje dać w
ceniu. W naszej szkolnej historii prze
pewnym sensie odpowiedź znany hi
jawiała się ona jako nieprzetrawiona
storyk angielski, prof. H. Butterfield
mieszanina nieprzemyślanego do
w swej tegorocznej książce: „Christia
końca materializmu z tradycyjnym
nity and History“. Książka powstała
kultem bohaterów. O pozytywizmie
z cyklu odczytów wygłoszonych na
napiszę Ci innym razem, teraz po
uniwersytecie w Cambridge i porusza
przestanę na konsekwencjach nasze
tylko niektóre, wybrane tematy, nie
go historycznego wychowania, na
zawsze w sposób całkiem przekonywa
wnioskach, jakie wyciągaliśmy z tych
jący, często zbyt anglikański, ale
pojęć o historii, jakie urobiła w nas
zawsze interesujący.
szkoła.
Najważniejsze, jak mi się zdaje, jest
Na pytanie, „kto robi historię?“, bo
to, że prof. Butterfield, w przeciwień
to pytanie w myśleniu historiozoficz
stwie do niemal wszystkich swoich
nym przeciętnego człowieka jest n aj
brytyjskich kolegów, nie jest eWolupospolitsze, ludzie współcześni odpo
cjonistą. Ewolucjonizm, jako sposób
wiadali sobie dwojako, zależnie od te
patrzenia na życie a nie tylko na bio
go, która strona szkolnego pozytywiz
logię, jako podstawa poglądu na hi
mu bardziej im odpowiadała. Jedni
storię nie tylko gatunków przyrod
mówili: wielcy ludzie robią historię.
niczych ale na historię wszystkiego
Ten pogląd jest bardzo stary, bardzo
w ogóle, wszedł nam w krew. Butter
tradycyjny, obowiązujący od czasów
field sprzeciwia się jego konse
Herodota czy Neposa, i gruntownie
kwencjom w historii. Jedną z takich
pogański. Może on być równie dobrze
typowych konsekwencji jest prze
bezbożny jak teistyczny, bo przyjmo
świadczenie, że każde pokolenie jest
wać może, że przez wielkich ludzi
tylko szczeblem dla następnego. An
działa natura czy to w postaci geniu
gielski historyk przeciwstawia temu
szu rasy czy geniuszu gatunku, albo
zdanie Rankego, że pokolenie jest
że przez wielkich ludzi, jak to wierzyli
jednakowo odległe (equidistant) od
starożytni, działa bóstwo, że ich ge
wieczności. Każde jest jednakowo
niusz ma w sobie pierwiastek boski.
ważne lub nieważne z punktu widze
Wielu ludzi, którzy szczerze uważają
nia “wieczności. Historia nie jest po
siebie za chrześcijan, w historii przyj
ciągiem, powiada Butterfield, który
mują ten czysto pogański pogląd, że
jedzie do jakiejś stacji. Z wszystkiego,
boskość przejawia się przez wybra
co wiemy, możemy być pewni, że tak
nych tylko, a przynajmniej przez wy
czy inaczej nasz glob jest skazany na
branych głównie.
smutny koniec. Drabina postępu nie
Przeciwny do tego tradycyjnego po
opiera się swoim wierzchołkiem o nic.
gańskiego wniosku wyciągają wnio
Inne popularne złudzenie polega na
sek materialiści. W ich pojęciu histo
tym, że jesteśmy coraz doskonalsi. W
rię „robią“ siły naturalne poza czło
rzeczywistości głębokość duchowa i
wiekiem. Człowiek jest co najwyżej
mądrość są niezależne od sumy wia
wyrazem tych sił. I tu mamy dwie od
domości. Wielu ludzi, stwierdza But
miany poglądu: jedną najjaskrawiej
terfield, którzy żyli najpełniej i my
wyrażali hitlerowcy. Ich zdaniem
śleli najgłębiej, nie miało wiedzy prze
wszystko robi rasa, a Więc wrodzone
ciętnego “współczesnego sztubaka an
Pierwiastki biologiczne. Hitler twier
gielskiego.
dził nawet, że w swej polityce idzie w
Przeciwko ewolucji jako stałemu
ślady natury: natura jest hojna w
postępowi przemawia zasadnicza ce
szafowaniu życiem indywidualnym,
cha natury ludzkiej, przejawiająca się
dba tylko o życie gatunku. Marksiści
twierdzą, że formy produkcji „robią“ w dziejach w zjawisku, które Butter-

field nazywa „siłą przyciągania w
historii“. Wszystkie plany ludzkie
„uziemiają się“ w ciągu dziejów, n a j
prościej pomyślana linia wygina się
ku dołowi, wszystko psuje się w pe
wien sposób w czasie. Szukając przy
czyn historyk natrafia najczęściej na
ludzką pożądliwość jako główny silnik
paczący rozwój. „Pewne cechy natury
ludzkiej, które mogłyby nie być wca
le wadami wśród zwierząt na puszczy,
są nie tylko szkodliwe nawet w świę
cie zwykłych ludzkich stosunków ale
grożą wręcz katastrofą takiemu świa
tu, jaki możemy “Widzieć w obecnej
chwili.“ Marksizm opiera się przede
wszystkim na trafnej ocenie złych
stron natury ludzkiej. Po antychrześcijańskim optymizmie wieku oświecienia, marksizm zdziera maskę z
ludzkiej natury i eksploatuje złe i
słabe strony człowieka po mistrzow
sku.
W społeczeństwach zachodnich na
tomiast panuje swoista beztroska, po
legająca na tym, że zatracono świa
domość ryzykowności życia ludzkiego.
Nowoczesne bezpieczeństwo od ognia,
zarazy, głodu i gwałtu przesłania lu
dziom rzeczywistość, pozwala im za
pomnieć, że życie jest dramatem.
Tymczasem najbardziej twórcze mo
menty historii związane są z krytycz
ną sytuacją. Zwycięstwo wydobywa
się najczęściej z klęski. Jako1przykład
cytuje Butterfield starożytnych ży
dów, używając przy tym uderzającego
porównania, iż „w krytycznym mo
mencie było tak, jak gdyby znaleźli
się między hitlerowskimi Niemcami a
sowiecką Rosją“, a jednak nie tylko
nie zniknęli z mapy, lecz stworzyli „je
den z pół tuzina twórczych momen
tów w historii świata“.
Jakaż więc jest butterfieldowska
koncepcja historii i roli w niej czło
wieka? Przedstawia on ją może n aj
jaśniej w obrazie orkiestry. „Dzieje
ludzkie są jakby utworem muzyki
orkiestralnej, który gramy po raz
pierwszy... Jeśli nawet jestem pewien,
że najbliższą nutą, którą mam za
grać, jest iB fiat, nigdy nie czuję się
pewny, że nie wyjdzie ona ze zdumie
wającymi powiązaniami, dopóki nie
usłyszę co inni ludzie zagrają w tym
samym momencie“. Nikt nie wie jak
się ten utwór skończy: „sam kompo
zytor komponuje muzykę cal za calem,
w miarę jak orkiestra go gra, tak że
jeśli ty lub ja zagramy fałszywą nutę,
zmienia on plan i nadaje inny bieg
nutom bezpośrednio następującym“.
W dysonansie świata rolą człowieka
jest uderzenie we właściwy ton. Na
wet jeśli przypłaci to życiem, wywo
łanej przez niego harmonii nikt nie
zdolny jest już obalić.
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A więc każdy człowiek jest ważny
w orkiestrze świata, każdy ton jest
niepowtarzalny. Nie tylko pierwsze
skrzypce są ważne. Co więcej, każdy
człowiek wpływa na całość utworu i
na grę innych. Instrumenty w ręku
grajków są bardzo ważne, ale nie one
decydują w ostateczności, co się gra.
Obraz Butterfielda przedstawia dzie
je jako harmonię, w której działają
trzy elementy: Stwórca, człowiek i
narzędzia człowieka.
Podobną ideę, lecz bardziej anegdo
tycznie i barwnie przedstawił przed
kilkunastu już laty znany francuski
powieściopisarz, André Maurois w
swoim zbiorku essay‘ów „Mes songes
qui voici“. Jest tam opowiadanie o
profesorze historii, który umarł i po
szedł do nieba. Jeżeli je przypadkiem
czytałeś, Wybacz mi, że powtórzę z
grubsza jego treść.
Niebo profesora przedstawia się ja 
ko olbrzymia biblioteka tylko dla nie
go, z aniołem w charakterze bibliote
karza. Półki tej biblioteki wypełnio
ne są niezliczoną ilością tomów. Ty
tuł każdego tomu zaczyna się od sło
wa: „gdyby“ (Gdyby Kuba X. ze wsi
Y. nie wyszedł później niż zwykle
dnia...; Gdyby Maria Z. nie pokłóciła
się z sąsiadką w dniu... etc.). W każ
dym z tych tomów historia świata
wygląda nieco inaczej: jedni ludzie
się nie rodzą, inni, bardzo wybitni,
przechodzą przez życie niepostrzeżeni. Profesor czyta trzy historie Fran
cji: w jednej z nich Korsyka nie zo
staje przyłączona do Francji-i Napolione Buonaparte umiera jako roman
tyczny bandyta-patriota ; w drugiej
nie udaje się rewolucja francuska i
Napoleon Bonaparte umiera jako emerytowany pałkownik artylerii. Trze
cia, odtworzona w obszernych wyjąt
kach przez Maurois nosi tytuł „Gdy
by Ludwik Szesnasty okazał odrobinę
silnej woli“. Ta ostatnia dobiega aż
do daty śmierci naszego profesora.
Nie ma w niej Stanów Zjednoczonych
ani miasta Waszyngtonu, a w latach
dwudziestych dwudziestego wieku od
bywa się wielka konferencja impe
rialna brytyjska w Filadelfii, dokąd
przeniosło się centrum Imperium.
Ogólny sens opowieści francuskiego
pisarza zdaje się być ten, że losy po
szczególnych ludzi układają się w za
leżności od ich Własnego i innych lu
dzi postępowania, że losy poszczegól
nych narodów mogły być na pewnym
wycinku czasu zupełnie inne niż by
ły, że jednak ogólny rozwój stosun
ków w dłuższej epoce nie byłby mimo
to wszystko sprzeczny całkowicie z
tym, co się stało w rzeczywistości. W
każdej chwili istnieją miliardy moż
liwych przyszłych historii. Jako moż
liwość istnieją one równocześnie.
Opatrzność pozwala ludziom formo
wać historię i wciąż dodaje nowe to
my możliwych dziejów, z których
każdy sięga aż do końca historii.
Jest to w istocie ta sama idea, któ
rą Butterfield wyraża w postaci sym
fonii. Tu każda nuta przesądza o tym,
jak kompozytor ułoży dalszy ciąg,
tam autor pisze nową historię po
każdym czynie ludzkim. Obraz ten
jest równie odległy od materialisty-

Polska

cznego determinizmu jak od pogań
skiego „interwencjonizmu“ bóstwa.
Tymczasem większość współczesnych
nam chrześcijan wyobraża sobie rolę
Opatrzności w historii ludzkiej albo
jako coś w rodzaju teistycznego de
terminizmu, gdzie plan dziejów świa
ta jest ułożony i przesądzony w nie
bie albo też jako ochrzczoną koncep
cję pogańską, gdzie ludzie postępują
wedle kierujących nimi, mniej lub
więcej naturalnych, motywów a Opatrzność wkracza od czasu do czasu
drogą katastrof, objawień, lub też
spełniając nasze modlitwy. Oczywiś
cie pewne rzeczy dzieją się w świecie
ludzkim z koniecznością determini
styczną, oczywiście w pewnych wy
padkach mamy prawo widzieć w nie
których wydarzeniach szczególnie
Wyraźną rękę boską czy spełnienie
naszych modłów. Ale dzieje nie są
deterministyczną dialektyką konie
czności, przerywaną cudami. Raczej
można by powiedzieć, że historia jest
jednym nieustającym cudem, subtel
nym i zawsze nowym. Butterfield uży
wa w jednym miejscu porównania, że
symfonia Beethovena nie jest piękna
tylko dla tego, kto zna jej całość, że
można się zachwycić jej fragmentem.
Péguy w poemacie „Le Mystère des
Saints Innocents“ drwi z ludzi, któ
rym się zdaje, że widzą plan Opatrz
ności na przyszłość i wkłada w usta
Boga zdanie: „Skąd wiecie, czy ja już
postanowiłem, co będzie jutro?“.
Jeżeli owa „siła przyciągania w hi
storii“ nie doprowadziła ludzi do ka
tastrofy ani do spadnięcia na najniż
szy poziom duchowy, to dlatego, że
przeciw niej działa inna siła, wypy
chająca człowieka do góry. Bez tej
siły historia byłaby w ogóle niezro
zumiała. Bez zrozumienia tych dwóch
sił, tego najistotniejszego dramatu,
dochodzi się do takich bzdur jak
teoria Marksa, że postęp produkcji
poprzez postęp społeczny doprowadzi
do społeczeństwa komunistycznego,
gdzie każdy będzie pracował tyle, ile
będzie chciał, będzie otrzymywał tyle
ile będzie potrzebował i historia sta
nie w miejscu raz na zawsze, historia
się skończy. Podziw bierze, że ludzie
skądinąd inteligentni, jak naprzykład
Lenin, z poważną miną powtarzają
takie tezy eschatologiczne na pozio
mie eschatologii melanezyjskiej. „NieZ
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masz Boga, rzekł głupiec w sercu
swym.“
Nie jest prawdziwe, że historię ro
bią wielcy ludzie, nie jest prawdziwe,
że historię robią warunki materialne.
Historię robimy wszyscy, robimy ją
ciągle i nie jesteśmy w pełni w stanie
przewidzieć jakie skutki historycznema nawet najbardziej przemyślany
nasz czyn, a cóż dopiero taki czyn,
nad którym nie mamy czasu się za
stanowić. Wielkich ludzi widzimy, bo
na nich patrzymy, ale nie widzimy w
jakim stopniu ich czyny uwarunko
wane są czynami innych ludzi. Na
turalnie jedni ludzie wywierają na
losy świata większy wpływ, inni
mniejszy, ale i pod tym względem f
ulegamy wielu spektakularnym złu
dzeniom. Frank Sheed podczas swe
go odczytu na kongresie „Pax Roma
na“ zwracał uwagę, że kiedy Napo
leon wkraczał do zdobytej Jeny, był
przekonany, że przez swe historyczne
zwycięstwo zabezpieczył Francję na
wieki od strony Wschodu. W tej sa
mej chwili tylnym wyjściem ze swego
mieszkania w Jenie uciekał młody
profesor Hegel. Dla Francji byłoby
lepiej, twierdził Sheed, gdyby Napo
leon poniósł klęskę pod Jeną a nato
miast przy okazji bitwy zginął Hegel.
Bez Hegla nie byłoby, dodajmy od
siebie, nie tylko Bismarcka i Hitlera,
ale także Marksa, Lenina i Stalina,,
w takiej postaci jak ich znamy, bo.
nie byłoby materializmu dialektycz
nego.
Historia uczy pokory. Nie tylko
„małych“ ludzi, dlatego że są mniej
znaczni niż „wielcy“, ale także i „wiel
kich“, dlatego że wykazuje im jak są
przypadkowi. Z punktu widzenia
kompozytora nie to się liczy, czy ktoś
się odzywa basem i czy ma partię so
lową, lecz to, czy głos jego brzmi
czysto, czy nie fałszuje. Człowiek robi
historię. Każdy człowiek robi histo
rię. I każdy człowiek jest odpowie
dzialny, będzie odpowiadał, za swój
udział W historii. Choćby ten udział
polegał na daniu maleńkiego przykła
du jednemu dziecku, lub zaniedbaniu,
wykorzystania jednej małej okazji..
Nie ma w rzeczywistości podziału na
postaci historyczne i zwykłych ludzi.
Wszyscy jesteśmy postaciami history
cznymi.
Przyjmij, zatem, wyrazy należnego*
szacunku.

SPOŁECZNEGO

OŚWIADCZENIE ZPUW
W ZWIĄZKU ZE SPRAWĄ WYRWY
Na posiedzeniu w dniu 30 ub. m.
prezydium Komitetu Wykonawczego
Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa
Wojennego, powzięło uchwałę nastę
pującej treści w związku z “w ystąpie
niem p. Tadeusza Wyrwy:
1.
Polacy przebywający na uchodź
stwie są w dalszym ciągu obywatela
mi Rzeczypospolitej Polskiej, aczkol
wiek nie uznają czasowego, narzuco
nego przez Związek Sowiecki reżimu.
Polak, uchodźca polityczny, który w

obecnej sytuacji pozbywa się lub za
mierza się pozbyć obywatelstwa pol
skiego, przyjmując obywatelstwo in
nego państwa może to uczynić tylko
z powodów wyjątkowych.
2. Polscy uchodźcy polityczni przy
bywający do Stanów Zjednoczonych
dzięki sprawiedliwemu ustawodaw stwu amerykańskiemu oraz dzięki
wysiłkom Polonii amerykańskiej, nie
przestają być uchodźcami polityczny
mi. Przebywając w Stanach Zjedno-
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czonych wzbogacają swe doświadcze
nie znajomością najpotężniejszego
mocarstwa, które się rządzi sprawie
dliwością w duchu wolności i uma
cniają więzy duchowe, łączące ich z
braterską Polonią amerykańską.
3. Wszyscy uchodźcy polityczni
walczą i będą walczyć z komunizmem
w obronie Własnego narodu i wszyst
kich narodów, którym komunizm
zagraża. Walce tej poświęcą również
— gdy będzie potrzeba — krew i życie.
4. Polskie uchodźstwo polityczne
żywi głęboką nadzieję, że polityka
Zachodu, a zwłaszcza przodująca Za
chodowi polityka Stanów Zjednoczo
nych we właściwym momencie okre
śli wyraźnie jako jeden ze swych ce
lów uwolnienie Polski oraz innych
narodów zza żelaznej kurtyny spod
panowania sowieckiego. Wówczas
Polacy na pewno wniosą do wspólnej
sprawy znane całemu światu męstwo
polskiego żołnierza.
5. Prezydium Komitetu Wykonaw
czego ZPUW jest świadome, że zu
pełnie inna jest — i musi być — po
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stawa obywatela amerykańskiego
pochodzenia polskiego. Polacy, którzy
przybyli na ziemię amerykańską w
okresie przed pierwszą wojną świato
wą osiedlając się w wolnym i gościn
nym kraju, zamieniali obywatelstwo
jednego z trzech zaborców na za
szczytne obywatelstwo amerykańskie.
Polacy, którzy emigrowali z niepod
ległej Polski, zmuszeni warunkami
ekonomicznymi, nie opuszczali swego
kraju w chwili niebezpieczeństwa.
Zachowując tradycję, języz i kultu
rę polską, a przede wszystkim miłość
do starej ojczyzny, której zwłaszcza
w obecnym ciężkim dla Polski okre
sie, tak liczne dają dowody, stali się
lojalnymi obywatelami Stanów Zjed
noczonych. Dbałość o interesy Sta
nów Zjednoczonych jest ich natu
ralnym obywatelskim obowiązkiem.
Na pewno więc tą samą miarą mierzą
obowiązki swych rodaków — obywa
teli Rzeczypospolitej Polskiej — wo
bec Państwa Polskiego, którego wła
dze z konieczności politycznej znaj
dują się na wygnaniu.

IDEAŁ WYCHOWAWCZY SPK
W bieżącym miesiącu Oddział Sto
warzyszenia Polskich Kombatantów
,.Wielka Brytania“ postawił sobie za
zadanie poinformować społeczeństwo
polskie o swych osiągnięciach, pra
cach bieżących i zamierzeniach na
przyszłość.
Akcję tę Oddział przeprowadza
wśród wszystkich odłamów społeczeń
stwa, kładąc główny nacisk na zapo
znanie ze swą pracą naszej młodzieży,
która tak rozmaity obraz na tej wy
spie przedstawia, jeśli spojrzymy na
nią z punktu widzenia zawodu, Wieku,
uświadomienia narodowego i polity
cznego itp.
Mamy tu bowiem młodzież studiu
jącą i pracującą fizycznie; mamy
młodzież miejską i wiejską, mieszka
jącą w hostelach, w gminach polskich
lub osiedlach rodzinnych; mamy
młodzież robotniczą i rolniczą, pra
cującą na farmach angielskich.
Część tej młodzieży działa w ra 
mach organizacji SPK, zakładając
kluby dyskusyjne, sportowe, am ator
skie zespoły dramatyczne, orkiestry,
chóry, prowadzi walkę z wynarada
wianiem i reżimowymi organizacja
mi komunistycznymi, część zaś, nie
należąc nigdzie, tonie w morzu an
gielskich nacisków kulturalnych i wy
naradawia się.
Zastanawiając się nad rolą i zada
niami tej najcenniejszej części na
szego społeczeństwa odpowiedzieć
musimy sobie na pytanie zasadnicze,
które ujmuję następująco; Czy mło
dzież polska może wykonać zadanie
ciążące dziś na niej i oczekujące ją
w przyszłości, jeśli nie będzie należa
ła do dużej, powszechnej, obejmują
cej całą Wielką Brytanię i wiążącej
nas wszystkich organizacji społecz
nej?
Zdajemy sobie sprawę, że wykony
wanie zadań o charakterze politycz
nym, zależy przede wszystkim od tych
Wszystkich cech umysłowych i cha

rakteru, które składają się na całość
określoną pojęciem ,,typu“ człowieka.
Przed młodzieżą naszą, która do
emigracji politycznej należy, stają
następujące zadania: przygotowanie
się do pracy politycznej, przejęcie za
dań ze słabnących dziś bark starsze
go pokolenia, i realizacja tych zadań.
By jednak te zadania młodzież roz
wiązać mogła musi pozostać młodzie
żą polską i swe polskie dusze posze
rzyć i pogłębić.
żyjąc w rozproszeniu na emigracji
młodzież powinna pamiętać, że obo
wiązuje ją umiejętność myślenia sa
modzielnego i działania zespołowego,
że obowiązuje ją dobra znajomość tej
dziedziny życia, którą wybrała sobie
za zawód. Dobra znajomość swego za
wodu zapewnia bowiem z jednej
strony możliwości stworzenia dla sie
bie znośnych Warunków życia, a z
drugiej strony jest zasadniczą pod
stawą na której w dzisiejszej epoce
musimy stanąć, jeśli chcemy realizo
wać cele polityczne stojące przed n a 
mi.
A Więc młody Polak na emigracji,
jeśli chce spełnić ciążące na nim za
danie, powinien: poszerzać i pogłę
biać swą polskość i swą osobowość,
uczyć się działania na rzecz drugich
w oparciu o samodzielność myślenia i
zespołową pracę, zaznajamiać się ze
sprawami politycznymi i z działalno
ścią polityczną i pogłębiać swą wie
dzę fachową.
Przyjrzyjmy się, jaki SPK stawia
przed młodzieżą ideał wychowawczy
i w jaki sposób realizuje go. Nie będę
tu przytaczał poszczególnych założeń
statutowych, uchwał i deklaracji ide
ologicznych, w końcu wytycznych
programowych. Ujmę ich treść w spo
sób opisowy. Ideał wychowawczy,
który organizacja realizuje w swych
szeregach, to Polak o dużym poczu
ciu narodowym, reprezentujący głę
bokie wartości kultury polskiej, po
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głębiający i poszerzający je w sobie
i w otoczeniu. W oparciu o zręby pol
skiej kultury powinien on przyswajać
sobie te cenne wartości kultury, które
tu na zachodzie spotyka i które są
tego rodzaju, że je nabywać warto.
Cechą zasadniczą ideału wycho
wawczego SPK jest gotowość do po
święceń, ofiary i pracy na rzecz dru
gich: pracy opartej z jednej strony
0 zrozumienie, że tylko działanie w
zespole daje trwałe wyniki i eliminu
je elementy o tendencjach dyktator
skich. Cechą dalszą — jest zrozumie
nie, wpojenie i wyrobienie w sobie
demokratycznych metod nie tylko
działania, ale i myślenia.
Organizacja SPK popiera te dąże
nia, które wychowują w młodzieży
wiarę rozumową w ideę i chęć mani
festowania na jej rzecz w codziennej
twórczej pracy dla sprawy polskiej,
dla otoczenia i dla siebie samej.
Ideał wychowawczy SPK nie po
lega na bezmyślnym trwaniu w cze
kaniu, lecz na rozumowym czynnym
działaniu w oparciu o wiarę w ideę,
ujętą w praktyczny program. Jeżeli
mówimy o dążeniu do osiągnięcia
dużej wiedzy fachowej w swym za
wodzie, to nie w tym celu, by zaspo
koić jedynie swe ambicje osobiste i
ambicje gromadzenia środków m ate
rialnych; duża wiedza fachowa ma
dać młodemu Polakowi możność za
pewnienia sobie i rodzinie zdrowych
warunków życia,, umożliwić stworze
nie polskiej atmosfery, co na emigra
cji jest kosztowne, i ułatwić działal
ność na rzecz sprawy polskiej.
Swój ideał wychowawczy SPK rea
lizuje w kołach wśród tysięcy człon
ków SPK, realizuje go przez działanie.
Działanie to musi się odznaczać sze
regiem cech, które się wiążą ściśle
z typem młodego Polaka wychowu
jącego się w szeregach SPK. Przyj
rzyjmy się tym cechom działania.
Jedną z pierwszych jest zdrowy ide
alizm, wyrażający się w tym, że dzia
łaniem kieruje idea, ale ściśle zwią
zana z potrzebami realnymi danego
środowiska (miasta, gminy, hostelu)
1 uwzględniająca realne możliwości
tego środowiska. Dalszą cechą działa
nia jest jego powszechność, tj. dzia
łanie na rzecz wszystkich i działanie
wszystkich w danym środowisku mie
szkających. Tego rodzaju działanie
wyrabia zespołowość i współpracę, a
także wielostronność, która zapewnia
możność wyżycia się W zależności od
zamiłowań i uzdolnień. W końcu ca
łość tych cech pociąga za sobą dzia
łanie planowe na każdym szczeblu
organizacyjnym.
Cechy pracy w ramach SPK są
ściśle uzgodnione z cechami ideału
wychowawczego.
Jesteśmy bliscy odpowiedzi na po
stawione na początku artykułu py
tanie. Otóż doszliśmy do wniosku, że
jedynie w oparciu o wyraźny ideał
wychowawczy młodzież polska może
spełnić swe zadania na emigracji, da
lej — że jasno ideał ten skreśliło
SPK, w końcu, że ta organizacja ma
możność stwarzania warunków dzia
łania, które zapewniają realizację
ideału wychowawczego.
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Organizacja ta bowiem jest pow
szechną, działającą we wszystkich za
kątkach Wielkiej Brytanii W oparciu
o programy i budżety uchwalone
przez członków na zebraniach i zja
zdach; pracuje w oparciu o zespoły
wybierane i kontrolowane przez
członków; opiera się o człowieka,
członkowie jej skupiają się nie wokół
osób, ale idei. SPK jest organizacją
przechowującą najcenniejsze warto
ści żołnierza polskiego i zdrowe tra 
dycje wojskowe. Dąży ona do tego,
by wojsko było rzeczywiście zbrojnym
ramieniem narodu i aby stosunek do
wojska młodzieży był jak najbardziej
pozytywny.
świetlice, domy, kluby dyskusyjne,

kluby sportowe, orkiestry, dramatycz
ne zespoły amatorskie, chóry — stoją
otworem dla młodzieży a zarządy kół
oczekują na jej energię, zapał, inicja
tywę, żywotność, pomysłowość oraz
polskość ich ducha i umysłu. Wierzę,
że młodzież polska zastanowi się głę
boko nad problemem stojącym przed
nią i powie sobie, że do obowiązków
i działalności musi się przygotować.
W konsekwencji postawi sobie pyta
nie, gdzie stawiać pierwsze kroki.
I wówczas skieruje się tam, gdzie
spostrzeże jasny ideał wychowawczy
i możliwości działania społecznego,
to jest do SPK.
Adam Krajewski

WIECZÓR „MYŚLI POLSKIEJ“
W poniedziałek 30 października od
był się w sali teatralnej Klubu Białe
go Orła w Londynie Wieczór „Myśli
Polskiej“ na tem at „Ojczyzna i kondotierstwo“.
Na podium zasiedli trzej prelegenci,
pp. Marian Emil Rojek, Aleksander
Sierz i Wiktor Trościanko oraz prze
wodniczący p. Wojciech Wasiutyński.
Zagajając przewodniczący wspomniał
o pogłoskach, jakie wywołała zapo
wiedź Wieczoru w polskim Kensingtonie i zapewnił, że ci, którzy ocze
kują „sensacji“ personalnych lub plo
tek wewnętrzno-emigracyjnych sro
dze się zawiodą. Tematem wieczoru
jest naświetlenie z trzech różnych
punktów widzenia zagadnienia na
szego stosunku do udziału polskiego
w następnej wojnie światowej. Każdy
mówca wypowie swój indywidualny
pogląd. Przeplatając wstęp zabaw
nymi uwagami o polskich zwyczajach
•obradowania, p. Wasiutyński zapo
wiedział, że pierwszy przemawiać
będzie p. Sierz, znany czytelnikom
„Myśli“ z artykułu o Conradzie a z
wyszkolenia wojskowego artylerzysta.
P. Sierz na wstępie zaznaczył, że
uważa za konieczne istnienie w przy
szłej wojnie po stronie Zachodu pol
skiej siły zbrojnej i że dalsze jego
krytyczne uwagi w niczym tej potrze
by nie osłabiają. Zapatruje się on kry
tycznie na tradycyjny polski stosunek
do rpraw wojskowych i do przelewu
krwi. Porywanie się do walki przy
każdej okazji kosztowało nas w ostat
nim stuleciu zbyt wiele, a choć musi
my mieć szacunek i cześć dla żołnie
rzy, którzy dobrze się bili i szli na
zew patriotyczny, nie możemy nie
potępić polityki, która w każdym po
koleniu powodowała straszliwą hekatombę ze stratą dla Polski. Wygląda
jakby często traktowano politykę ja 
ko dodatek do wojny, gdy w rzeczy
wistości wojsko jest tylko narzędziem
(polityki i im lepsza polityka tym
rzadziej go używa. Przykład ostroż
ności angielskiej w szafowaniu krwią
własną powinien nas wiele nauczyć.
Marzenia o jakimś wielkim wojsku
polskim na zachodzie, złożonym z
podstarzałych emigrantów do nicze
go nie doprowadzą. Wojsko takie nie
może odegrać roli strategicznej w
przyszłej wojnie i nie powinno być
używane na odległych od Polski

frontach. Ciężar zagadnienia polega
na dobrej polityce i na niezwykle
trudnej w naszych warunkach poli
tycznej obronie naszych interesów od
zachodu i wschodu, żołnierz polski,
niegorszy Polak i żołnierz od nas,
choć pod obcym dowództwem znajdu
je się w masie w kraju i on tylko może
stworzyć przyszłe rzeczywiste rozmia
rami wojsko polskie, jak stworzył je
niegdyś żołnierz polski z wojska ro
syjskiego, niemieckiego i austriac
kiego. Polityka polska musi czutoać
nad tym,, by jak najmniej się wylało
krwi polskiej i by została ona wyko
rzystana w całej pełni. Marzenia o
awansach wojskowych i wielkich ko
mendach z tej strony są nierealne.
O polityce, także wojennej, decydo
wać muszą politycy, nie zawodowi
żołnierze.
Następny mówca, p. Trościanko wy
raził zdanie, że nie jesteśmy w stanie
zapobiec rozlewowi krwi polskiej, po
nieważ decyzja nie należy do Pola
ków a została już powzięta. Rokosso
wski tworzy wielkie liczebnie wojsko
polskie, które ma osiągnąć efektywy
miliona żołnierzy i będzie użyte w
najbliższej wojnie światowej przez
bolszewików przeciw Zachodowi. Udo
wadniając swoją tezę danymi z kraju,
mówca podkreślił, że sprzeczność z
tym, co móttfił p. Sierz jest czysto po
zorna. Fakt stworzenia wielkiego
wojska Rokossowskiego potwierdza
tylko tezy przedmówcy o ograniczo
nej roli przyszłego wojska polskiego
na zachodzie i o tym, że ciężar za
gadnienia spocznie na polityce pol
skiej, która musi odrobić i wygrać
istnienie sił zbrojnych złożonych z
Polaków po przeciwnej stronie fron
tu. Mówca zwraca uwagę, że reakcja
przeciwko romantyzmowi politycz
nemu, której wyraz dawał również p.
Sierz, propagowana była początkowo
w pierwszych latach powojennych w
Polsce przez bolszewików dla zohy
dzenia Armii Krajowej i powstania
warszawskiego, lecz została zastą
piona propagandą munduru i kultem
heroizmu w stylu sowieckim i w du
chu sowieckim odkąd Rokossowski
tworzyć zaczął poważniejszą siłę
zbrojną sowiecką złożoną z Polaków.
Sprawą istotną dla nas, na emigra
cji, mówił prelegent, dla polityki pol
skiej jest więc przede wszystkim to,
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jak uchronić nasz naród przed wiel
kim upustem krwi, który nam szyku
je Rosja Sowiecka. Konstanty Ro
kossowski nie po to został osadzony
w Warszawie, żeby świecił mundurem,,
choć Sowiety i to wzięły pod uwagę,
starając się w Polakach rozdmuchać
sentymenty do dekoracji, a nie doprawdziwych wartości. Rokossowski
w ciągu półtora roku swego urzędo
wania w pełnieniu obowiązków Pola
ka przygotował organizację miliono
wego wojska z odpowiednią ilością
rezerw mobilizacyjnych. W lutym
bieżącego roku tak zwany sejm w
Warszawie posłusznie zatwierdził ten
projekt, uchwalając nową ustawę opowszechnym obowiązku służby woj
skowej. Powołano w roku bieżącym
podwójną ilość rekruta. W szeregach
pod dowództwem sowieckim już dziś
znajduje się w Polsce około 400.000
żołnierzy, nie licząc organizacji pa
ramilitarnych, jak Służba Polsce.
Zamierzone na wypadek Wojny z;
Zachodem i przygotowywane w kraju
milionowe wojsko — to polscy chłop
cy, to znowu krew narodu, który
ma walczyc przeciwko własnej ojczy
źnie.
Taka jest sytuacja i żadne rozwa
żania historiozoficzne jej nie zmienią..
Krew polska w nadchodzącej wojnie
znów się poleje. Problem naczelny dla
polityki polskiej — problem rozwiąza
nia sprawy w ten sposób, żeby krwi
tej jak najbardziej oszczędzić. O tym,,
że mają Polacy walczyć zadecydowały
wypadki sprzed pięciu lat — wypadki
w Jałcie. Do polityki polskiej należy
wysiłek wycofania sił polskich z tego
przeraźliwego, przymusowego kondotierstwa. Mamy także zachować te
siły do ochrony naszych interesów
narodowych. Do tego celu potrzeba
olbrzymiego wysiłku wszystkich Po
laków. Czas najwyższy sprawy nie
poważne pozostawić niepoważnym
ludziom czy zespołom ludzi. Mamy
przed sobą problem oszczędzenia pol
skich sił biologicznych, polskiej krwi,
rzucanej przez wroga przeciw Polsce
pod hasłami patriotycznymi. W zaJ
daniach tych trzeba z naszej strony
nie tylko dużo rozumu, trzeba niemal
tyleż elementu psychicznego, goto
wości do ofiar, do poświęceń — za
chowania postawy walki.
Trzecim mówcą był redaktor Rojek.
Zaczął on od swoich wspomnień z.
czasu oblężenia Warszawy W r. 1939 L
pierwszych dni okupacji niemieckiej,,
ilustrując na podstawie swoich roz
mów z Niemcami niemożliwość poli
tyki „czeskiej“ w owym czasie dla.
Polski. Mówca jest wielkim przeciw
nikiem uproszczeń w zasadniczych
sprawach politycznych, gdyż uprosz
czenia są często wykoszlawieniami.
Opowiadanie o neutralności polskiej
w przyszłej wojnie jest frazesem.
Okupowany kraj będzie użyty do
wojny a neutralność emigracji nie
miałaby ani sensu ani znaczenia. Je
steśmy emigracją polityczną, to zna
czy naszym zadaniem jest odegranie
roli politycznej w przyszłej wojnie.
Do tej roli jest potrzebna pewna siła
zbrojna. Czy odegra ona rolę strate
giczną, tego niesposób dziś przewi
dzieć, jak niesposób przewidzieć i te--
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.go, czy i jak będzie mogła się rozra
stać. Ale jeżeli ta sprawa jest w ąt
pliwa, niewątpliwe jest, że może i
musi odegrać rolę polityczną jako
narzędzie polityki polskiej w okresie
następnej wojny. Całość tego prze
mówienia ilustrowana była wspom
nieniami i przykładami.,
Przewodniczący w zamknięciu pod
kreślił, że słuchacze nie otrzymali tu
taj czegoś w rodzaju dialektycznej
tezy. antytezy i syntezy, lecz otrzy
mali trzy różne naświetlenia proble
mu, uwypuklające go i dające ma

Myśl
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teriał do myślenia. Przepraszając
tych, którzy nie usłyszeń spodziewa
nych „sensacji“, prosił wszystkich o
równie przychylny i na przyszłość
stosunek do Wieczorów „Myśli Pol
skiej“.
Publiczność reagowała bardzo żywo
i sympatycznie na wywody mówców
nagradzając ich mocnymi oklaskami
i chwytając w lot aluzje i dowcipy.
Po zamknięciu zebrania, które trwało
niespełna dwie godziny, wielu ucz.stników kontynuowało dyskusję w
grupkach towarzyskich.

MIN. DEMIDECKI
OTRZYMAŁ SATYSFAKCJĘ
Przed Sędzią Najwyższym Anglii,
Lordem Goddardem, odbyła się roz
prawa z powództwa p. Aleksandra
■Demideckiego-Demidowicza przeciw
ko firmie drukarskiej „St. Clements
Press Ltd.“ o odszKodowanie za znie
sławienie.
W firmie tej wydrukowany został
w dniu 27 lutego 1946 numer wycho
dzącego pod patronatem ambasady
Bieruta pisma „Kurier Polski“, z któ
rego dziś nie zostało już śladu i nie
można znaleźć ani wydawcy ani re
daktora w Wielkiej Brytanii. W nu
merze tym ukazała się napaść na p.
Demideckiego jako rzekomego „sze
fa łączników między kwaterą gen.
Andersa a NSZ“, który miał być
ONR-owcem a ożenił się z p. Niewia
domską „dla zamanifestowania swe
go uwielbienia“ dla jej ojca, Eligiu
sza Niewiadomskiego, a także miał
rzekomo finansować NSZ i „faszy
stów w Polsce“ oraz odprowadzać
znaczne sumy „dla przyjaciół par
tyjnych“.
P. Demidecki, zeznając przed są
dem, oświadczył, że po powrocie z
niewoli niemieckiej do kraju na po
czątku wojny był pierwszym dowód
cą wojsk podziemnych zorganizowa
nych przez Stronnictwo Narodowe w
sile około 40.000 ludzi (organizacja
ta, NOW, wprowadziła do Armii K ra
jowej w późniejszych latach ponad
^0.000 ludzi a wraz z pokrewnymi od
działami znacznie więcej). Był on
więziony następnie przez Niemców
jako zakładnik a uniknął rozstrzela
nia jedynie dzięki ranie, o której
Niemcy sądzili, że została odniesiona
w czasie oblężenia Warszawy. Nigdy
nie należał do ONR, nigdy nie był
łącznikiem między gen. Andersem a
NSZ, z którymi zresztą, wedle jego
yiadomości, gen. Anders nie miał
żadnego kontaktu. Zaręczył się w r.
1921 a więc przed zamachem doko
nanym przez Eligiusza Niewiadom
skiego. Był wiceministrem spraw
Wewnętrznych w rządzie T. Arciszew
skiego. Nigdy nie odprowadzał fun
duszów publicznych żadnym przyja
ciołom. W chwili ukazania się arty
kułu przebywał poza Brytanią, dla
tego nie wniósł powództwa od razu,
żona zaś jego przebywała jeszcze w
Polsce, a więc artykuł zaskarżony
tnógł narazić ją na poważne niebez
pieczeństwo.

Pozwana firma drukarska nie
twierdziła, że zamieszczony w „Ku
rierze Polskim“ artykuł jest praw
dziwy lub nie jest oszczerczy, tłum a
czyła się tylko tym, że drukowała uprzednio pisma polskie niepodległo
ściowe, nie mogła rozróżnić, co dru
kuje tym razem.
Sędzia Lord Goddard zasądził na
rzecz powoda 100 funtów odszkodo
wania i zwrot kosztów procesowych.
W motywach wskazał, że inkrymino
wany artykuł obok oszczerstw poli
tycznych używanych w krajach zza
żelaznej kurtyny, zawiera także osz
czerstwa natury osobistej, poważnego
charakteru. Sąd bierze jednak pod
uwagę, że firma drukarska nie po
pełniła grubego niedbalstwa, mogła
się nie orientować dostatecznie. Ce
lem procesu jest oczyszczenie p. Demideckiego od zarzutów. Cel ten zo
stał osiągnięty i powód otrzymuje
satysfakcję.

WALNE ZEBRANIE
ODDZIAŁU AK LONDYN
W dniu 4 bm. odbyło się doroczne
walne zebranie Oddziału AK Londyn,
największego oddziału Koła AK. Pre
zesem nowego zarządu wybrano p. M.
Gałęzowskiego. Walne zebranie od
rzuciło próbę reasumpcji uchwały .
Rady Głównej w sprawie Skarbu Na
rodowego.

DZIAŁALNOŚĆ TPP
W ROKU 1949
Jak wykazuje wydane drukiem
przez Zarząd Towarzystwa Pomocy
Polakom „Sprawozdanie z działalno
ści w roku r949“, formy działalności
TPP w ciągu r. 1949 uległy stosunko
wo wielkim przemianom na skutek
takich faktów, jak np. całkowite roz
wiązania PKPR, stopniowe ograni
czanie działalności IRO, spotęgowanie
emigracji Polaków z krajów Europy
zachodniej, poddanie Caritasu w
Polsce pod ścisły nadzór reżimu itd.
Mimo tych wydarzeń, które wpływa
ły na konieczność przemian organi
zacyjnych i sposobu dostarczania po
mocy — Sam rozmiar świadczeń i usług TPP na rzecz rodaków w Polsce
i na obczyźnie nie uległ w zasadzie
uszczupleniu.
W r. 1949 TPP wysłało do Polski z
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Wielkiej Brytanii i innych krajów
działalności Towarzystwa w formie
przesyłek zbiorowych i paczek indy
widualnych pomoc odzieżową i W le
karstwach łącznej wartości £ 14.340.
Na terenie działalności dwudziestu
delegatur TPP poza Wielką Brytanią
z własnych zasobów i darów zebra
nych wśród miejscowych społe
czeństw udzielono pomocy m aterial
nej Polakom wartości £ 58.807. Z de
legatur tych dziesięć działało w kra
jach europejskich, cztery w krajach
Ameryki Południowej, oraz w Kana
dzie, Libanie, Afryce Wschodniej, Afryce Południowej, Australii i Nowej
Zelandii. Celem głównym delegatur w
krajach zamorskich, a zwłaszcza w
dominiach, było zbieranie środków na
pomoc w Europie zachodniej i w Pol
sce.
Niezależnie od tego delegatury
świadczyły pomoc niewymierną w
pieniądzach, jak np. poradnictwo, obrona prawna, udzielanie informacji,
usługi zakładów i ośrodków opieki
(ambulatoria, świetlice, schroniska,
stołówki, biblioteki, biura poszukiwań
itp.)
W Wielkiej Brytanii w r. 1949 TPP
prowadziło dwa Domy Matki i Dziec
ka przy szpitalach PKPR, osiem żłóbków-bawialni dla dzieci i do czasu
ostatecznego rozwiązania PKPR dwa
naście kantyn-świetlic w obozach
wojskowych.
W powstałych w miejsce obozów
wojskowych osiedlach mieszkanio
wych Five Oaks, Brandon, Foxley i
Petworth oraz w ośrodku szkolnym w
Lilford zorganizowano placówki TPP,
które prócz prowadzenia s ¿lepików kantyn i świetlic dostarczały pomo
cy pieniężnej zarządom osiedli na ce
le społeczne. W drugiej połowie r. 1949
cztery placówki TPP Wypłaciły na cele
społeczne osiedli kwotę £ 294.18.2V2.
Oprócz poprzednio założonych Do
mów Polskich w Edynburgu, Leek
Manchesterze i Plymouth w r. 1949 w
zakupionych przez TPP realnościach
otwarto nowy Dom Polski w Birming
hamie i Dom Noclegowy w Londynie.
W zakresie akcji kulturalno-oświa
towej poza prowadzeniem w Londy
nie biblioteki-wypożyczalni książek
wydano przeszło 3.500 książek organi
zacjom i poszczególnym osobom w
Wielkiej Brytanii, oraz wysłano 5.500
książek poza Wielką Brytanię.
Na podkreślenie zasługuje prowa
dzona wespół z innymi organizacjami
w ramach Komisji Koordynacji Opie
ki Społecznej akcja odwiedzania cho
rych w szpitalach oraz rozdawnictwo
paczek gwiazdkowych wśród chorych,
ociemniałych i dzieci.
Przychodnia lekarska TPP w Lon
dynie dała możność wykonywania
praktyki kilkunastu lekarzom w ra
mach ogólnej angielskiej służby zdro
wia; w przychodni dentystycznej w
Londynie praktykowało 5 lekarzy den
tystów oraz czynna była pracownia
techniczna.
Rachunek działalności TPP w r.
1949 wykazuje w pozycji „dochody“
kwotę £ 88.505, zaś w „wydatkach“
kwotę £ 102.747. Różnicę w kwocie
£ 14.241 pokryło TPP dopłatą z wła
snego majątku.
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KONFERENCJA
KIEROWNIKÓW
PLACÓWEK TPP

ZAMKNIĘCIE ROKU ŚWIĘTEGO I WSPÓLNY OPŁATEK
W RZYMIE
Na liczne zapytania informujemy: organizuje się ostatnie
pielgrzymki do Rzymu na

zamknięcie Roku Świętego
K O L E J Ą : — trasą: LONDYN — PARYŻ — MODANA
— TURYN — GENUA — FLORENCJA — RZYM.
W y j a z d 21. 12. 1950, powrót 29. 12. 1950. (Możliwość 11
dni z dopłatą za jeden dzień pobytu w Paryżu.)
KOSZT: £ 25.10.0.
A U T O B U S A M I : — trasą: LONDYN — PARYŻ —
NICEA — RZYM — ASYŻ — LORETO — WE
NECJA — PADWA — NICEA — PARYŻ —
LONDYN.
W y j a z d 18. 12. 1950, powrót 2. 1. 1951. (16 dni.)
KOSZT: £ 47.0.0.
Zgłoszenia i opłaty kierować:
Ks. mgr H. KORNACKI, 17, Penywern Road, S.W.5.
dnia 25 listopada br. Informacje na żądanie.

do

W dniach 24 i 25 ub. m. odbyła się
w Londynie konferencja kierowników
placówek terenowych Towarzystwa
Pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii
(6 Domów Polskich i 9 placówek w;
polskich ośrodkach mieszkaniowych)..
Konferencji przewodniczył p . S. Ożga, dyrektor TPP. Przedmiotem obrad
było szczegółowe omówienie działal
ności społecznej i gospodarczej pla
cówek TPP w Wielkiej Brytanii oraz
program pracy w terenie na najbliż
szą przyszłość.

POMOC ZIMOWA
RODZINOM W KRAJU
W związku ze zbliżającymi się.
świętami Bożego Narodzenia, zarząd
Koła Związku Inwalidów Wojennych
PSZ Londyn, zwraca się do społeczeń
stwa polskiego z gorącą prośbą o skła
danie zbędnej odzieży na pomoc ro
dzinom inwalidów wojennych PSZ w'
kraju.
Przesyłki kierować: Sekretariat
Koła ZIW PSZ Londyn, 100, Netherwood Rd., London, W. 14.

LISTY DO REDAKCJI
( O J p o w icJzia ln o tć za p o g lą J y w yrażone W
listach clo R e j a l c j i p o n o s z ą w y ł ą c z n i e ich
a u to rzy )

BUDUJĄCY PRZYKŁAD
ZIMA

NADCHODZI

POMÓŻ

WARTOŚCIOWE

RODZINIE

W KRAJU

PACZKI

z materiałami na ubrania, kostiumy lub płaszcze, obuwiem, pończo
chami nylonowymi, wiecznymi piórami oraz klinami spadochro
nowymi wysyłają szybko, tanio i pewnie

CENTRALA

HANDLOWA

SPK

57, Edbrooke Road, London, W. 9

lub jej

SKLEP W DOMU KOMBATANTA
18, Queens Gate Terrace, London, S.W. 7

Paczki przez nas wysyłane nie narażają nikogo na straty, ponie
waż SPK odpowiada całym swym majątkiem za każdą przyjętą
przez nas wpłatę
Cenniki i informacje bezpłatnie na żądanie
Czy

Już k u p i ł e ś n a j n o w s z ą k s i ą ż k ę
DRA STANISŁAWA SKRZYPKA

R O S J A

J A K Ą

W I D Z I A Ł E M

(Wspomnienia z lat 1939-42)
Stron 214

Cena 9/6
Do nabycia w e

w szystk ic h księgarniach
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Szanowny Panie Redaktorze,
Do naszego hostelu w Long M arston przyjechał niedawno z odczytem
p. Zygmunt Nowakowski. Usiłował on
przekonać zebranych, iż należy bez:
żadnych zastrzeżeń popierać zbiórkę
na Skarb Narodowy oraz że Winę za
obecny kryzys polityczny ponoszą,
partie polityczne a nie prezydent Za
leski i jego grupa.
Zbudowany tymi wywodami prele
genta załączam £ ł (jeden funt) nie
na Skarb Narodowy ale na Stronni
ctwo Narodowe.
Z poważaniem
S. S.
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założona w 1941 r. w Londynie, ukazuje się dwa razy w miesiącu.
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