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PRZYGOTOWANIA j WOJENNE
POD MASKĄ PROPAGANDY
Obłuda komunistów w spra
wie propagandy pokojowej
jest oczywista. Ale nic tak
bardzo nie demaskuje praw
dziwych intencji Sowietów i
ich agentów w różnych kra
jach jak równoległość pro
pagandy „pokojowej“ i rów
noczesnych
przygotowań
wojskowych.
Widać to wyraźnie we
wszystkich krajach opano
wanych. przez Sowiety, rów
nież i w Polsce. Na zewnątrz
walka, niemal histeryczna
kampania na rzecz „poko
ju“. Zbieranie podpisów pod
apel sztokholmski, bezustan
na lawina artykułów „poko
jowych“ w prasie, nieustan
ne deklamacje na wiecach.
Od wewnątrz zaś szybkie i
zasadnicze pociągnięcia, do
tyczące organizacji wojska,
które w pośpiechu organizo
wane jest na modłę sowiec
ką.
WŁAŚCIWY CEL

M. Waldeck Rochet, czło
nek Biura Politycznego Francuskiej Partii Komunistycz
nej (BPPCF), oświadczył:
„Dlaczego Sowiety nie in
terweniowały w Korei? Jest
rzeczą oczywistą, że gdyby
były to uczyniły, wojna
szybko by się skończyła
i Amerykanie zostaliby wpę
dzeni do morza. Sowiety je
dnak ryzykowałyby wtedy
rozpętanie Wojny światowej,
co w tej chwili jest przeciw-

DZIAŁACZE
SŁOWA BOŻEGO
„Lęk, n i e b e z p i e 
czeństwo i wojna
są
r e z u l t a t e m
działalności poli
t y k o w“. — Słowa powyż
sze wyjęte są z przemówienia
Biskupa Sheila do studentów
z okazji nabożeństwa od
prawionego pod auspicjami
Narodowej Federacji Studen
tów Kolegium Katolickiego w
Chicago (NFCCS). Po wspól
nym odmówieniu przez zgro
madzonych studentów Ró
żańca i po udzieleniu im bło
gosławieństwa Najśw. Sakra
mentem Bp Sheil oświadczył:
„świat myli się biorąc
świętość za naiwność kapła
nów w ich wysiłkach prze
ciwstawienia
miłosierdzia
chrześcijańskiego — tzw. po
lityce, a sprawiedliwości spo
łecznej — eskadrom superbombowców. Nawet w spo
łecznej i politycznej klęsce
działacza chrześcijańskiego
leży jego zwycięstwo, ponie
waż życie oparte na zasadach
chrześcijańskich tak często
odrzucanych, jest jedynym
błyskiem światła w obecnej
mrocznej atmosferze niepew
ności i lęku.
„Działacze Słowa Bożego a
nie tylko jego słuchacze —
o ci, których chrześcijań
stwo najbardziej potrzebuje“.

ne głoszonej przez Sowiety
polityce pokoju.
„Odwleczenie wojny o rok
oznacza cały rok wykorzysta
ny w pełni dla dozbrojenia
Armii Czerwonej i armii demokracyj ludowych. Aby umożliwić to dozbrojenie i
wzrost potęgi Sowietów oraz
demokracyj ludowych, musi
my kontynuować naszą dzia
łalność propokojową. Ten
ruch pokojowy bowiem osłabia armie imperialistów i
odwleka wybuch wojny. Jest
więc najlepszym sposobem
rozsadzenia wroga od wew-

POKOJU

nątrz. Sowiety same wybiorą
stosowny moment i wtedy
imperialiści nic już nie po
mogą“. (S.P.C.)
Oto co się kryje za „ape
lem sztokholmskim“, kon
gresem sheffieldsko - war
szawskim i całą, trwającą
jużod 18miesięcy, komunisty
czną polityką pokoju. Naj
tragiczniejsze jednak jest
to, że wśród zachodnich uczestników imprez „pokojo
wych“ znajduje się, niestety,
wielu ludzi naprawdę dobrej
woli, wysługujących się ko
munistom.

Fot. E. Kawecki — Derby.

ZADUSZNY
„K O R & B IELN IK O W C Y ” POLSKIW DZIEŃ
N E W A R K

WARSZAWA (IC). Coraz
bezwzględniej podpędza sy
stem komunistyczny w Pol
sce robotników do pracy i wy.
dajności ponad siły. Słynną
stachanowszczyznę zastoso
wano w Kraju w najrozma
itszej postaci, zmuszając do
podporządkowania się wy
sokim normom groźbą wię
zień, wywiezienia do Rosji
lub skazania na głód. Autor
zaś tych metod, rosyjski ro
botnik Stachanow, sławiony
jest na różne sposoby.
Ale za mało było jednego
nazwiska. Komuniści w Pol
sce skoncentrowali się w
chwili obecnej na młodzieży,
z której tworzą t.zw. bryga
dy robocze i wymuszają z
nich pracę ponad siły. Po
stanowiono więc stworzyć
specjalny ruch stachanowski dla młodocianych robot
ników. Ruch ten nazywa się
„ruchem korabielnikowców“.
Nazwa wyszła, od komso
mołki sowieckiej, Lidii Korabielnikowej, która ustano-

wiła bardzo wysokie normy
robocze dla młodzieży bry
gad pracy w dziale przemy
słu odzieżowego. Do tej wy
sokiej normy (która w pro
pagandzie została sztucznie
podwyższona) zmuszają te
raz agenci reżymowi mło
dzież polską.
Dla cnarakterystyki sto
sunków warto przytoczyć
treść telegramu, jaki kazano
wysłać młodzieży polskiej do
komsomołki, Lidii Korabielnikowej.
W depeszy uczestnicy to
czącej się na łamach „Sztan
daru Młodzieży“
narady
„korabielnikowców“ przesy
łają czołowej komsomołce
gorące pozdrowienia. Za
pewniają przy tym, że ko
rzystając z wielkich do
świadczeń
komsomolskiej
młodzieży, będą pracować
coraz lepiej i coraz wydat
niej, a akcją korabielnikow
ców obejmą dalsze dziesiątki
fabryk polskich.

5-go listopada b.r. w pierwszą niedzielę po Dniu Zadusznym, odbyła się procesja na cmentarzu lotników
polskich w Newark. Uczestniczyło w niej około półtora
tysiąca Polaków, którzy przybyli autobusami z pobliskich
a nawet odległych obozów.
Na grobach poległych lotników złożono dużo kwiatów.
Imieniem władz państwowych złożyli wieńce: Min. St.
Sopicki na grobie ś. p. Prezydenta Raczkiewicza i pułk.
Łunkiewicz na grobie ś p. Generała Sikorskiego. Grupa
księży polskich odprawiła modły żałobne. Ks. Kotowski,
organizator procesji odmówił modlitwę, która zabierała
jakby całą martyrologię narodu polskiego zarówno w cza
sach niewoli, jak podczas minionej wojny. Zaduszę po
ległych na polach bitew oraz zmarłych w obozach kon
centracyjnych wierni odmówili gremialnie „Wieczne od
poczywanie“.

C ZY TITO Z W O L N I
ARCYBISKUPA STEPINACA?
RZYM (IC) W kołach ka
tolickich żywią nadzieję na
złagodzenie prześladowania
religijnego w Jugosławii,
gdyż rzekomo wypuszczono
już z więzienia ciężko chore
go biskupa Piotra Cule z Mo-
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staru, a władze jugosłowiań
skie nie robiły trudności
przy konsekracji jugosło
wiańskiego biskupa Dragutina Nezica w Istrii. Przed
stawiciele rządu jugosło
wiańskiego oświadczyli nieo
ficjalnie, że zgodzą się na uwolnienie arcybiskupa Stepinaca pod warunkiem, że
natychmiast opuści Jugo
sławię i do niej już nigdy nie
wrćci. Arcybiskup odrzucił
ę propozycję i oświadczył,
że nie może przyjąć kary wy
gnania, gdyż nie popełnił
żadnego przestępstwa wobec
narodu jugosłowiańskiego.
Watykan pragnie szybkie
go uwolnienia arcybiskupa,
żąda jednak jego powrotu
na stolicę biskupią w Za
grzebiu.
PIERWSZA RODZINA
WIELKIEJ BRYTANII

Do artykułu pod powyż
szym tytułem, zamieszczo
nego w nrze 46 „Gazety Nie
dzielnej“ ,z dnia 12 listopada
1950 zakradła się omyłka
zecerska w dacie odnoszącej
się do życiorysu Króla Jerze
go VI. Księciem Jorku został
obecny Król W. Brytanii nie
w roku 1929, lecz w roku
1920. Tym samym zatem „w
trzy lata potem“, kiedy to
Książe Jorku pojął za żonę
Księżniczkę Elżbietę, był rok
1923, a nie jakby wynikało z
omyłkowego tekstu, 1932.
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G A Z E T A
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& ŁOW O
EWANGELIA
NA NIEDZIELĘ OSTATNIĄ
PO ZIEL. ŚWIĘTACH
(Mat. 24, 15 - 35)
Onego czasu rzekł Jezus
uczniom swoim;
Gdy tedy ujrzycie brzydo
tę spustoszenia zalegającą
miejsca święte a przepowie
dzianą przez Daniela proro
ka (kto czyta niech zrozu
mie,) wtedy ci, którzy są w
Judei, niech uciekają w gó
ry; kto jest na dachu, niech
nie zstępuje, aby co wziąć z
domu swego; a kto jest na
roli, niechaj nie wraca, by
zabrać płaszcz swój. A bia
da brzemiennym i karmią
cym w one dni. A proście, aby ucieczka wasza nie była
w zimie albo w szabat.
Będzie bowiem naówczas
wielki ucisk, jakiego nie „by
ło od początku świata aż do
tąd, ani nie będzie. I gdyby
nie zostały skrócone owe dni,
nikt nie byłby zachowany,
lecz dla wybranych będą
skrócone dni owe.
Wtedy jeśliby wam kto
rzekł: Oto tu jest Chrystus,
albo tam, nie wierzcie. Pow
staną bowiem fałszywi Chry
stusowie i fałszywi prorocy i
czynić będą znaki wielkie i
cuda, tak, aby w błąd byli
wprowadzeni
(jeśli to być
może) nawet i wybrani. Otom
wam przepowiedział. Jeśliby
wam tedy rzekli: oto na pu
styni jest, nie wychodźcie;
oto we wnętrzu domów —
nie wierzcie. Albowiem jak
błyskawica
zabłyśnie
od
wschodu, a widna jest aż na
zachodzie, tak będzie i
przyjście Syna Człowieczego.
Gdziebykolwiek było ciało,
tam się zgromadzą i orły.
A natychmiast po udręcze
niu owych dni słońce się za
ćmi i księżyc nie da światło
ści swojej, a gwiazdy spadać
będą z nieba i moce niebies
kie poruszone będą. A wów
czas ukaże się na niebiosach
znak
Syna
Człowieczego
przychodzącego w obłokach
niebieskich z mocą wielką i
majestatem. I pośle aniołów
swoich z trąbą i głosem wiel
kim, i zgromadzą wybranych
jego z czterech stron świata,
od szczytu niebios aż do
krańców ich. A od figowego
drzewa uczcie się podobień
stwa. Gdy już gałąź jego
stanie się miękką i wypu
szcza liście, wiecie, że b li
sko jest lato. Tak i wy gdy
ujrzycie to wszystko, wiedz
cie że blisko jest, w drzwiach.
Zaprawdę powiadam wam,
nie przeminie to pokolenie,
dopóki nie stanie się to
wszystko. Niebo i ziemia
przeminą, ale słowa moje nie
przeminą.

N I E D Z I E L N A
MAŁŻEŃSTWACH POLSKO-BRYTYJSKICH

JEDNAK - NIE
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KRONIKA
KONSEKRACJA KATEDRY
CZĘSTOCHOWSKIEJ

W święto Chrystusa Króla
odbyła się w Częstochowie
uroczystość konsekracji ka
tedry, którą został budowa
ny od lat 50 kościół pod we
zwaniem św. Rodziny. Kon
sekrowana przez X. Biskupa
Teodora Kubinę świątynia
jest największa w Polsce.
Uroczystość
ściągnęła do
Częstochowy bardzo liczne
rzesze wiernych.

Takie kojarzenia „z ży nąć drugiego ciernia, a mia
W kwietniu bieżącego ro
ku londyński „Dziennik Pol cia“ muszą się wiązać z po nowicie sądu Marysi, że ro
dzice nie są dobrzy, że nie
ski“ ogłosił wynik ciekawej jęciami religii.
Mały Pan Jezus narodził są w porządku z Panem Bo
ankiety w sprawie mał
żeństw mieszanych polsko - się po to, by ludzi zbawić, giem. Gdzie się podziewa w
brytyjskich. Wiele z cyto tych złych, którzy nie chcieli takich wypadkach autory
tet rodzicielski?
wanych listów dało obraz Go słuchać.
Można dzieci uczyć prawd
znany a smutny — naiw
Po paru latach dziecko
nych poglądów naszych ro spostrzeże, że rodzice sa w wiary, można im wtłoczyć w
daków na sprawy religijne, jakimś nieporządku z bos pamięć wszystkie piękne mo
w tym wypadku na sprawy kimi prawami, których sa menty życia Chrystusa, mo
PROTEKTOR UCHODŹ
małżeństwa i wychowania mi uczą, i co wtedy? W du żna im mówić o opiece Bo STWA POLSKIEGO WŚRÓD
sz i dziecka Wejdzie pierwsze żej nad człowiekiem, ale
dzieci
Postaram się w krótkich zwiątpienie czy naprawdę równocześnie można nie n a  POLONII ARGENTYŃSKIEJ
W dniach od 3 — 26. 10. br.
artykulikach odpowiedzieć to, co się o Bogu od rodzi uczyć dzieci, że podstawą
na zasadnicze problemy, po ców słyszało, ma być wyko miłości, należnej Panu Bo przebywał X. Biskup J. Ga
nywane. I to pierwsze zwąt gu, jest miłość Wymagająca wlina Wśród Polonii argen
ruszane w tych listach.
pienie będzie przyczyną, że ofiary dla Niego, a to jest tyńskiej wizytując polskie oOto pierwszy:
„ślub zawarłem cywilny, się w duszy dziecka nie stwo właśniem istotą ducha ka środki religijne i kulturalne
w Argentynie, zwłaszcza w
córkę wychowuję w duchu rzy i nie wychowa ducha tolickiego.
Tego zaś nie nauczy nikt, Buenos Aires i okolicy. Eks
katolickim.“ (J. S. Londyn) katolickiego.
Stworzy się w duszy dziec kto sam nie umie zastosować celencja celebrował Msze św.,
Wyjaśnienie swoje roz
pocznę od kategorycznego ka to, co może i przez całe własnego życia w całej peł wygłaszał kazania, udzielał
stwierdzenia:
życie pozostać — przekona ni do nauki Chrystusa. W sakramentu Bierzmowania
Ten ojciec nie wychowuje nie, że można Bogu służyć ramach tej nauki mieści się oraz przeprowadzał konfe
wielki Sakrament, rencje z 18 duszpasterzami
i nie wychowa swej córeczki formami religii, a idei wia jako
polskimi. Odwiedził również
w d u c h u k a t o l i c  ry katolickiej nie potrzeba. Sakrament Małżeństwa.
Cywilny „ślub“ to dla ka najstarszy ośrodek w Argen
— i nie zawsze można — w
ki m!
tolika zwykły konkubinat, tynie, istniejący 50 lat na
Z pewnością wiele osób po życiu stosować.
A to właśnie jest fałsz. który nie wprowadza łaski terenie Misiones oraz kolo
wie odrazu:
— Dlaczego- nie? Przecie Zawsze trzeba i zawsze moż sakramentu małżeństwa do nię polską w Rosario i Coron nauczy dziecko pacierza na ideę katolicką stosować dusz rodziców, nie napełnia doba.
W dniu 15. 10.
Polacy
katolickiego. Dziecko w od — gdy się chce — i gdy się tchnieniem łaski życia ro
powiednim wieku zacznie jest gotowym nieść Bogu o- dzinnego, nie daje mocy, po zorganizowali na cześć Eks
chodzić do katolickiego ko fiarę w każdej chwili życia. trzebnej do wychowania celencji imponującą akade
*
*
*
dzieci w duchu katolickim. mię; uczestnicy wysłali te
ścioła, potem na naukę ka
tolicką, a następnie przystą
...Miasteczko ukryte we Rodzice sami oddzielili się legram do Ojca św. z wyra
pi do Sakramentów św., bę wschodnich Karpatach, nad od łączności z Chrystusem w zami hołdu synowskiego i
dzie więc chowane w duchu wartkimi nurtam i górnej Sakramentach św., do któ szczególnej wdzięczności za
świcy miało mały modrze rych nie mogą przystępować zapowiedź ogłoszenia dog
katolickim.
Powtarzam znowu swoje: wiowy kościółek. W przed tak długo, dopóki nie napra matu Wniebowzięcia. Ksiądz
Nie! Przez ojca, przez dom, sionku tego kościółka 10-let- wią swego wielkiego błędu, Biskup udzielił Polonii a r
i
nie będzie chowane w du nia Marysia czekała w nie żyjąc bez sakramentu mał gentyńskiej moralnego
chu Katolickim. Będzie się dzielę po mszy św, na księ żeństwa w grzechu publicz materialnego poparcia dla
uczyło tylko pewnych form dza proboszcza, który jako nym. Tym samym nie mają akcji budowy Domu Pol
katolickich. Ojciec w tych katecheta szkoły powszech coraz nowych fal łaski, po skiego oraz utworzył Polską
warunkach nie potrafi wpo nej uczył ją religii. W szkole trzebnych do wspólnego ży Misję Katolicką z X. prof.
ić dziecku ducha katolickie poznała go bliżej, więc u cia chrześcijańskiego, nie A. Michalikiem jako rekto
księdza szukała rady w pier odnawiają i nie wzmacniają rem.
go.
— A co to jest duch kato wszej zapewne rozterce, któ ducha katolickiego ani w
rą życie wprowadziło w jej sobie ani w dzieciach — bo
licki?
Odpowiem najpierw przy młodą duszyczkę. Rozterka sami od tego ducha odeszli. OSTATNIA BEATYFIKACJA
W ROKU ŚWIĘTYM
Temu więc i innym ojcom
kładem z pierwszych wieków powstała nie z dalekich i ob
cych wpływów, lecz zrodziła i matkom muszę jasno po
chrześcijaństwa.
12 b.m. odbyła się w Rzy
Więzienia były zapełnione się z najbliższych, domowych wiedzieć: Przez „ślub“ cy mie ostatnia beatyfikacja w
wilny — a raczej rejestrację Reku świętym. Nowa błogo
wiernymi, którzy wiedzieli, i codziennych spostrzeżeń.
Wychodzącego z kościoła cywilną — odeszliście od du sławiona, ur. w r. 1620 we
że udowodnić swoje chrze
cha katolickiego!
ścijaństwo trzeba ponosząc księdza, Marysia pyta:
Francji Małgorzata BourNa zakończenie zacytuję geoys, była misjonarką ka
— Czy można dobrze się
nawet śmierć zadawaną w
modlić w kościele, a potem tu słowa gen. Hallera, który nadyjską i założyła nowe
okrutny sposób.
wskazuje narodowi polskie zgromadzenie szaolne, które
W Afryce znalazła się w grzeszyć?
To pytanie wskazało księ mu, jakie na nim ciążą konse dziś liczy 6.000 członkiń i po
więzieniu Perpetua z towa
rzyszami. Urodziła dziecię dzu odrazu, że dziecko ma kwencje „Cudu nad Wisłą“. siada 207 domów w różnych
Między innymi Generał pi krajach.
w więzieniu. Stary teść na jakieś głębokie przeżycia.
— Nie. dziecino, nie moż sze: „Zastosowanie w wy
mawiał ją, by się zgodziła
ratować swe młode życie na — odpowiedział ksiądz. chowaniu dzieci i młodzieży
MIĘDZYNARODOWA
przez pozorńe choćby złoże — Ale dlaczego o to pytasz? prawdziwej religijności, nie
— Bo mamusia i tatuś polegającej na powtarzaniu ORGANIZACJA WOLNEGO
nie ofiary bogom pogań
skim, a w sercu zachowa tak się dobrze w kościele katechizmu, ale na szuka
NAUCZANIA
modlą, a potem tak się w do niu Prawd Boskich nadprzy
wiarę świętą.
W ubiegłym miesiącu na
rodzonych we wszystkich
Naturalnie, że nie przyję mu kłócą!...
*
*
*
objawach życia“. (Cyt. z zjeździe we Fracj i powstała
ła tej — dziś tak modnej —
Rodzice w powierzoną so „Duszpasterza Polskiego“ nr Międzynarodowa Organiza
argumentacji fałszu. Szły
dalsze namowy: Przekupi bie duszę, za którą odpowie 4 — sierpień-wrzesień 1950. cja Wolnego Nauczania, któ
się niewolników, którzy tyl dzą przed Panem Bogiem, Cud nad Wisłą, gen. J. Hal rej celem jest walka w obro
nie szkoły wyznaniowej ka
ko zapiszą, że tę ofiarę zło wprowadzili pierwsze wątpli ler.)
(Dalsze omówienia nastą tolickiej. Organizacja obej
żyła. Ale i to było w oczach wości. Ksiądz musiał zrobić
muje stowarzyszenia kilku
Perpetuy złamaniem wier wszystko, by rozwiać te wąt pią).
X. W. c. nastu krajów zachodniej Eności Bogu. Za tę to wier pliwości, ale nie mógł usu
uropy i Nowego świata. Ka
ność duszę wydała w mę
tolicki dziennik francuski
czeństwie.
K A L E N D A R Z Y K
„La Croix“ przeprowadza oIstotą
ducha
katolickiego
LOS
KOŚCIOŁA
W
CZECHOSŁOWACJI
Listopad 1950
becnie
w cyklu artykułów
26 n. — 26 i ostatnia po Ziel. jest wierność Bogu przez
ankietę
na tem at położenia
wierność przykazaniom, —
RZYM (IC) Z Czechosło opanowała komunistyczna szkolnictwa wyznaniowego
Świątkach,
przez
dobre
uczynki,
spełnia
„Akcja
Katolicka“.
wacji
donoszą,
że
arcybiskup
27 p. — Waleriana,
w poszczególnych krajach.
ne nawet z bohaterskim za Pragi Józef Beran został
Komuniści werbują kan
Wirgiliusza,
parciem
się
siebie,
przez
goto
przeniesiony
ze
swej
rezyden
dydatów do tych seminariów
28 w. — Grzegorza III Pap. wość, w razie potrzeby, od
cji do więzienia Pankracego z pośród młodzieży robotni
29 ś. — Saturnina
dania
życia
za
wierność
w Pradze.
czej i przyrzekają, że nauka
30 c. — Andrzeja Apostoła Chrystusowi i Jego nauce.
Kto z Czytelników?
Inni biskupi czescy podle trwać będzie jedynie dwa
Czy
może
tego
ducha
na
Ksiądz
- misjonarz polski
lata
zam.ast
pięciu,
celibat
gają
ścisłemu
nadzorowi
po
Grudzień 1950
uczyć, kto te zasady złamał? licji.
Nie mogą odprawiać nie będzie obowiązujący i o- w Indiach prosi o ofiarowa
1 p. — t Eligiusza, Natalii
Dziecko wychowane w du nabożeństw w swych kate biecują wysokie wynagro nie mu następujących ksią
2 s. — Bibiany p. m.
chu katolickim, musi się u- drach, a jedynie w kaplicach dzenie dla „księży demokra żek: M a r i a ń s k i —
czyć od pierwszych chwil domowych, do których za cji ludowej“. Nie wiadomo „Słownik polsko - hiszpań
Wiązania z życiem prawd, broniono wstępu nawet mi jeszcze kto ich będzie „wy ski i hiszpańsko - polski“,
NOWI MĘCZENNICY
słyszanych o Bogu.
nistrantom. Komuniści za święcał“ i w jakim celu, H a m m e 1 — „Słownik pol
W Rzymie potwierdzają
Bóg zwolna z mroków nie rzucają bowiem biskupom, gdyż już obecnie wiele ko sko - francuski i francuskowiadomość o śmierci dwu Je jasnego pojęcia wyłania mu że dawali przez m inistran ściołów i kaplic katolickich polski“.
Kto z naszych Czytelni
zuitów chińskich, O. Jake i się pojęciem siły i jakiegoś tów antypaństwowe instru zostało przekazanych schizmatykom, a ponadto wierni ków mógłby któryś z tych
O. Yaken. Zostali oni za dobrego Ojcostwa. Przecież kcje dla duchowieństwa.
Około 90 proc. parafii po unikają wszelkiej styczności słowników ofiarować, zechce
mordowani przez komunistów mamusia i tatuś też są silni,
w dniu 31 pażdziern. w pro nakazują być grzecznym, zbawiono prawowitych dusz z reżymowymi księżmi, któ łaskawie zawiadomić naszą
wincji Szan-si jako „szpie trzeba ich słuchać, bo mogą pasterzy. Seminaria ducho rzy są zwykłymi odstępcami Redakcję. 12, Praed Mews,
London, W. 2.
wne w Pradze i Bratysławie od Wiary.
karać.
dzy i zdrajcy“.
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KREW

Nie ma sprawy równie
ważnej i bardziej groźnej
dla nas, jak sprawa naszej
młodzieży w Kraju. Komu
nizm w swej taktyce zrezyg
nował z „przekonywania“
pokolenia starszego, on je
tylko łamie, natomiast całą
uwagę zwrócił na młodzież,
pacząc jej dusze, usuwając
ją spod wpływów rodziny,
Kościoła, pokolenia starsze
go. J^żAi się weźmie pod uwagę, że okupacja sowiecka
na całości obszaru Polski
trwa niespełna 6 lat i rów
nocześnie podsumuje wszy
stkie wysiłki zmierzające do
zupełnego uzależnienia mło
dzieży od panującego tam
systemu, przerażenie ogar
nia każdego z nas, gdy po
myśli, że ten stan rzeczy mo
że potrwać jeszcze szereg lat.
Pomimo optymistycznej oce
ny wielu z nas, liczących na
odporność młodzieży i czy
niących porównania z wa
runkami okupacji niemie
ckiej, należy w pełni uznać
grozę położenia.
Co my możemy w tej spra
wie zrobić?
Przede wszystkim trzeba
mówić o tym, że na Zacho
dzie winien powstać jasny
plan przywrócenia warun
ków zachodniej cywilizacji
na terenach, które w intere
sie trwałości pokoju muszą
być w taki czy inny sposób
wyzwolone spod okupacji
sowieckiej. W ramach takie
go planu decydujący głos
mają zainteresowane naro
dy, a więc i my Polacy.
Ruchowi trzeba przeciw
stawić ruch. Komunizowana
młodzież polska winna wie
dzieć, że tu na Zachodzie
istnieje wielki ruch wolnej
młodzieży polskiej, oparty o
zasady, które tam są zwal
czane. Do tamtej młodzieży
nuszą przez radio mówić
nasi Indzie młodzi i infor
mować o tym co się robi, aby
w przyszłej wolnej Po.Vce
przywrócić
chrześcijański
ład społeczny i polityczny i
stworzyć warunki życia ludzi
wolnych w polskim państwie.
Tamta młodzież nie powin
na znajdować potwierdzenia,
słuszności sloganu o „zgniłym
Zachodzie“ w niestety praw
dziwych nieraz wiadomoś
ciach o poziomie życia i za
interesowań naszej młodzie
ży tutaj.
Młodzież uchodźcza podle
ga tutaj wielkiemu niebez
pieczeństwu zmaterializowa
nia i spłycenia, możemy ją
prędzej, niż wielu się zdaje,
stracić i dla Boga i dla Pol
ski. A zatem wielki ruch ka
tolicki młodzieży polskiej na
uchodźstwie jest konieczno
ścią chwili, nie mogącą cze
kać na lepsze warunki. Ten
ruch stanie się szkołą cha
rakterów i sumień opartą na
konsekwentnym
światopo
glądzie, który jedyny może
my przeciwstawić komuniz
mowi.
Młodzież nasza czeka na
ruch, który ją pociągnie
wielkością celów, czystością
intencyj i umiejętnością oraz
atrakcyjnością metod wy
chowawczych i oświatowych,
które z kolei i ona potem bę
dzie mogła stosować wśród
równych. Dziś jest czas i
miejsce na wielki ruch kato
lickich przodowników mło
dzieżowych, pełnych szla
chetnej dumy z posiadanej
prawdy i z entuzjazmem nio
sących tę prawdę innym, tak
bardzo jaj spragnionym w
zakłamanym święcie dzisiej
szym.
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CHCĄ »USUNĄĆ PODEJRZLIWOŚĆ SOWIECKĄ«
Przemówienie lorda Salis
bury w Izbie Lordów w dniu
15 listopada było bardzo
charakterystyczne. Jest on
szefem opozycji w tej Izbie,
przemawiał więc w imieniu
konserwatystów.
Twierdził
on, że chociaż słuszne jest
odrzucenie propozycji so
wieckiej dyskutowania nad
sprawą niemiecką, w opar
ciu o sformułowania komu
nistycznej konferencji w
Pradze, to jednak trzeba
szukać porozumienia i do
gadać się, by znaleźć roz
wiązanie w postaci „modus
vivendi“ a więc pokojowego
współżycia ze Związkiem So
wieckim. Są — według mów
cy — oznaki na niebie, że
Rosja takiego „współżycia“
potrzebuje. Jej obecne n a 
stawienie jest wytworem
działania „mieszanki zro
bionej z ideologii, imperiali
zmu i podejrzliwości“. Tak
jak Hitler
potrzebował
„przestrzeni życiowej“, tak
Rosji się wydaje, że powinna
być otoczona „pasem bezpie
czeństwa“ zarówno w Euro
pie jak w Południowej Ko
rei i Tybecie. Lord Salisbu
ry czuje, że nie da sobie raay ani z ideologią ani z im
perializmem a więc nawołu
je do „usunięcia“ podejrzli
wości Rosji. Da się to zro
bić — powiada on, — gdy się
umiejętnie połączy stanow
czość z umiarkowaniem.
By dobrze zrozumieć punkt
widzenia brytyjskich konser
watystów, należy zapamię
tać jeszcze z przemówienia
lorda Salisbury słowa: „oczywiście, są sprawy zasad
nicze, w obronie których
wolelibyśmy walczyć niż z
nich ustąpić“. Okazało się,
że jak dotychczas do nich
geo-politycznie należą: oorona stanu posiadania w
Berlinie, Korei i wkroczenie
w granice Zachodnich Nie
miec. Czy można mieć ja 
kiekolwiek wątpliwości, że
Zachód będzie chciał wal
czyć dziś w obronie czego
innego, jak tylko własnego

bezpieczeństwa? Jeżeli Więc
w sytuacji obecnej rozmowy
miałyby na celu usunięcie
sowieckiej podejrzliwości, to
jedno jest pewne, że nikt
Rosji nie będzie proponował
zdjęcia przez nią tego jako
by „pasa bezpieczeństwa“, z
którego dzięki krótkowidztwu Zachodu korzysta ona
w Europie. Najwyżej chcia
no by ten pas uszczuplić szu
kając specjalnego kompro
misu w sprawie niemieckiej.
Z tego wynika, że szef kon
serwatystów w Izbie Lordów
namawia, ku radości podzie
lających jego zdanie 22 po
słów ze skrajnej lewicy labourzystów, do układu utrwalającego panowanie Ro
sji nad 100 milionami Euro
pejczyków.
Konserwatysta
Churchill propaguje idee ca
łej, zjednoczonej Europy a
konserwatysta
Salisbury,
chcąc podejrzliwość Rosji usunąć, nie będzie przecież
odmawiać Rosji prawa do
panowania nad europejskim
„pasem bezpieczeństwa“.
Jak można naiwność poli
tyczną posunąć do tego sto
pnia, aby marzyć o usunię
ciu podejrzliwości
sowie
ckiej. Przede wszystkim jest
ona wrodzoną i bardzo wy
bitną cechą umysłowości ro
syjskiej i azjatyckiej.
Po
dejrzliwości się nie usuwa,
bo zarówno w polityce jak i
w strategii jest ona dziec
kiem ostrożności. Gdy ludzie
walczą i umierają, jest ona
zdrowym i naturalnym obja
wem czy to po jednej czy
po drugiej stronie.
Mamy zresztą świeży, do
skonały przykład jak w spra
wie tej „podejrzliwości“, w
danym wypadku Chińczy
ków, mocarstwa zachodnie
się pomyliły. Prezydent Truman złożył ostatnio oświad
czenie mające na celu „roz
wianie podejrzliwości“ Pe
kinu. Powiedział, że w żad
nym wypadku Stany Zjedno
czone nie m ają zamiaru prze
nosić Walki na terytorium
Chin. Tegoż samego dnia

delegat Moskwy odczytał oswiadczenie Pekinu, które
teorię „podejrzliwości“ roz
wiewa. Amerykanom zarzu
ca się, że w 85 wypadkach
pogwałcili jakoby lotami
swymi granice Mandżurii a
w 60 wypadkach zrzucili
bomby po chińskiej stronie
rzeki Yalu. Chińczycy biorą
udział w walkach koreańs
kich, powiada Pekin, są ochotnikami typu generała
Lafayette‘a w amerykańskiej
wojnie o niepodległość, lub
brytyjskich czy amerykań
skich chotników w czasie
domowej wojny w Hiszpanii.
Co się zaś tyczy chińskiej
„podejrzliwości“,
zapoznać
się możemy z jej wymiarami,
gdyż Pekin żąda po prostu
opuszczenia przez wojska amerykańskie całej Korei.
Zarówno przemówienie lo
rda Salisbury jak oświad
czenie prezydenta Trumana
są właśnie dowodem ciągłe
go wpadania w sidła zasta
wiane przez zręczną propa
gandę Moskwy. By w takie
sidła nie Wpadać, trzeba
mieć trzeźwość sądu takiego
dra Tsianga, który w Zgro
madzeniu Narodów reprezen
tuje nacjonalistyczne Chiny.
Obecność wojsk chińskich w
Korei wytłumaczył on tymi
słowy: „Mao, młodszy wspól
nik imperialistycznej firmy
„Stalin i Mao“, ma obecnie
300 tysięcy ludzi między
Mukdenem a rzeką Yalu, spe
cjalnie wyćwiczonych do
walk w Korei. Ponieważ w
Chinach panuje głód, korzy
ści z tych wojsk aw anturu
jących się w Korei, Indochin i Tybecie
ciągnie
jedynie Związek Sowiecki“.
Podejrzliwości Rosjan czy
Azjatów nic nie usunie. Je
żeli jest coś do zrobienia na
Zachodzie w zakresie „po
dejrzliwości“, to wzmóc wła
sną. Gdyby była dostatecz
ną, to by nikt poważnie nie
projektował na dzień 23 li
stopada br. w Tokio wielkiej
rewii zwycięstwa.
J. Z.

MIGAWKI POLITYCZNE I GOSPODARCZE
MARSHALLOWSKA
POMOC

Mówi się i pisze ciągle i
tyle o pomocy Ameryki, pły
nącej z wykonywania planu
Marshalla. Ile dotychczas
kraje zachodniej Europy otrzymały? — Podane przez
nas cyfry dotyczą okresu do
1 października 1950 r.
Ogólna suma otwartych
dla zakupów kredytów wy
niosła — 9.796.800.000 dola
rów. Na pierwszym miejscu
znajdujemy Wielką Bryta-

że młodzież na taki apel
czeka,
dowodzi pierwszy
zjazd polskiej młodzieży ka
tolickiej w ubiegłą niedzielę
do Fairford. Na wezwanie
swych byłych wychowawców
i przyjaciół zebrało się po
nad 500 młodzieży z dwu tyl
ko hrabstw, aby się z sobą
spotkać i poznać, aby wspól
nie mówić o losie bratniej
młodzieży w kraju, aby wy
ciągnąć wnioski dla siebie na
przyszłości.
Ta właśnie młodzież win
na się stać zapasem młodej,
zdrowej krwi, która zastrzyknięta w żyły oswobodzonego
narodu zwalczać z nich bę
dzie jady komunizmu.
JOT.

nię, która otrzymała 2,6 mi
liardów dolarów. Pomoc dla
Francji wyraziła się sumą 2
miliardów doi., Włochy do
stały 1 miliard doi. Pobitym
Niemcom, trzeba było dać
967 milionów doi. Holandia
uzyskała 896 milionów doi..
To są główni klienci. W dal
szej kolejce widzimy Belgię
(.505 mil. doi.), Austrię (450
mil. doi.), Grecję (368 mil.),
Danię (213 milionów), Nor
wegię (202 milionów). Mniej
sze dotacje otrzymały: Ir 
landia i Turcja a nawet za
możnej i neutralnej Szwecji
dano 98 milionów dolarów.
KRYZYS WĘGLOWY

Europie zachodniej grozi
brak węgla. Wskutek zbro
jeń produkcja stali w Ruhrze podskoczyła z 8 milionów
ton na 12 milionów ton ro
cznie, co odpowiednio zwię
ksza zapotrzebowanie na
węgiel. Jednocześnie lekko
spadła w Niemczech produ
kcja węgla. Liczono za Za
chodzie, iż uda się przyciąg
nąć polski węgiel ofiarując
bardzo korzystną cenę, ale
Warszawa pozostaje głuchą.
Słuchać musi rozkazów .Mo
skwy a węgiel jest potrzebny
i po tam tej stronie żelaznej
kurtyny dla wzmożenia zbro
jeń.

TEŻ „KOLEJKA“

Z 2250 tys. samochodów
będących w użyciu w Wiel
kiej Brytanii, z górą 1.600.000
jest fabrykacji przedwojen
nej. Ponieważ wobec konie
czności eksportowych tylko
110.000 samochodów można
rocznie przeznaczać na po
trzeby rynku wewnętrznego,
— trzeba będzie 20-tu lat, by
całkowicie odnowić obecny
stan. W takim wypadku ostatnie 100 tysięcy samocho
dów, a więc te, które należą
obecnie do najnowszych ty
pów, będą wymienione na
nowe dopiero za lat dwadzie
ścia. Dodać należy, że bry
tyjskie firmy sprzedające
wozy m ają już obstalunki
dla rynku wewnętrznego opiewające na 1.250.000 samo
chodów. To też trzeba, by
mieć kiedyś wóz, już teraz
stanąć grzecznie w ogonku.
B. REGENT BELGIJSKI

Rząd belgijski wniósł do
parlamentu ustawę, mocą
której książę Karol, brat
króla Leopolda, b. regent
Belgii, otrzymywać ma rocz
ną rentę w wysokości 28.570
funtów. Pozatem ma mu być
oddany do dyspozycji pięk
ny m ajątek z pałacem leżą
cy w okolicy Waterloo.

TYDZIEŃ
POLITYCZNY
Rząd komunistyczny chiń
ski odrzucił zaproszenie Ra
dy Bezpieczeństwa do wzię
cia udziału w debacie nad
sprawą obecności wojsk chińsKich w Korei. Natomiast
przyjął wcześniejsze zapro
szenie do udziału w dyskusji
nad wysuniętymi przez sie
bie zarzutami w sprawie „amerykańskiej agresji“ w Ko
rei. Stanowisko chińskie
stawia Radę Bezpieczeństwa
w szczególnie trudne położe
nie.
♦
Amerykański sekretarz
stanu Acheson oświadczył,
że Stany Zjednoczone nie
m ają żadnych nieprzyjaz
nych planów w stosunku do
Mandżurii i do uprawnień
chińskich na granicy mandżursko-koreańskiej a zara
zem ostrzegł Chiny przed
próbami wywołania „ciężkie
go kryzysu światowego“.
*

Król egipski Faruk w swym
przemówieniu na otwarciu
parlamentu oświadczył, że
rząd egipski domaga się wy
cofania wojsk brytyjskich z
Egiptu oraz zjednoczenia
Egiptu i Sudanu.
Brytyjski minister obrony
Shinwell ujawnił w swym
oświadczeniu w Izbie Gmin,
że straty brytyjskie w Korei
wynoszą 51 zabitych, 158
rannych i 5 zaginionych.
*
Garnizony brytyjski i amerykański w Berlinie zo
stały wzmocnione. Do sekto
ra brytyjskiego przybyły po
raź pierwszy od r. 1946 —
czołgi. Trzej komendanci za
chodnich sektorów ogłosili
równocześnie, że policja nie
miecka w tych sektorach zo
stanie uzorojona w lekkie
karabiny maszynowe.
♦
Eksperci wojskowi przewi
dują, że działania wojenne
w Korei mogą przeciągnąć
się i potrwać aż do wiosny.
W związku z tym rozpoczęto
dostawę ciepłej odzieży dla
wojsk Narodów Zjednoczo
nych.
♦
Francuski minister spraw
zagranicznych Schuman za
przeczył pogłoskom, jakoby
przewidywana była zmiana
kierunku francuskiej polity
ki
zagranicznej.
„ścisła
współpraca ze Stanami Zjed
noczonymi i W. Brytanią —
oświadczył on — jest kamie
niem węgielnym naszej poli
tyki“.
*
Doniesienia z Indochin
świadczą, że zagrożenie sto
licy Tonkinu Hanoi ze stro
ny komunistycznych oddzia
łów poważnie wzrosło. Wy
soki Komisarz francuski Pignon złożył zapewnienie, że
wojska francuskie nie za
mierzają opuścić delty ani
też ewakuować Hanoi.
*
Watykański sekretarz sta
nu doniósł, że kardynał
Mindszenty stracił mowę i
pamięć. Jest on obecnie od
żywiany za pomocą zastrzy
ków.
♦
W odpowiedzi na drugą
notę Indyj w sprawie Tybe
tu, skierowaną do komuni
stycznego rządu chińskiego,
nadeszła obecnie odpowiedź,
w której komuniści chińscy
oskarżają Indie o rozmyślne
utrudnienie „pokojowego za
łatwienia“ sprawy Tybetu i o
uniemożliwianie
rządowi
chińskiemu
wykonywania
suwerennych praw.
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B. A. WYSOCKI
JÓZEF

PRUS

WIŚNIEWSKI

WŹÓRPRAĆY SPOŁECZNEJ: SAMOPOMOC LOTNICZA
dział “w życiu społecznym
Samopomoc Lotnicza jest apele i artykuły.
W prowincjonalnej prasie Brytyjczyków.
uważana w Anglii za jedną
5. Dążenie do koordynacji
z najlepiej zorganizowanych brytyjskiej ukazały się róż wysiłków z organizacjami inego
rodzaju
artykuły,
listy
instytucji społecznych. Roz
deowo pokrewnymi
oraz
mawiając z przedstawiciela i wzmianki o Polskich Siłach wzajemna wymiana usług.
Pow.
i
o
Samopomocy
Lotni
mi polskiego społeczeństwa z
6. Zwiększenie spoistości
terenów: Holandii, Belgii, czej. Ponadto wielki przyja organizacyjnej, a przez to
Francji, Hiszpanii, Italii, ciel Polaków, W/Cdr. N. J. oddziaływanie na scalenie
Niemiec i Anglii, począwszy Hulbert, poseł do Izby Gmin, się społeczeństwa polskiego
od robotnika, b. żołnierza, aż honorowy sekretarz Komi na emigracji.
do inspektora P.S.Z. i wyso tetu Obchodu Bitwy o W.
Stosowanie takiego pro
kich osobistości ze świata Brytanię, wysłał około 1,500
brytyjskiego, stwierdzić mo listów indywidualnych do gramu w życiu jednostki
żna jednomyślność tej opi osób prywatnych, firm, fa może wyrobić w niej siłę
moralną i duchową, może
nii. Ukształtowała ona swój bryk, przedsiębiorstw prze wzmocnić
niej wolę po
pozytywny stosunek do Pol mysłowych i banków. Arty konywania w nieprzeciętnych
skiej Samopomocy Lotniczej kuły te, listy i wzmianki, za
z następujących względów: mieszczone w prasie brytyj trudności, w jakich dzisiaj
1. Powszechnie jest wiado skiej zostały dobrze przyjęte się znajdujemy.
W rozmowie mojej z przed
me, że Samopomoc Lot. ure i spełniły swoje zadanie. Sir stawicielami
Samopomocy
gulowała swoje finanse w Archibald Sinclair, b. mini Lotniczej starałem
się jak
ten sposób, że na zwyczajne ster lotnictwa bryt. z czasów najbardziej
obiektywnie
budżety musi zapracować wojny, w specjalnym artyku
bieżącymi wpływami i nie le podkreślił, że: „Gdyby nie wgiądnąć w tok prac i pra
narusza majątku Stowarzy polscy piloci — to kto wie, wdy, aby niezależnie od opinii zewnętrznej, polskiej i
szenia; przeciwnie, stara się, czy bitwa o W. Brytanię mo brytyjskiej,
wyrobić sobie
żeby ten majątek rósł z roku głaby być tak łatwo wygra
swoisty pogląd. Jeden z
na rok, by go kiedyś przeka na“.
Jakie są powody tej pa przedstawicieli Samopomo
zać w godne ręce w wolnej
mięci o lotnikach polskich? cy Lotn. powiedział mi:
Polsce.
— Moim zdaniem wszyst
Niewątpliwie lotnictwo pol
2. Samopomoc Lot. potrafiła skie w okresie wojny 1939 — kie organizacje polskie na
urządzić bardzo przyzwoity 45 wybitnie się wyróżniło. emigracji popełniły na sa
klub, który uchodzi w tej
przyczyna — to to, że mym początku i popełniają
chwili za najelegantszy klub Druga
lotnicy potrafili zorganizo W dalszym ciągu zasadniczy
polski w Londynie.
po wojnie swoje życie błąd. Wydają za dużo pie
3. Samopomoc Lot. stara się wać
niędzy na bieżące potrzeby.
społeczne.
— rozumiejąc problemy pol
Mój rozmówca wydaje się
Oto program działalności
skie na emigracji — współ religijnej, kulturalnej i o- być człowiekiem obiektyw
pracować z wszystkimi orga światowej Samopomocy Lot nym, gdyż wskazując na
nizacjami niepodległościo
inne organizacje społeczne,
wymi na obczyźnie, dążąc do niczej na okres najbliższy:
nie pominął i Samopomocy
1.
Pogłębienie
wśród
człon

koordynacji pracy społecznej
Lotniczej. Wskazał, że Sa
ków
wiedzy
i
uczuć
religij

w W. Brytanii.
mopomoc Lot., na której nie
4. Raz na rok w okresie nych, świadomości narodo ciążyła odpowiedzialność za
wej
i
poczucia
odpowiedzial
Bitwy o W. Brytanię Samo
losy Fuduszu Społ., któ
pomoc Lot. urządza, będąc ności obywatelskiej.
2. Podwyższenie poziomu ry był odrębną instytucją,
zarejestrowaną na podsta
duchowego
wśród miała też niedobory w bud
wie ,,War Charities Act, życia
żecie. Dzisiaj dzięki zapo
członków
przez
ćwiczenie:
1940“, zbiórkę wśród społe
biegliwości, może racjonal
umysłu,
charakteru
i
ciała.
czeństwa brytyjskiego, prze
3. Nauka i społeczna po niejszej pracy, kiedy Fun
znaczoną na Fundusz Spo
moc
w organizacji życia pol dusz Społ. PSP jest już włą
łeczny. W prasie brytyjskiej
skich
rodzin lotników i prze- czony do Samopomocy Lot.
ukazują się wówczas listy
dąży ona do tego, żeby prze
osobistości brytyjskich, wzy ciwdziałanie procesom wyna kazać Funduszowi Społ. na
wające społeczeństwo do po radawiania — przez zapew bieżące potrzeby w r. 1951
pierania Polskiej Samopo nienie należytej opieki kul kwotę około £ 2.500.
dzie
mocy Lotniczej. W tym roku, turalno-oświatowej
Mimo to Samopomoc Lot
w miesiącu wrześniu, zamie ciom młodzieży.
nicza swój m ajątek w ciągu
4.
Stopniowy
i
planowy
uszczone zostały liczne takie

ELŻBIETA KRZYSKA

bieżącego roku obrachunko
wego powiększy o kwotę £
2.000. W roku 1950 Samopo
moc Lotnicza przekazała,
bądź też przekaże, na rzecz
innych organizacji polskich
kwotę około £ 500, przeka
zała poza tym kwotę £ 200
na zapomogi stypendialne
dla biednych studentów we
Francji, aczkolwiek nie są
oni b. lotnikami ani też ro
dzinami lotników, £ 100 na
rzecz Zjednoczenia Polskie
go, £ 50 na rzecz Skarbu
Narodowego itp. Dla ścisło
ści trzeba powiedzieć, że Sa
mopomoc Lotnicza posiada
prawo „Charities“. Obecna
zbiórka z okazji walki o W.
Brytanię dała już w tej chwi
li kwotę £ 1.500. Jest to
wszystko bardzo ważne, gdyż
krzywa potrzeb ustawicznie
wzrasta.
— Rozumie Pan— powie
dział mój rozmówca — je
steśmy społeczeństwem, któ
re z dnia na dzień starzeje
ę. Nie wolno nam ani na
chwilę .zapominać o wdo
wach, sierotach i rodzicach
po naszych poległych kole
gach, którzy walcząc w woj
nie 39 — 45 oddali swoje ży
cie za Polskę. Przeważająca

plagą wszelkich ekspedycji
7) leśnych
były kolosalne ilości
komarów i małych muszek,
uniemożliwiających również
spacery wieczorne, a często
także sen. Nawet najlepsza,
najsilniejsza machorka, ugromnie lubiłam z okazji miejętnie skręcana w gaze
połowu ryb lub wypraw po cie jest wobec nich bezsilna.
dziką cebulę błądzić po tych
W soboty odbywały się u
brzegach i zachwycać się nas wielkie porządki, z poru
przepięknymi okazami roś szaniem
wszelkich t.zw.
lin. Do domu przynosiło się „mebli“, waliz, skrzynek i
całe snopy złocistych zawil pniaków. Dziury w dachu,
ców i różnych koronkowych szczeliny w podłodze i ścia
trawek, których wątłe, su nach, oraz zabrudzone leśne
chotnicze okazy hoduje się u obuwie dostarczały niepraw
nas w cieplarniach, żałowa dopodobnej ilości kurzu w
łam bardzo, że zupełny brak dnie pogodne, a wilgoci i
wiadomości z dziedziny bo biota w okresach deszczu. W
taniki
uniemożliwiał mi soboty również odbywała się
przeprowadzenie studiów w generalna
kąpiel
dzieci.
tej dziedzinie.
Dziewczynki z przyjemnością
Ale wróćmy do drzewa. U- poddawały się zbawiennemu
zbrojone w piły i topory, wy działaniu mydła i szczotki, a
szukujemy odpowiednio gru najwięcej cieszył się mały
bych (około 30 cm średnicy), Wojtuś, pluskając się W osuchych i niespróchniałych gromnej miednicy i rozlewa
pniaków, przepiłowujemy je jąc wodę naokoło.
na kloce około 3 m długości
i znosimy z głębi lasu na
DZIECI
drogę. Wtedy trzeba je pod
Dzieci — ta urocza trójka
sadzić na ramiona i nieść aż
do domu, wracając po n a z jasnymi, falującymi czu
stępne. Jakże przykrą bywa prynami — ile o nie było
niespodzianka, gdy po pow troski, ile dawały radości i
rocie do lasu nie zastaje się jak szczerze starały się po
przygotowanych na drodze magać rodzicom! Siedmio
kloców! Zabrał je jakiś ry- letnia Anna poważną nam
yval. Nie lekkie to drzewo: po była wyręką. Bo Anna ponad
pierwszym doświadczeniu za wszystko na święcie kocha
bierałyśmy stale poduszeczki, ła Wojtusia i wobec rozlicz
by zmniejszyć ból w ramio nych zajęć dorosłych wzię
nach, ale jakież było zado ła go pod swoją wyłączną
wolenie na widok stosu drze opiekę. Ubierała go, czesała,
wa przed domem, zapasu na prowadziła na spacery i pil
jakiś tydzień! Straszliwą nowała jak oka W głowie.

P A M I Ę T N 1K
SZEREG naszych ludzi,
pod pozorem choroby czy
odmrożeń, wykręcało się
również od pracy, uprawia
jąc bardziej intratny handel
drzewem. W porze letniej, w
wolne niedziele całe wypra
wy wyruszały “w las po drze
wo opałowe, a w dnie pow
szednie dźwigały je kobiety i
dzieci. Dzieci dostarczały pę
kami bardzo na podpałkę
przydatny chrust oraz wióry
i małe szczapki z tartaku, a
starsi urządzali całe ekspe
dycje do lasu, uzbrojeni w
piły i topory.
O ile las w zimie m ajesta
tem swoim i ciszą budził
szczery zachwyt, o tyle latem
las uralski czarował i urze
kał. Niezmiernie bujny, dzie
wiczy las, gdzie strzeliste
.świerki szły o lepsze z potęż
nymi srebrno-szarymi jod
łami. Przy drogach rosły ogromne sękate brzozy. Cały
las gęsto przerośnięty różny
mi krzewami, mieniący się
różnokolorowym
kwieciem
na polanach, różowy od m a
lin i porzeczek, czarny od
jagód. Teren falisty, pełen
wykrotów, zawalony powy
wracanymi pniami spróch
niałych olbrzymów, dostoj
nie cichy. Miejscami las
stromiznami schodził ku rze
ce o cudnie poszarpanych,
kamienistych brzegach. O-

Minister lotnictwa^ Sinclair wśród polskich lotników
c_ <
w czasie wojny

MATKI

ilość tych osób znajduje się
w Kraju. Przesyłamy też im
paczki, głównie z m ateriała
mi i lekarstwami, na co “wy
dajemy rocznie kwotę oko
ło £ 1000. Jeden z następ
nych problemów, to zagad
nienie bytu naszych sta r
szych wiekiem kolegów na
obczyźnie. Jest wielu cho
rych, bez pracy, którym trze
ba pomagać. Aby to wyko
nać, trzeba zdobyć pienią
dze własnym Wysiłkiem.
Mój rozmówca wskazał
mi. że Samopomoc Lotni
cza w tej chwili najwięcej
przywiązuje wagi do swojej
organizacji terenowej. Liczy
ona w Zjednoczonym Króle
stwie 12 Kół. Posiada swoje
ośrodki w: Australii, Kana
dzie, Argentynie, Pakista
nie, a w organizacji jest Ko
ło w Stanach Zjednoczo
nych.
Dnia 16. 9. 50 Prezes Rady
Samopomocy Lotniczej w
Londynie, generał bryg. pil.
St. Karpiński otrzymał list
od P. Prezydenta A. Zales
kiego, w którym znajdują
się następujące słowa;
„...Wierzę, że lotnicy pol
scy na obczyźnie, tworząc
wielką i zwartą społeczność,

Kłopotu z tym miała nie
mało, bo Wojtuś mimo dwu
lat był energiczny i samo
dzielny — lubił uciekać w
odległe chaszcze i trawy — a
przecież Mamusia kazała po
zostawać w pobliżu domu...
wojtuś chodził codziennie na
spotkanie wracającego z
lasu Tatusia i Tosi. Z Tosią
razem chodził po chleb do
magazynu i dumnie kroczył
do domu, przyciskając do
brzuszka najmniejszy bo
chenek, pewny, że za to do
stanie jeszcze przed kolacją
nadprogramową kromeczkę,
kto Wie, a może i kawałek
cukru do tego? Anny zaję
ciem było również zajmowa
nie ogonka w stołówce. Cho
dziła zawsze z dobrym sąsia
dem, p. G. i stale miała w
ogonku nr. drugi, poczym
Mamusia, względnie któraś
z dziewcząt wybiegała z
garnkami i kupowała trady
cyjną zupę.
Stołówka korosteljewska
mieściła się w większym
drewnianym budynku nie
daleko stajni i składała się z
obszernego, niskiego pomie
szczenia i kuchni. Kilka dłu
gich stołów i ławek składało
się na umeblowanie, a za
wieszone z okazji jakiegoś
święta sowieckiego grube,
staroświeckie firanki zacie
mniały i tak dość ponure
wnętrze. W specjalnym okienku zamawiało się i pła
ciło żądane porcje, po czym
odbierało się je w drugiej
kolejce. Przykre bywały roz
czarowania, gdy po długim

nieraz czekaniu w ciasnym,
zawszonym ogonku, zabrak
ło pożywienia. Pewna część
robotników leśnych jadła na
miejscu. Nie zapomnę nigdy
stołówki w mroźne ciemne
poranKi zimowe, zatłoczonej
ponurymi, dziwacznie poucieranymi postaciami. Cięż
kie bywało wtedy życie.
Obowiązki młodszej, 6-letniej Dziguni mniej były
sprecyzowane i określone,
choć Annie często W jej
czynnościach towarzyszyła.
Mała, gruba, na krótkich
nóżkach, nie tak była ruch
liwa jak starsza siostrzycz
ka, za to każdy jej ruch i
gest był pełen refleksji i ce
lowości. Wielkimi, czarnymi,
zalotnymi oczami zyskiwała
sobie momentalnie ogólną
sympatię, rej wodziła we
wszelkich zaba“wach dziecin
nych, przejawiając na każ
dym kroku swą wyraźną,
zdecydowaną wolę.
Codziennie rano odby
wała się lekcja z dziewczyn
kami. Dziga stawia dopiero
pierwsze literki, Anna już
ślicznie pisze i czyta płyn
nie i z zapałem. Jeden z na
szych przyjaciół ze Lwowa
przesłał właśnie szereg ksią
żeczek w ostatniej przesyłce
— jest „Lokomotywa“ Tu
wima i ostatnie wydanie
bajek Grimma, uratowane z
lwowskiego dziecinnego po
koju i Konopnickiej „O kra
snoludkach i o sierotce Ma
rysi“ oraz cały komplet zdo
bytych gdzieś z ukrycia pod
ręczników szkolnych. Anna

i

e

l

,

n

Str. 5

a

,

•

ROZSIANIE INTELIGENCJI WSR0D POLAKOW
rych iloraz inteligencji jest
skowy Instytut Psychodemo- centralnych i wyższych szkół poniżej 50, nie są zdolni do
elementarnych
—
I.Q.
mię
graficzny w Londynie przy
żadnej pracy i winni się
jął nazwę „W. P. U.“, czyli dzy 115 i 130 (dziesięć na znajdować w specjalnych
sto),
do
zwykłych
szkół
ele
„współczynnik przydatności
zakładach (dwu dorosłych
umysłowej“). Pojęcia tego u- mentarnych — I.Q. od 85 do na tysiąc).
115
(taKich
dzieci
jest
76
na
ży“wa się zawsze w skrócie
Powyższe cyfrowe ujęcia
,,I.Q.“ i oznacza ono stosunek sto). Dzieci o I.Q. między 70
poziomu inteligen
wieku umysłowego do wieku a 85 winny być kierowane do stosunku
do poszczególnych grup
chronologicznego (dla ce specjalnych klas dla „spóź cji
i zaWodów nie są li
lów praktycznych pomnożo nionych umysłowo“ ; dzieci, szkół
teoretycznymi wska
nego przez sto). Jeżeli więc których I.Q. jest pomiędzy tylko
zówkami, ale są oparte na
dziecko ma lat 10, ale jego 50 a 70 do specjalnych szkół pomiarach
w
rozwój umysłowy jest wyższy dla umysłowo ułomnych, zaś tym i innychspołeczeństw
krajach. W
i przypuśćmy, odpowiada dzieci o I.Q. poniżej 50 do krajach anglosaskich
selek
dziecku 12 - letniemu, to specjalnych ośrodków dla cja kandydatów na poszcze
wówczas inteligencja jego całkowicie niezdolnych do gólne stanowiska w wojsku,
będzie się równała 12 po nauczenia się czegokolwiek.
Tenże profesor, w tej sa przemyśle, szkolnictwie i ad
dzielone przez 10 i pomnożo
m.in. oparta jest
ne przez 100, czyli I.Q. równa mej książce („The Subnor- ministracji,
psychologicznym selek
się 120. Dla dorosłych przy ma. Mind, 1937“) podaje, ja  na
cjonowaniu, gdzie poziom
jęto wiek chronologiczny 16 ki poziom inteligencji wi inteligencji
jest głównym edo 18 lat, jako że w tyra o- nien odpowiadać poszczegól lementem oceny,
że od
kresie kończy się rozwój in nym grupom zawodów. I tak inteligencji zależy,jako
czy
dany
dla
najwyższych
zawodów
teligencji.
wolnych i administracyjnych osobnik zdolny jest wykonać
Jeżeli weźmiemy pow iloraz inteligencji (I.Q.) wi jakąś pracę, którą ma się
szechnie dzisiaj używaną nien
wynosić ponad 150 (je zamiar jemu powierzyć.
skalę Terman‘a, to 60 pro den dorosły
na ty
cent ludności będzie miało siąc ludzi). osobnik
Dla niższych
inteligencję przeciętną (I.Q. wolnych
Według przeprowadzonych
i technicznych prac
równa się 90-110), 14 proc. I.Q. winno być w granicach przez autora niniejszego ar
ludności będzie miało inteli od 130 do 150 (na sto ludzi tykułu badań Polaków, ko
gencję ponad przeciętną (I.
się zwykle trzech ta  biety wykazują równy męż
Q. = 110-120), 14 proc. lud zdarza
kich).
Dla
urzędników i wy czyznom poziom inteligencji,
ności będzie miało poniżej soko
wykwalifikowanych gdyż różnica na korzyść płci
przeciętnej (I.Q. = 80-90), 5 pracowników fizycznych I.Q. męskiej jest tak mała, iż nie
proc. ludności będzie miało winien odpowiadać 115 do można jej brać za podstawę
wysoką inteligencję (I.Q. = 130 (12 ludzi na sto). Kwali do twierdzenia, że Polacy są
120-140) ( 5 proc. ludności bę fikowani robotnicy i niższe inteligentniejsi od Polek.
dzie miało b. niską inteli stanowiska handlowe o I.Q. Jest co prawda więcej ge
gencję (I.Q. = 70-80), 1 proc. od 100 do 115 (26 dorosłych niuszów po stronie męskiej,
ludności będzie miało wybit na stu). Dla półkwalifikowa- ale dla równowagi płeć żeń
ną inteligencję (I.Q. = po nych prac fizycznych oraz ska nie wykazuje tylu idio
wyżej 140), 1 proc. ludności najniższych stanowisk h an  tów, co płeć męska. Jest
to umysłowo ułomni, krety dlowych iloraz inteligencji to zresztą ogólna opinia
ni, idioci (IQ — poniżej 70). winien się zawierać w gra współczesnych psychologów.
stoją i stać będą na straży
W grupach Polaków, te
Skalę powyższą przedsta nicach od 85 do 100 (na sto
naszych ideałów.
przez autora,
„Patrząc na rozwój Samo wiono tutaj tylko w kilku dorosłych 37 osób). Osobni stowanych
cy, których iloraz inteligen przeciętny poziom inteligen
pomocy Lotniczej i jej wysi głównych grupach.
łek w wielu dziedzinach ży
Według C. Burt‘a, profeso cji równy jest 70 do 85 (19 cji wyrażony w I.Q. (iloraz
cia społecznego, jestem prze ra uniwersytetu londyńskie dorosłych na sto), winni się inteligencji) był następują
konany, że Stowarzyszenie, go, kandydaci do stypendiów zająć pracą niekwalifikowa- cy (I.Q. obliczony dla grupy
któremu Pan, Panie Genera uniwersyteckich winni mieć ną i grubą pracą ręczną. Lu polskiej):
le, przewodniczy, nie tylko I.Q. powyżej 150 (dwu na ty dzie umysłowo ułomni z I.Q. (1) Studenci pewnej pol
wykonuje dobrze sWoje zada siąc), kandydaci do szkół w granicach od 50 do 70 (sie
skiej szkoły uniwersyte
nie, ale staje się też wzorem średnich — I.Q. między 130 dmiu na sto) mogą Wykony
ckiej
— — — 132,
godnym naśladowania“.
a 150 (na sto dzieci zwykle wać prace przypadkowe, nie (2) Kandydaci do stypenskomplikowane,
zaś
ci,
któsię zdarza dwoje takich), do

I.
Ocena sylwetki psychicz
nej człowieka jest bardzo
trudna i wymaga nie tylko
głębokich studiów psycho
logicznych, ale i długiego
doświadczenia. Jednakże w
ocenianiu pewnych poszcze
gólnych cech 'psychicznych
jednostki, psychologowie po
stąpili tak daleko, że praw
domówność i niezawodność
(w terminologii angielskiej
„validity“ i „reliability“) sto
sowanych testów jest bar
dzo Wysoka (przekraczająca
nieraz statystyczną wartość
0.90 — prawdomówność cał
kowita = 1.00). Do takich
cech należy
inteligencja,
zdolności intelektualne i
zręczności cielesne.
Problem oceny poziomu
inteligencji nie stanowi już
dzisiaj poważniejszych trud
ności i skoro tylko zostaną
spełnione wymagane warun
ki odpowiedniego testowa
nia, to możemy zmierzyć
bardzo dokładnie inteligen
cję danej jednostki. Oczywi
ście nie mamy tutaj jakichś
absolutnych jednostek po
miarów, lecz oceny dokonywuje się na podstawie porów
nania wyniku indywidualne
go z przeciętną Wyników ca
łej grupy.
Poziom inteligencji przy
jęto wyrażać w skali t.zw.
„Intelligence Quotient“, co
brzmiałoby po polsku „ilo
raz inteligencji“ (były Woj-

diów na studia wyższe
( p o ls k i e ) -------— 124,
(3) Uczenice polskich liceów
i gimnazjów----------- 121,
(4) Uczniowie polskich lice
ów i gimnazjów — 117,
(5) Kandydaci do polskich
liceów technicznych 115
(przeciętne wykształce
nie 7 klas szkoły pow
szechnej),
(6) Nauczyciele z Wyższego
Kursu
Nauczycielskie
go --------------------- 109’
(7) żołnierze łączności 106
(przeciętne wykształce
nie 7 klas szk. p.),
(8) Polskie
ochotniczki z
M a ry n a r k i------------- 95
(przeć, wykszt. 3 klasy
szk.p.),
Z wyników
zebranych
przez kolegów autora “w arto
podać przeciętny poziom in
teligencji (w skali I.Q.) n a 
stępujących polskich grup:
(1) Oficerowie Wyższej Szko
ły W o je n n e j-------120,
(2) Uczniowie szkół podcho
rążych -----------— HO(3) M arynarze------------ 102,
(4) Uczniowie jednej z szkół
podofic. piechoty — 96.
Uwzględniając zakorzenio
ną u nas tradycję protekcjo
nizmu, możnaby być „zado
wolonym“ z poziomu inteli
gencji, jaki wykazują ucznio
wie szkoły uniwersyteckiej
oraz liceów i gimnazjów. Po
wyżej przytoczona tabelka
pozwala nam
“wyciągnąć
wniosek, że selekcja kandy
datów w tych instytucjach
była stosunkowo najobiek
tywniej sza.
Cyfry powyższe też wydają
się wskazywać, że selekcja
ludzi u nas nie dokonywała
się według wskazówek nau
kowych i że nie wykorzysty
wano osobników, których
wrodzone zdolności do tego
uprawniały.
B. A. Wysocki

Józef Prus Wiśniewski

napisała kartkę do Babci do
Warszawy. Jak wielka była
jej radość, gdy otrzymała
odpowiedź, że jedyną wia
domością, jaką Dziadkowie
otrzymali w ostatnich kilku
miesiącach, była właśnie ta
Wieczorem po kolacji i
sprzątaniu dzieci idą spać,
mimo, że świetne humory i
niemal białe uralskie noce
czynności tej trochę przesz
kadzają. Tosia i Władka po
szły gdzieś na spacer, mąż
również na jakąś pogawęd
kę. Lubiłam zostawać z
dziećmi sama. Ile to było
zabawy przy kolejnym my
ciu nóg, ile pieszczot, ile do
wcipów i kawałów! Wojtuś
miał stały zwyczaj ucieka
nia ze swojej pryczy, pocichutku wskakiwał na prycze
siostrzyczek, siadał między
nie i wtedy śmiechom kła
dło dopiero kres bardzo sta
nowcze słowo Mamusi i Woj
tuś wracał na swoje miejsce.
Matka wychodzi wtedy ci
chutko, idzie po mleko do
Marusi — poczym siada na
stopniach domku — myśli
jej wtedy są bardzo daleko...
NIEDZIELA

Jedynym dniem “wypoczyn
ku, naprawiania poszarpa
nej odzieży roboczej i pi
sania listów jest niedziela,
choć i ona nieraz, dla jakie
goś górnego celu sowieckie
go — pracy jest przeznaczo
na. W niedzielę śpi się dłu
żej, tak, żeby o 9 rano dom
już był posprzątany i wszy-

scy gotowi na modlitwę. Pro
cent katolików w naszym osiedlu był znikomy, zaled
wie 20 osób na ogólną cyfrę
500. Niemniej zbieraliśmy
się w naszym domu w nie
dziele i święta, by wspólnie
od Boga lepszą przyszłość
wybłagać. Dzięki posiadane
mu przeze mnie mszalikowi
można było również odczy
tać bieżącą Lekcję i Ewan
gelię, oraz orientować się w
datach świąt ruchomych.
Sąsiedzi nasi. żydzi, sami
bardzo pobożni, nie sprzeci
wiali się temu zupełnie, prze
ciwnie — u drzwi pilnowali
i zawiadamiali w razie zbli
żania się nieproszonych go
ści.
Popołudnia
niedzielne
przeznaczone były na wy
poczynek i przyjemności,
btarsi pisali listy, odwiedza
li sąsiadów i gawędzili, mło
dzież urządzała ekspedycje
na jagody, na ryby lub gro
madziła się w „Czerwonym
Kąciku“. Bywały tam przed
stawienia, zawierające nie
raz wcale udane numery,
pełne humoru i złośliwości,
choć te ostatnie wywoływa
ły potem z reguły burze: za
msze znalazł się ktoś zbyt
gorliwy, który gdzieś coś uznał za niewłaściwe i pośpie
szył donieść władzom, odpo
wiednio daną rzecz sprepa
rowawszy. Pod tym wzglę
dem stosunki w naszym osiedlu nie różniły się od se
tek innych podobnych osie
dli. Wszędzie byli ludzie do
datni i jednostki bezwarto-

ściowe, wszędzie byli ofi
cjalni konfidenci i tacy, któ
rzy tym sposobem pragnęli
zapewnić sobie większą ra 
cję Chleba. Specjalnie przy:
krym było jednak to, że i
wśród naszej, maleńkiej gar
stki Polaków nie wszyscy
byli bez zarzutu. W „Czer
wonym Kąciku“ odbywały się
również przez komendantu
rę urządzane zebrania. Było
zawsze pełno „wspaniało
myślnych“ zwrotów, nawo
ływań do robienia normy w
lesie i wymyślań na opiesza
łość robotników. Padało przy
tym wiele nazwisk, z których
łatwo można było wywnio
skować, kto jest ostatnio w
łaskach, a kogo w najbliż
szym czasie czekają szykany
Niełaska objawiała się are
sztem, zmnieszeniem porcji
żywnościowych, sądem
o
proguł, a w ostatecznym ra 
zie aresztowaniem i wywie
zieniem. Pierwsze takie are
sztowanie miało miejsce W
listopadzie 1940 r. — dla po
strachu.
Zabrano trzech
Bogu ducha winnych mło
dych żydów, oskarżonych o
rzekomy sabotaż pracy, mię
dzy nimi syna naszych są
siadów. Od tego czasu wszel
ki słuch o nim zaginął. W
drugiej serii byli trzej Pola
cy w czerwcu 1941 r.. ale o
tym później.
W .Czerwonym Kąciku4 od
bywały się również wieczor
ne tańce z udziałem całej
kom* ndantury z rodzinami.
I młodzież tańczyła... Wiek
ma swoje praWa i trudno

żyć w ciągłej aureoli cierpiętnictwa. Tańce te inny
przybrały charakter po ogłoszeniu amnestii. Wtedy w
„ugołKu“ zbierali się wszys
cy, starzy i młodzi i radość
była powszechna. Rzadziej
w tym okresie pokazywał się
w ugołku komendant.
BOŻE NARODZENIE

Ze specjalnym wzrusze
niem oczekiwała nasza gar
stka katolików zbliżających
się świąt Bożego Narodze
nia. Wspaniała, okrutna zi
ma uralska skuła całą okoli
cę. Ogromne masy śniegu
pokryły wszystko a z dachów
zwisały kolosalne nawisy
śnieżne. Korosteljewka w
niezmiernie jasne księżyco
we noce przypominała Dulac‘owskie ilustracje do bajek
Andersena. Proste, syme
tryczne rzędy ośnieżonych
chat wraz z szeregiem pro
sto ku niebu bijących, bia
łych dymów — wszystko za
lane światłem księżyca i roz
świetlone milionami wyis
krzonych gwiazd.
Okres zimowy był bardzo
ciężki żywnościowo, wszyst
kim dawał się we znaki brak
Chleba. I jak tu myśleć o
świętach? A jednak... za
prosiliśmy do nas pięć sa
motnych dziewcząt polskich,
mieszkających w sąsiednim
domku dla. dziewcząt. Sta
wiły się “wszystkie: śliczna
Józia G., córka jednego z wy
bitnych działaczy społecz
nych ze śląska Cieszyńskie
go, jej przyjaciółka Stasia

J., Mila W., ledwo przycho
dząca do siebie po przywa
leniu przez drzewo, żywa i
dziecinna Natalka i gruba
Matylda, pracująca ostatnio
w stołó“wce. Dowiedział się
o naszym święcie żyd Eichenblatt i przyszedł ze
skrzypcami wygrywać ko
lędy. My, domowe, już długo
przed świętami deliberowa
łyśmy, jakby to zdobyć chleb
na tę uroczystość. Udało
się znakomicie. Każda z nas
wieczorem z triumfem przy
niosła bochen wspaniałego,
białego Chleba. Ja od za
przyjaźnionego leśnika, —
kładka od milicjanta, no, a
rezolutna Tosia od samego
pana komendanta. Były ża
rem grzanki ze śledziem,
grzanki z miodem, prawdzi
wa, słodzona herbata i pa"ierosy. Przyszli również pp.
F. z synem. Inne rodziny
polskie w swym gronie wie
czór ten spędziły. Było nam
zacisznie i dobrze a dzieci
przekonane były, że chleb z
miodem smaczniejszy jest
od najlepszych bakalii i
wspominały zeszłoroczne za
bawki, zupełnie nie dziwiąc
się całkowitemu ich brako
wi w tym roku. Sąsiedzi
przeżywali naszą uroczystość
z taV im samym wzruszeniem,
jak my z szacunkiem patrzy
liśmy na ich święta żydow
skie. Zgrzytem pewnym by
ły niespodziewane wizyty
milicjantów, lekarki, jednej
z konfidentek i wreszcie ko
mendanta.

(Ciąg dalszy nastąpi)
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WZÓR PRACY SPOŁECZNEJ: SAMOPOMOC LOTNICZA
dział 'w życiu społecznym
Samopomoc Lotnicza jest apele i artykuły.
W prowincjonalnej prasie Brytyjczyków.
uważana w Anglii za jedną
5. Dążenie do koordynacji
z najlepiej zorganizowanych brytyjskiej ukazały się róż wysiłków z organizacjami inego
rodzaju
artykuły,
listy
instytucji społecznych. Roz
deowo pokrewnymi
oraz
mawiając z przedstawiciela i wzmianki o Polskich Siłach wzajemna wymiana usług.
Pow.
i
o
Samopomocy
Lotni
mi polskiego społeczeństwa z
6. Zwiększenie spoistości
terenów: Holandii, Belgii, czej. Ponadto wielki przyja organizacyjnej, a przez to
Francji, Hiszpanii, Italii, ciel Polaków, W/Cdr. N. J. oddziaływanie na scalenie
Niemiec i Anglii, począwszy Hulbert, poseł do Izby Gmin, się społeczeństwa polskiego
od robotnika, b. żołnierza, aż honorowy sekretarz Komi na emigracji.
do inspektora P.S.Z. i wyso tetu Obchodu Bitwy o W.
Stosowanie takiego pro
kich osobistości ze świata Brytanię, wysłał około 1,500
brytyjskiego, stwierdzić mo listów indywidualnych do gramu w życiu jednostki
żna jednomyślność tej opi osób prywatnych, firm, fa może wyrobić w niej siłę
nii. Ukształtowała ona swój bryk, przedsiębiorstw prze moralną i duchową, może
pozytywny stosunek do Pol mysłowych i banków. Arty wzmocnić w niej wolę po
skiej Samopomocy Lotniczej kuły te, listy i wzmianki, za konywania nieprzeciętnych
z następujących względów: mieszczone w prasie brytyj trudności, w jakich dzisiaj
1. Powszechnie jest wiado skiej zostały dobrze przyjęte się znajdujemy.
W rozmowie mojej z przed
me, że Samopomoc Lot. ure i spełniły swoje zadanie. Sir stawicielami
Samopomocy
gulowała swoje finanse w Archibald Sinclair, b. mini
starałem się jak
ten sposób, że na zwyczajne ster lotnictwa bryt. z czasów Lotniczej
obiektywnie
budżety musi zapracować wojny, w specjalnym artyku najbardziej
w tok prac i pra
bieżącymi wpływami i nie le podkreślił, że: „Gdyby nie wglądnąć
aby niezależnie od onarusza majątku Stowarzy polscy piloci — to kto wie, wdy,
pinii zewnętrznej, polskiej i
szenia; przeciwnie, stara się, czy bitwa o W. Brytanię mo brytyjskiej,
wyrobić sobie
żeby ten majątek rósł z roku głaby być tak łatwo wygra swoisty pogląd.
Jeden z
na rok, by go kiedyś przeka na“.
Jakie są powody tej pa przedstawicieli Samopomo
zać w godne ręce w wolnej
mięci o lotnikach polskich? cy Lotn. powiedział mi:
Polsce.
_: Moim zdaniem wszyst
Niewątpliwie lotnictwo pol
2. Samopomoc Lot. potrafiła skie w okresie wojny 1939 — kie organizacje polskie na
urządzić bardzo przyzwoity 45 wybitnie się wyróżniło. emigracji popełniły na sa
klub, który uchodzi w tej
przyczyna — to to, że mym początku i popełniają
chwili za najelegantszy klub Druga
lotnicy potrafili zorganizo w dalszym ciągu zasadniczy
polski w Londynie.
po wojnie swoje życie błąd. Wydają za dużo pie
3. Samopomoc Lot. stara się wać
niędzy na bieżące potrzeby.
społeczne.
— rozumiejąc problemy pol
Mój rozmówca wydaje się
Oto program działalności
skie na emigracji — współ religijnej, kulturalnej i o- być człowiekiem obiektyw
pracować z wszystkimi orga światowej Samopomocy Lot nym, gdyż wskazując na
nizacjami niepodległościo niczej na okres najbliższy:
inne organizacje społeczne,
wymi na obczyźnie, dążąc do
1. Pogłębienie wśród człon  nie pominął i Samopomocy
koordynacji pracy społecznej
ków wiedzy i uczuć religij Lotniczej. Wskazał, że Sa
w W. Brytanii.
nych,
świadomości narodo mopomoc Lot., na której nie
4. Raz na rok w okresie
wej
i
poczucia
odpowiedzial ciążyła odpowiedzialność za
Bitwy o W. Brytanię Samo
losy Fuduszu Społ., któ
ności
obywatelskiej.
pomoc Lot. urządza, będąc
2. Podwyższenie poziomu ry był odrębną instytucją,
zarejestrowaną na podsta
duchowego
wśród miała też niedobory w bud
wie „War Charities Act, życia
żecie. Dzisiaj dzięki zapo
1940“, zbiórkę wśród społe członków przez ćwiczenie: biegliwości, może racjonal
umysłu,
charakteru
i
ciała.
czeństwa brytyjskiego, prze
3. Nauka i społeczna po niejszej pracy, kiedy Fun
znaczoną na Fundusz Spo
moc
w organizacji życia pol dusz Społ. PSP jest już włą
łeczny. W prasie brytyjskiej
skich
rodzin lotników i prze czony do Samopomocy Lot.
ukazują się wówczas listy
dąży ona do tego, żeby prze
osobistości brytyjskich, wzy ciwdziałanie procesom wyna kazać Funduszowi Społ. na
wające społeczeństwo do po radawiania — przez zapew bieżące potrzeby w r. 1951
pierania Polskiej Samopo nienie należytej opieki kul kwotę około £ 2.500.
dzie
mocy Lotniczej. W tym roku, turalno-oświatowej
Mimo to Samopomoc Lot
w miesiącu wrześniu, zamie ciom młodzieży.
nicza swój m ajątek w ciągu
4.
Stopniowy
i
planowy
u
szczone zostały liczne takie

ELŻBIETA KRZYSKA

PAMIĘTNIK
SZEREG naszych ludzi,
pod pozorem choroby czy
odmrożeń, wykręcało się
również od pracy, uprawia
jąc bardziej intratny handel
drzewem. W porze letniej, w
wolne niedziele całe wypra
wy wyruszały W las po drze
wo opałowe, a w dnie pow
szednie dźwigały je kobiety i
dzieci. Dzieci dostarczały pę
kami bardzo na podpałkę
przydatny chrust oraz wióry
i małe szczapki z tartaku, a
starsi urządzali całe ekspe
dycje do lasu, uzbrojeni w
piły i topory.
O ile las W zimie m ajesta
tem swoim i ciszą budził
szczery zachwyt, o tyle latem
las uralski czarował i urze
kał. Niezmiernie bujny, dzie
wiczy las, gdzie strzeliste
.świerki szły o lepsze z potęż
nymi srebrno-szarymi jod
łami. Przy drogach rosły ogromne sękate brzozy. Cały
las gęsto przerośnięty różny
mi krzewami, mieniący się
różnokolorowym
kwieciem
na polanach, różowy od m a
lin i porzeczek, czarny od
jagód. Teren falisty, pełen
wykrotów, zawalony powy
wracanymi pniami spróch
niałych olbrzymów, dostoj
nie cichy. Miejscami las
stromiznami schodził ku rze
ce o cudnie poszarpanych,
kamienistych brzegach. O

MATKI

gromnie lubiłam z okazji
połowu ryb lub wypraw po
dziką cebulę błądzić po tych
brzegach i zachwycać się
przepięknymi okazami roś
lin. Do domu przynosiło się
całe snopy złocistych zawil
ców i różnych koronkowych
t .-awek, których wątłe, su
chotnicze okazy hoduje się u
nas w cieplarniach, żałowa
łam bardzo, że zupełny brak
wiadomości z dziedziny bo
taniki
uniemożliwiał mi
przeprowadzenie studiów w
tej dziedzinie.
Ale wróćmy do drzewa. Uzbrojone w piły i topory, wy
szukujemy odpowiednio gru
bych (około 30 cm średnicy),
suchych i niespróchniałych
pniaków, przepiłowujemy je
na kloce około 3 m długości
i znosimy z głębi lasu na
drogę. Wtedy trzeba je pod
sadzić na ramiona i nieść aż
do domu, wracając po n a
stępne. Jakże przykrą bywa
niespodzianka, gdy po pow
rocie do lasu nie zastaje się
przygotowanych na drodze
kloców! Zabrał je jakiś ry
wal. Nie lekkie to drzewo: po
pierwszym doświadczeniu za
bierałyśmy stale poduszeczki,
by zmniejszyć ból w ramio
nach, ale jakież było zado
wolenie na widok stosu drze
wa przed domem, zapasu na
jakiś tydzień! Straszliwą

*

Minister lotnictwa j Sinclair wśród polskich lotników
‘f ‘
w czasie wojny

bieżącego roku obrachunko
wego powiększy o kwotę £
2.000. W roku 1950 Samopo
moc Lotnicza przekazała,
bądź też przekaże, na rzecz
innych organizacji polskich
kwotę około £ 500, przeka
zała poza tym kwotę £ 200
na zapomogi stypendialne
dla biednych studentów we
Francji, aczkolwiek nie są
oni b. lotnikami ani też ro
dzinami lotników, £ 100 na
rzecz Zjednoczenia Polskie
go, £ 50 na rzecz Skarbu
Narodowego itp. Dla ścisło
ści trzeba powiedzieć, że Sa
mopomoc Lotnicza posiada
prawo „Charities“. Obecna
zbiórka z okazji walki o W.
Brytanię dała już w tej chwi
li kwotę £ 1.500. Jest to
wszystko bardzo ważne, gdyż
krzywa potrzeb ustawicznie
wzrasta.
— Rozumie Pan— powie
dział mój rozmówca — je
steśmy społeczeństwem, któ
re z dnia na dzień starzeje
ę. Nie wolno nam ani na
chwilę zapominać o wdo
wach, sierotach i rodzicach
po naszych poległych kole
gach, którzy walcząc w woj
nie 39 — 45 oddali swoje ży
cie za Polskę. Przeważająca

plagą wszelkich ekspedycji
leśnych były kolosalne ilości
komarów i małych muszek,
uniemożliwiających również
spacery wieczorne, a często
także sen. Nawet najlepsza,
najsilniejsza machorka, umiejętnie skręcana w gaze
cie jest wobec nich bezsilna.
W soboty odbywały się u
nas wielkie porządki, z poru
szaniem
wszelkich t.zw.
„mebli“, waliz, skrzynek i
pniaków. Dziury w dachu,
szczeliny w podłodze i ścia
nach, oraz zabrudzone leśns
obuwie dostarczały niepraw
dopodobnej ilości kurzu w
dnie pogodne, a wilgoci i
biota w okresach deszczu. W
soboty również odbywała się
generalna
kąpiel
dzieci.
Dziewczynki z przyjemnością
poddawały się zbawiennemu
działaniu mydła i szczotki, a
najwięcej cieszył się mały
Wojtuś, pluskając się W ogromnej miednicy i rozlewa
jąc wodę naokoło.
DZIECI
Dzieci — ta urocza trójka
z jasnymi, falującymi czu
prynami — ile o nie było
troski, ile dawały radości i
jak szczerze starały się po
magać rodzicom! Siedmio
letnia Anna poważną nam
była wyręką. Bo Anna ponad
wszystko na święcie kocha
ła Wojtusia i wobec rozlicz
nych zajęć dorosłych wzię
ła go pod swoją wyłączną
opiekę. Ubierała go, czesała,
prowadziła na spacery i pil
nowała jak oka W głowie.

ilość tych osób znajduje się
w Kraju. Przesyłamy też im
paczki, głównie z m ateriała
mi i lekarstwami, na co “wy
dajemy rocznie kwotę oko
ło £ 1000. Jeden z następ
nych problemów, to zagad
nienie bytu naszych star
szych wiekiem kolegów na
obczyźnie. Jest wielu cho
rych, bez pracy, którym trze
ba pomagać. Aby to wyko
nać, trzeba zdobyć pienią
dze własnym wysiłkiem.
Mój rozmówca wskazał
mi, że Samopomoc Lotni
cza w tej chwili najwięcej
przywiązuje wagi do swojej
organizacji terenowej. Liczy
ona w Zjednoczonym Króle
stwie 12 Kół. Posiada swoje
ośrodki w: Australii, K ana
dzie, Argentynie, Pakista
nie, a w organizacji jest Ko
ło w Stanach Zjednoczo
nych.
Dnia 16. 9. 50 Prezes Rady
Samopomocy Lotniczej w
Londynie, generał bryg. pil.
St. Karpiński otrzymał list
od P. Prezydenta A. Zales
kiego, w którym znajdują
się następujące słowa:
„...Wierzę, że lotnicy pol
scy na obczyźnie, tworząc
wielką i zwartą społeczność,

Kłopotu z tym miała nie
mało, bo Wojtuś mimo dwu
lat był energiczny i samo
dzielny — lubił uciekać w
odległe chaszcze i trawy — a
przecież Mamusia kazała po
zostawać w pobliżu domu...
Wojtuś chodził codziennie na
spotkanie wracającego z
lasu Tatusia i Tosi. Z Tosią
razem chodził po chleb do
magazynu i dumnie kroczył
do domu, przyciskając do
brzuszka najmniejszy bo
chenek, pewny, że za to do
stanie jeszcze przed kolacją
nadprogramową kromeczkę,
kto Wie, a może i kawałek
cukru do tego? Anny zaję
ciem było również zajmowa
nie ogonka w stołówce. Cho
dziła zawsze z dobrym sąsia
dem, p. G. i stale miała w
ogonku nr. drugi, poczym
Mamusia, względnie któraś
z dziewcząt wybiegała z
garnkami i kupowała trady
cyjną zupę.
Stołówka korosteljewska
mieściła się w większym
drewnianym budynku nie
daleko stajni i składała się z
obszernego, niskiego pomie
szczenia i kuchni. Kilka dłu
gich stołów i ławek składało
się na umeblowanie, a za
wieszone z okazji jakiegoś
święta sowieckiego grube,
staroświeckie firanki zacie
mniały i tak dość ponure
wnętrze. W specjalnym okienku zamawiało się i pła
ciło żądane porcje, po czym
odbierało się je w drugiej
kolejce. Przykre bywały roz
czarowania, gdy po długim

I

nieraz czekaniu w ciasnym,
zawszonym ogonku, zabrak
ło pożywienia. Pewna część
robotników leśnych jadła na
miejscu. Nie zapomnę nigdy
stołówki w mroźne ciemne
poranKi zimowe, zatłoczonej
ponurymi, dziwacznie poucieranymi postaciami. Cięż
kie bywało wtedy życie.
Obowiązki młodszej, 6-letniej Dziguni mniej były
sprecyzowane i określone,
choć Annie często W jej
czynnościach towarzyszyła.
Mała, gruba, na krótkich
nóżkach, nie tak była ruch
liwa jak starsza siostrzycz
ka, za to każdy jej ruch i
gest był psłen refleksji i ce
lowości. Wielkimi, czarnymi,
zalotnymi oczami zyskiwała
sobie momentalnie ogólną
sympatię, rej wodziła we
wszelkich zabawach dziecin A
nych, przejawiając na każ
dym kroku swą wyraźną,
zdecydowaną wolę.
Codziennie rano odby
wała się lekcja z dziewczyn
kami. Dziga stawia dopiero
pierwsze literki, Anna już 4
ślicznie pisze i czyta płyn
nie i z zapałem. Jeden z na
szych przyjaciół ze Lwowa
przesłał właśnie szereg ksią
żeczek w ostatniej przesyłce
— jest „Lokomotywa“ Tu
wima i ostatnie wydanie
bajek Grimma, uratowane z
lwowskiego dziecinnego po
koju i Konopnickiej „O kra
snoludkach i o sierotce Ma
rysi“ oraz cały komplet zdo
bytych gdzieś z ukrycia pod
ręczników szkolnych. Anna
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B. A. WYSOCKI

ROZSIANIE INTELIGENCJI WŚRÓD POLAKOW
skowy Instytut Psychodemo- centralnych i wyższych szkół
graficzny w Londynie przy elementarnych — I.Q. mię
jął nazwę „W. P. U.“, czyli dzy 115 i 130 (dziesięć na
„współczynnik przydatności sto), do zwykłych szkół ele
umysłowej“). Pojęcia tego u- mentarnych — I.Q. od 85 do
żywa się zawsze w skrócie 115 (taKich dzieci jest 76 na
„I.Q.“ i oznacza ono stosunek sto). Dzieci o I.Q. między 70
wieku umysłowego do wieku a 85 winny być kierowane do
chronologicznego (dla ce specjalnych klas dla „spóź
lów praktycznych pomnożo nionych umysłowo“ ; dzieci,
nego przez sto). Jeżeli więc których I.Q. jest pomiędzy
dziecko ma lat 10, ale jego 50 a 70 do specjalnych szkół
rozwój umysłowy jest wyższy dla umysłowo ułomnych, zaś
i przypuśćmy, odpowiada dzieci o I.Q. poniżej 50 do
dziecku 12 - letniemu, to specjalnych ośrodków dla
wówczas inteligencja jego całkowicie niezdolnych do
będzie się równała 12 po nauczenia się czegokolwiek.
Tenże profesor, w tej sa
dzielone przez 10 i pomnożo
ne przez 100, czyli I.Q. równa mej książce („The Subnorsię 120. Dla dorosłych przy ma* Mind. 1937“) podaje, ja 
jęto wiek chronologiczny 16 ki poziom inteligencji wi
do 18 lat, jako że w tym o- nien odpowiadać poszczegól
kresie kończy się rozwój in nym grupom zawodów. I tak
dla najwyższych zawodów
teligencji.
wolnych i administracyjnych
Jeżeli weźmiemy pow iloraz inteligencji (I.Q.) wi
szechnie dzisiaj używaną nien
wynosić ponad 150 (je
skalę Terman‘a, to 60 pro den dorosły osobnik na ty
cent ludności będzie miało siąc ludzi). Dla niższych
inteligencję przeciętną (I.Q. wolnych i technicznych prac
równa się 90-110), 14 proc. I.Q. winno być w granicach
ludności będzie miało inteli od 130 do 150 (na sto ludzi
gencję ponad przeciętną (I.
się zwykle trzech ta 
Q. = 110-120), 14 proc. lud zdarza
Dla urzędników i wy
ności będzie miało poniżej kich).
soko
wykwalifikowanych
przeciętnej (I.Q. = 80-90), 5 pracowników fizycznych I.Q.
proc. ludności będzie miało winien odpowiadać 115 do
wysoką inteligencję (I.Q. = 130 (12 ludzi na sto). Kwali
120-140) ( 5 proc. ludności bę fikowani robotnicy i niższe
dzie miało b. niską inteli stanowiska handlowe o I.Q.
gencję (I.Q. = 70-80), 1 proc. od 100 do 115 (26 dorosłych
ludności będzie miało wybit na stu). Dla półkwalifikowaną inteligencję (I.Q. = po nych prac fizycznych oraz
wyżej 140), 1 proc. ludności najniższych stanowisk h an 
to umysłowo ułomni, krety dlowych iloraz inteligencji
ni, idioci (IQ — poniżej 70). winien się zawierać w gra
stoją i stać będą na straży
Skalę powyższą przedsta nicach od 85 do 100 (na sto
naszych ideałów.
„Patrząc na rozwój Samo wiono tutaj tylko w kilku dorosłych 37 osób). Osobni
cy, których iloraz inteligen
pomocy Lotniczej i jej wysi głównych grupach.
łek w wielu dziedzinach ży
Według C. Burt‘a, profeso cji równy jest 70 do 85 (19
cia społecznego, jestem prze ra uniwersytetu londyńskie dorosłych na sto), winni się
konany, że Stowarzyszenie, go, kandydaci do stypendiów zająć pracą niekwalifikowaktóremu Pan, Panie Genera uniwersyteckich winni mieć ną i grubą pracą ręczną. Lu
le, przewodniczy, nie tylko I.Q. powyżej 150 (dwu na ty dzie umysłowo ułomni z I.Q.
wykonuje dobrze swoje zada siąc), kandydaci do szkół w granicach od 50 do 70 (sie
nie, ale staje się też wzorem średnich — I.Q. między 130 dmiu na sto) mogą wykony
godnym naśladowania“.
a 150 (na sto dzieci zwykle wać prace przypadkowe, nie
się zdarza dwoje takich), do skomplikowane, zaś ci, któ-

I.
Ocena sylwetki psychicz
nej człowieka jest bardzo
trudna i wymaga nie tylko
głębokich studiów psycho
logicznych, ale i długiego
doświadczenia. Jednakże w
ocenianiu pewnych poszcze
gólnych cech 'psychicznych
jednostki, psychologowie po
stąpili tak daleko, że praw
domówność i niezawodność
(w terminologii angielskiej
„validity“ i „reliability“) sto
sowanych testów jest bar
dzo Wysoka (przekraczająca
nieraz statystyczną wartość
0 90 — prawdomówność cał
kowita = 1.00). Do takich
cech należy
inteligencja,
zdolności intelektualne i
zręczności cielesne.
Problem oceny poziomu
inteligencji nie stanowi już
dzisiaj poważniejszych trud
ności i skoro tylko zostaną
spełnione wymagane warun
ki odpowiedniego testowa
nia. to możemy zmierzyć
bardzo dokładnie inteligen
cję danej jednostki. Oczywi
ście nie mamy tutaj jakichś
absolutnych jednostek po
miarów, lecz oceny dokonywuje się na podstawie porów
nania wyniku indywidualne
go z przeciętną wyników ca
łej grupy.
Poziom inteligencji przy
jęto wyrażać w skali t.zw.
„Intelligence Quotient“, co
brzmiałoby po polsku „ilo
raz inteligencji“ (były Woj-

rych iloraz inteligencji jest
poniżej 50, nie są zdolni do
żadnej pracy i winni się
znajdować w specjalnych
zakładach (dwu dorosłych
na tysiąc).
Powyższe cyfrowe ujęcia
stosunku poziomu inteligen
cji do poszczególnych grup
szkół i zarodów nie są li
tylko teoretycznymi wska
zówkami, ale są oparte na
pomiarach społeczeństw w
tym i innych krajach. W
krajach anglosaskich selek
cja kandydatów na poszcze
gólne stanowiska w wojsku,
przemyśle, szkolnictwie i ad
ministracji, m.in. oparta jest
na psychologicznym selek
cjonowaniu, gdzie poziom
inteligencji jest głównym elementem oceny, jako że od
inteligencji zależy, czy dany
osobnik zdolny jest wykonać
jakąś pracę, którą ma się
zamiar jemu powierzyć.
2.

Według przeprowadzonych
przez autora niniejszego ar
tykułu badań Polaków, ko
biety wykazują równy męż
czyznom poziom inteligencji,
gdyż różnica na korzyść płci
męskiej jest tak mała, iż nie
można jej brać za podstawę
do twierdzenia, że Polacy są
inteligentniejsi od Polek.
Jest co prawda więcej ge
niuszów po stronie męskiej,
ale dla równowagi płeć żeńska nie wykazuje tylu idio
tów, co płeć męska. Jest
to zresztą ogólna opinia
współczesnych psychologów.
W grupach Polaków, te
stowanych
przez autora,
przeciętny poziom inteligen
cji wyrażony w I.Q. (iloraz
inteligencji) był następują
cy (I.Q. obliczony dla grupy
polskiej):
(1) Studenci pewnej pol
skiej szkoły uniwersyte
ckiej
— — — 132,
(2) Kandydaci do stypen-

diów na studia wyższe
( p o ls k i e ) -------— 124,
(3) Uczenice polskich liceów
i gimnazjów----------- 121,
(4) Uczniowie polskich lice
ów i gimnazjów — 117,
(5) Kandydaci do polskich
liceów technicznych 115
(przeciętne wykształce
nie 7 klas szkoły pow
szechnej),
(6) Nauczyciele z Wyższego
Kursu
Nauczycielskie
go -------1°9»
(7) żołnierze łączności 106
(przeciętne wykształce
nie 7 klas szk. p.),
(8) Polskie
ochotniczki z
M a ry n a r k i------------- 95
(przeć, wykszt. 3 klasy
szk.p.),
Z wyników
zebranych
przez kolegów autora ‘w arto
podać przeciętny poziom in 
teligencji (w skali I.Q.) n a 
stępujących polskich grup:
(1) Oficerowie Wyższej Szko
ły W o je n n e j-------120,
(2) Uczniowie szkół podcho
rążych ----------- — 115(3) M arynarze------------ 102,
(4) Uczniowie jednej z szkół
podofic. piechoty — 96.
Uwzględniając zakorzenio
ną u nas tradycję protekcjo
nizmu, możnaby być „zado
wolonym“ z poziomu inteli
gencji, jaki wykazują ucznio
wie szkoły uniwersyteckiej
oraz liceów i gimnazjów. Po
wyżej przytoczona tabelka
pozwala nam
'wyciągnąć
wniosek, że selekcja kandy
datów w tych instytucjach
była stosunkowo najobiek
tywniej sza.
Cyfry powyższe też wydają
się wskazywać, że selekcja
ludzi u nas nie dokonywała
się według wskazówek nau
kowych i że nie wykorzysty
wano osobników, których
wrodzone zdolności do tego
uprawniały.
B. A. Wysocki

Józef Prus Wiśniewski

napisała kartkę do Babci do
Warszawy. Jak wielka była
jej radość, gdy otrzymała
odpowiedź, że jedyną wia
domością, jaką Dziadkowie
otrzymali w ostatnich kilku
miesiącach, była właśnie ta
Wieczorem po kolacji i
sprzątaniu dzieci idą spać,
mimo, że świetne humory i
niemal białe uralskie noce
czynności tej trochę przesz
kadzają. Tosia i Władka po
szły gdzieś na spacer, mąż
również na jakąś pogawęd
kę. Lubiłam zostawać z
dziećmi sama. Ile to było
zabawy przy kolejnym my
ciu nóg, ile pieszczot, ile do
wcipów i kawałów! Wojtuś
miał stały zwyczaj ucieka
nia ze swojej pryczy, pocichutku wskakiwał na prycze
siostrzyczek, siadał między
nie i wtedy śmiechom kła
dło dopiero kres bardzo sta
nowcze słowo Mamusi i Woj
tuś wracał na swoje miejsce.
Matka wychodzi wtedy ci
chutko, idzie po mleko do
Marusi — poczym siada na
stopniach domku — myśli
jej wtedy są bardzo daleko...
NIEDZIELA

Jedynym dniem ‘wypoczyn
ku, naprawiania poszarpa
nej odzieży roboczej i piBania listów jest niedziela,
choć i ona nieraz, dla jakie
goś górnego celu sowieckie
go — pracy jest przeznaczo
na. W niedzielę śpi się dłu
żej, tak. żeby o 9 rano dom
już był posprzątany i wszy-

scy gotowi na modlitwę. Pro
cent katolików w naszym osiedlu był znikomy, zaled
wie 20 osób na ogólną cyfrę
500. Niemniej zbieraliśmy
się w naszym domu w nie
dziele i święta, by wspólnie
od Boga lepszą przyszłość
wybłagać. Dzięki posiadane
mu przeze mnie mszalikowi
można było również odczy
tać bieżącą Lekcję i Ewan
gelię, oraz orientować się w
datach świąt ruchomych.
Sąsiedzi nasi. żydzi, sami
bardzo pobożni, nie sprzeci
wiali się temu zupełnie, prze
ciwnie — u drzwi pilnowali
i zawiadamiali w razie zbli
żania się nieproszonych go
ści.
Popołudnia
niedzielne
przeznaczone były na wy
poczynek i przyjemności,
btarsi pisali listy, odwiedza
li sąsiadów i gawędzili, mło
dzież urządzała ekspedycje
na jagody, na ryby lub gro
madziła się w „Czerwonym
Kąciku“. Bywały tam przed
stawienia, zawierające nie
raz wcale udane numery,
pełne humoru i złośliwości,
choć te ostatnie wywoływa
ły potem z reguły burze: za
msze znalazł się ktoś zbyt
gorliwy, który gdzieś coś uznał za niewłaściwe i pośpie
szył donieść władzom, odpo
wiednio daną rzecz sprepa
rowawszy. Pod tym wzglę
dem stosunki w naszym osiedlu nie różniły się od se
tek innych podobnych osie
dli. Wszędzie byli ludzie do
datni i jednostki bezwarto

ściowe, wszędzie byli ofi
cjalni konfidenci i tacy, któ
rzy tym sposobem pragnęli
zapewnić sobie większą ra 
cję chleba. Specjalnie przy
krym było jednak to, że i
wśród naszej, maleńkiej gar
stki Polaków nie wszyscy
byli bez zarzutu. W „Czer
wonym Kąciku“ odbywały się
również przez komendantu
rę urządzane zebrania. Było
zawsze pełno „wspaniało
myślnych“ zwrotów, nawo
ływań do robienia normy w
lesie i wymyślań na opiesza
łość robotników. Padało przy
tym wiele nazwisk, z których
łatwo można było wywnio
skować, kto jest ostatnio w
łaskach, a kogo w najbliż
szym czasie czekają szykany
Niełaska objawiała się are
sztem, zmnieszeniem porcji
żywnościowych, sądem
o
proguł, a w ostatecznym ra 
zie aresztowaniem i wywie
zieniem. Pierwsze takie are
sztowanie miało miejsce ‘w
listopadzie 1940 r. — dla po
strachu.
Zabrano trzech
Bogu ducha winnych mło
dych żydów, oskarżonych o
rzekomy sabotaż pracy, mię
dzy nimi syna naszych są
siadów. Od tego czasu wszel
ki słuch o nim zaginął. W
drugiej serii byli trzej Pola
cy w czerwcu 1941 r.. aie o
tym później.
W .Czerwonym Kąciku* od
bywały się również wieczor
ne tańce z udziałem całej
kona ndantury z rodzinami.
I młodzież tańczyła... Wiek
ma swoje praWa i trudno

żyć w ciągłej aureoli cierpiętnictwa. Tańce te inny
przybrały charakter po ogłoszeniu amnestii. Wtedy w
„ugołku“ zbierali się wszys
cy, starzy i młodzi i radość
była powszechna. Rzadziej
w tym okresie pokazywał się
w ugolku komendant.
b o ż e n a r o d z e n ie

Ze specjalnym wzrusze
niem oczekiwała nasza gar
stka katolików zbliżających
się świąt Bożego Narodze
nia. Wspaniała, okrutna zi
ma uralska skuła całą okoli
cę. Ogromne masy śniegu
pokryły wszystko a z dachów
zwisały kolosalne nawisy
śnieżne. Korosteljewka w
niezmiernie jasne księżyco
we noce przypominała Dulac‘owskie ilustracje do bajek
Andersena. Proste, syme
tryczne rzędy ośnieżonych
chat wraz z szeregiem pro
sto ku niebu bijących, bia
łych dymów — wszystko za
lane światłem księżyca i roz
świetlone milionami wyis
krzonych gwiazd.
Okres zimowy był bardzo
ciężki żywnościowo, wszyst
kim dawał się we znaki brak
chleba. I jak tu myśleć o
świętach? A jednak... za
prosiliśmy do nas pięć sa
motnych dziewcząt polskich,
mieszkających w sąsiednim
domku dla dziewcząt. Sta
wiły się 'wszystkie: śliczna
Józia G., córka jednego z wy
bitnych działaczy społecz
nych ze śląska Cieszyńskie
go, jej przyjaciółka Stasia

J„ Mila W., ledwo przycho
dząca do siebie po przywa
leniu przez drzewo, żywa i
dziecinna Natalka i gruba
Matylda, pracująca ostatnio
w stołówce. Dowiedział się
o naszym święcie żyd Eichenblatt i przyszedł ze
skrzypcami wygrywać ko
lędy. My, domowe, już długo
przed świętami deliberowa
łyśmy, jakby to zdobyć chleb
na tę uroczystość. Udało
się znakomicie. Każda z nas
wieczorem z triumfem przy
niosła bochen wspaniałego,
białego chleba. Ja od za
przyjaźnionego leśnika, —
kładka od milicjanta, no, a
rezolutna Tosia od samego
pana komendanta. Były za
tem grzanki ze śledziem,
grzanki z miodem, prawdzi
wa, słodzona herbata i pa-ierosy. Przyszli również pp.
F. z synem, inne rodziny
polskie w swym gronie wie
czór ten spędziły. Było nam
zacisznie i dobrze a dzieci
przekonane były, że chleb z
miodem smaczniejszy jest
od najlepszych bakalii i
wspominały zeszłoroczne za
bawki, zupełnie nie dziwiąc
się całkowitemu ich brako
wi w tym roku. Sąsiedzi
przeżywali naszą uroczystość
z taV im samym wzruszeniem,
jak my z szacunkiem patrzy
liśmy na ich święta żydow-kie. Zgrzytem pewnym by
ły niespodziewane wizyty
milicjantów, lekarki, jednej
z konfidentek i wreszcie ko
mendanta.
(Ciąg dalszy nastąpi)
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KONFERENCJA DEKANALNA
KSIĘŻY W LONDYNIE
W Polskiej Misji Katolic
kiej w Londynie 3 bm. odby
ła się miesięczna Konferen
cja Dekanalna. Medytację o
obowiązku modlitwy za du
sze w czyśćcu wygłosił Ks.
Nowicki T. J. Po błogosła
wieństwie Najśw. Sakramen
tem i poświęceniu się Najśw.
Sercu Pana Jezusa odbyły
się narady.
Wykład de requisitis ad celebrandum matrimonium ex
ternum in casibus extraordinariis wygłosił ks. Dziekan,
sprawozdanie o pielgrzym
kach do Rzymu złożył Ks.
mag. H. Kornacki.
Konferencja postanowiła
poświęcić ostatnią niedzielę
listopada
modlitwom za
zmarłych, poległych i pomor
dowanych księży. W tym ce
lu księża odprawią w nie
dzielę 26 listopada Mszę św.
za zmarłych kapłanów i
zwrócą się z prośbą do wier
nych o modlitwy za nich.
Ksiądz modli się za żywych i
umarłych codziennie w bre
wiarzu i we Mszy św., a wier
ni bardzo często zapominają
o księżach, którzy się za nich
modlą. Do Kościoła walczą
cego należą księża i wierni.

Modlitwa za zmarłych jest
częścią tej walki, w której
wierni i księża muszą iść ra 
zem i muszą pamiętać o Wszy
stkich zmarłych, więc też i o
zmarłych kapłanach.
Władza Duchowna posta
nowienie konferencji zaa
probowała.
Księża Dekanatu Londyn
cieszyliby się, gdyby za tym
przykładem poszli wszyscy

Gzy masz tuż
ŚPIEWNIK KOŚCIELNY?
Cena 2/6

Staraniem naszych miej
scowych Duszpasterzy i Ko
ła Akcji Katolickiej w Man
chester zorganizowano w
dniu 22. 10. br. w sali Isling
ton Public Hall „Wieczór
Dziecka“.

z przesyłką
KAT. OŚR. WYD. „VERITAS**

W CHORLEY

W dniu święta Chrystusa
Króla W kościele N. P. Marii
w Chorley/Lanc's ks. M. So
sin odprawił uroczyste na
bożeństwo na intencję Pol
skiej Akcji Katolickiej i jej
członków. Podczas Mszy św.
solo skrzypcowe wykonał p.
B. Ponka.
Zorganizowana przez za
rząd Koła Pol. Ak. Kat. w
Chorley (W składzie L. Neisser, W. Otorowska, J. Miekish, F. Tabak) pod prze
wodnictwem p. Z. Sulewskiego, zbiórka na Polską
Akcję Katolicką w Wielkiej
Brytanii przyniosła ponad
2 funty.

Ks. J. Brandys

Koncert w Nortwick Park
Z inicjatywy i pod kiero
wnictwem muzyka, p. W. Hartmana, a przy pomocy miej
scowego Komitetu Obywa
telskiego i placówki Komi
tetu Oświaty Polaków w W.
Brytanii odbył się tu nie
dawno koncert sił amator
skich, który wypadł bardzo
pomyślnie.
W programie znalazły się:
recytacje utworów poetyc
kich, śpiew oraz gra/ na for
tepianie i na akordeonie. Wy
konawcami byli uczniowie
p. Hartmana: pp. W. Jodło
wska, Z. Hartmanówna, Z.

Janasiak, J. Sajkowski oraz
p. Hartman. Koncert miał
wielkie powodzenie i w kil
ka dni później został powtó
rzony w pobliskim hostelu
Long Marston.
Z dobrowolnych datków
publiczności zebrano na
koncercie w Northwick Park
sumę £ 4-17-6. Po potrące
niu kosztów urządzenia kon
certu resztę przekazano na
rzecz Funduszu Harcerstwa
Polskiego i na potrzeby Twa.
Przyjaciół Dzieci i Młodzie
ży.

Wieczór dziecka w Manchester

Dzień Zaduszny w Szkocji
Społeczeństwo polskie w
Szkocji tradycyjnym zwy
czajem oddało w Dzień Za
duszny hołd pamięci zmar
łych odwiedzając cmentarze
i składając wiązanki kwiecia
na grobach.
Inauguracją uroczystości
żałobnych był zorganizowa
ny w Dzień święta Chrystu
sa Króla przez Polonię w
Dundee obchód na wojsko
wym cmentarzu w Perth.

księża na uchodźstwie. Nie
wątpię, że księża odprawia
ją Msze św. za zmarłych konfratrów, ale chodzi o to, żeby
wiernych poprosili o modli
twę w tej intencji. Do wszy
stkich wołają dusze w czyść
cu: — „Zmiłujcie się nade
mną, zmiłujcie się nade mną
chociaż Wy, przyjaciele moi“.

Modły odprawił O. Pius
Lewandowski, Bernardyn, po
czym złożono wiązanki kwie
cia na grobach żołnierzy,
wśród których nie brak i bo
haterów zmarłych z ran od
niesionych w bitwach o Mon
te Cassino i Falaise.
W Edynburgu nabożeńst
wa żałobne odprawione zo
stały w kościele polskim św.
Anny.
Na miejscowym cmenta
rzu w Corstorphine odbyły
się polskie Zaduszki. Modły
nad mogiłami odmówił Ks.
Rektor Bombas.
Podobne uroczystości od
były się w Glasgowie, Kirk
caldy, Falkirk, Aberdeen i
innych skupiskach polskich
w Szkocji.

W sali szczelnie wypełnio
nej prz3z rodziców i dzieci,
ks. prób. J. Bas przemówił
krótko do zebranych infor
mując, że zabawki są darem
dzieci amerykańskich, prze
słanym za pośrednictwem
NCWC. Następnie oddał głos
p. J. Ościkowi, prezesowi Ko
ła Akcji Katolickiej, który
po przywitaniu obecnych,
podkreślił rolę rodziców w
kszta towaniu auszy dziecka
i wielką ich za to odpowie
dzialność przed Bogiem.
Po przemówieniach przy
stąpiono do rozdawania za
bawek. Ciekawe i podnieco
ne spojrzenia dzieci skiero
wane by.y na duże stoły, na
któryc.i znajdowało się wiele
pięknych, różnokolorowych
zabawek, dla każdego dzie
cka imiennie ułożonych.
Na i nych stołach ap:tycz
nie wyglądały przygotowane
dla dzkci łakocie i owoce,
oraz paczki żywnościowe.
Szumu i gwaru było dużo
ale najwięcej radości prze
bijało z głośnego śmiechu i
zachwyconych oczu dziecię
cych.
S. O.
P. Marcin Lekeux'

ZADUSZKI W MORPETH

Od 1946 rok rocznie lud
ność polska z Morpeth, the
Common obchodzi Zaduszki
na grobach lotników i żoł
nierzy polskich.
W tym roku uporządkowa
niem grobów polskich za
jęło się miejscowe Koło SPK
z prezesem J. Rozgowskim.
W dniu Wszystkich świę
tych ludność polska angiel
ska tłumnie zgromadziła się
4 0 l at
na miejscowym cmentarzu
w służbie bociana
angielskim, aby oddać cześć
poległym w walce o wolność.
Z pamiętnika położnej
Książka dla młodych męża O godz. 6 wiecz. na żałobną
uroczystość przybyli rów
tek i dorosłych panien
nież przedstawiciele British
Str. 273.
Legion z Morpeth. Setki
Cena 15/6
świeczek zapalono na gro
Z przesyłką 16/bach poległych i zmarłych.
Przemówienie i modlitwy za
Do n a b y c i a :
zmarłych odprawił miejsco
w VERITAS F. P. Centre,
wy proboszcz ks. żelechow
12, Praed Mews, London,W.2 ski.
Obserwator

SW IElOŚC i DOBRA WOLA
Autoryzowany przekład z
francuskiego o rycerstwie
Niepokalanej.
Stron 160.

Cena 3/6

Do nabycia w „Veritas“
12,Praed Mews,London,W.2.

♦

♦
Echa obchodu Święta Żołnierza w Hodgemoor.
Na estradzie grupa wykonawców programu uroczystości.

DOM PO LSKI w NOTTINGHAM
Zorganizowany przed kil
W Domu Polskim m ają
ku miesiącami w Notting swoje sekretariaty: SPK (za
ham przez TPP Dom Polski stępcą kierownika jest p.Wizaczyna powoli wypełniać się told Zaczeniuk, prezes miej
życiem.
scowego Koła SPK), Samo
Lotnicza oraz Klub
Punkt 'ciężkości położono pomoc
na uruchomieniu biblioteki, Sportowy „Echo“. Organi
zacje katolickie korzystają z
liczącej tysiąc kilkaset to lokalu:
27, Derby Road. Po
mów. Jest ona czynna co lacy, którzy
chcieliby widzieć
dziennie prócz poniedziałków w Domu Polskim
ośrodek,
od 6.15 — 9 wieczorem w życia kulturalno - oświato
pokoju świetlicy, zaopatrzo wego i organizacyjnego na
nej we wszystkie pisma pol rzekają na bar, który ściąga
skie.
Liczba czytelników
swoich i Anglików.
wzrasta z każdym dniem, a tłumy
Kierownictwo DP tłumaczy,
rodzaj wypożyczanych ksią że
jest to nieuchronne ze
żek świadczy o Wysokim po względu
na samowysarczalziomie zainteresowań kultu ność,
a zresztą planuje do
ralnych tutejszych Polaków. konanie
remontu piwnicy,
Słabą stroną Domu Pol do której bar ma być prze
skiego jest jego położenie w niesiony
odległej dzielnicy miasta.
Janina i Romuald K.
ł

Z d z ia ła ln o śc i K o ła

Akcji Katolickiej w Glasgowie
Koło Akcji Katolickiej w
Glasgowie wydało swego cza
su odezwę do miejscowego
społeczeństwa polskiego o
składanie ofiar na rzecz utrzymania polskiej parafii.
Apel ten nie został bez
echa. Liczni Polacy opodat
kowali się dobrowolnie i
ofiary stale napływają.
Rolę Komitetu Kościelne
go przejęło Koło Akcji Ka
tolickiej jedynie tymczasowo
do chwili zorganizowania
stałego Komitetu Parafial
nego, którego powołanie do

życia ma nastąpić W począt
kach roku 1951.
Wszystkie osoby składają
ce datki na rzecz parafii
polskiej otrzymają specjalne
legitymacje.
W programie działalności
swej na najbliższą przyszłość
Koło glasgowskie Akcji Ka
tolickiej zamierza urucho
mić stałą bibliotekę dzieł re
ligijnych, prowadzić akcję
odczytową, zorganizować opiekę nad chorymi w szpita
lach oraz nawiązać ściślej
szy kontakt z - okolicznymi
hostelami.

*

Ku czci św. Stanisława Kostki
Dzień 13 listopada — dzień
Patrona młodziży polskiej
św. Stanisława Kostki —
święcony był zawsze uroczy
ście w Polsce. W Warszawie
młodzież szkolna gromadziła
się rokrocznie na akademii
w Filharmonii, gdzie po
przemówieniach okoliczno
ściowych zespoły poszczegól
nych gimnazjów produko
wały się śpiewem i recytac
jami zbiorowymi.
Młodzież polska \v Edyn
burgu uczciła swego patrona
przystępując w czasie Mszy
św. w niedzielę dnia 12 bm.

O P 1- A T K I
dostarcza

„V E R I T A S«
12, Praed Mews, London, W. 2.

Cena jednej paczki (6 szt.) z 'przesyłką 1/3.
Przy zamówieniach ponad 500 szt. (84 paczki) cena
jednej paczki z przesyłką wynosi 6 d.
Dostawa w ciągu 3 — 4 dni po otrzymaniu zamó
wienia. Prosimy o wcześniejsze nadsyłanie zamówień
z uwagi na przeciążenie poczty przed samymi
świętami

zbiorowo do Komunii świę
tej.
W przemówieniu od ołtarza
ks. Rektor Bombas scharak
teryzował postać św. Stani
sława Kostki, stawiając Go
za wzór dla młodego pokole
nia, w którego rękach spo
czywa przyszłość sprawy pol
skiej.
Po nabożeństwie odśpie
wano na nutę ,Boże coś Pol
skę* starą pieśń ku czci św.
Stanisława Kostki:
„Jasna Jutrzenko
Polskiego
Drogi klejnocie
ludzkiego

Narodu
plemienia

Ratuj nas, ratuj Kostko
Stanisławie
U tronu Boga przemów w
naszej Sprawie“.
*

*

1

«

*

Tegoż dnia odprawiona
była również msza żałobna
za poległych Polaków. Jest
to specjalny przywilej w
Szkocji, gdzie w jedną z nie
dziel listopada mogą księża
odprawiać Mszę św. w czar
nym kolorze.

)

A.

á

♦

f

ł

*
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*
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BYWALEC W NEGLIŻU
Miał pełną słuszność pe
wien Ojciec, twierdząc, że
nie wszystko W kabarecie
jest dobre i zdrowe moral
nie. Nie mogę na przykład
pojąć, co to za rodzaj sztuki
rozbieranie się do bielizny
dtou czołowych diw na sce
nie teatru Hemara w ostat
niej jego rewii? Czy to plas
tyka, czy poezja, czy może
efekty świetlne? Jest też i
słownej koszonerii spora
dawka w ostatnim, świetnym
poza tym, Hemarowskim
programie. Gdyby to inna
publiczność słuchała tych
piosenek i skeczy... Ale słucha
ich publiczność dobrze po
wyżej średniego wieku. To
też w tej tęsknocie do neg
liżu plastycznego i teksto
wego jest coś niezdrowego.
Nie ma rady: posyłamy
znowu miecze Hemarowi.
Program p.t. „Bywalec“
miał kilka przezabawnych i
świetnych artystycznie nu
merów. Przede wszystkim
podkreślić należy doskonałe
sharmonizowanie elementów
scenicznych rewii:
dobry
tekst, dobrą muzykę (Jerzy
Kropiwmcki), dobrą grę i do
brą oprawę sceniczną. De
koracje i efekty świetlne Ta
deusza Orłowicza wiążą m a
leńką scenkę „Ogniska Pol
skiego“ z szerokim światem.
Wykonane są ręką wielkiego
artysty.
Marian Hemar pisze tek
sty satyryczne dla historii
literatury. Są to wybitne
uwory poetyckie współczes
nego piśmiennictwa. Co się
zaś tyczy tekstów piosenek
i skeczów, większość ich z
programu ostatniego jest
przeciętna. Kilka zato prze
pysznych: „List z Londynu“,
piosenka Toli Korian „Mniej
niż wszystko...“, „Bywalec“
i duety Zięciakiewicz-Malicz.
Malicz wysunął się na czoło
artystów komicznych. Posia
da on osobiste poczucie hu
moru i wyjątkowe poczucie
rytmu. Wdziękiem jego jest
poza tym subtelność i deli
katność słowa i gestu.
Tola Korian jest w swych
możliwościach scenicznych
bez granic. Włada Majewska
— jak sądzę — mogłaby być
bożyszczem sceny żołnier
skiej. Niesłychaną niespo
dziankę zrobił Konrad Tom.
Na ławeczce Parku Łazien
kowskiego jako ojciec emigranta-hulaki pokazał Tom
bodajże po raz pierwszy od
wielu lat lwi pazur aktorski.
Jadwiga Czerwińska jest
zawsze uroczym zjawiskiem
piosenkarskim.
Emigracja może być dum
na z Hemara.

N
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ABSOLWENCI SZKOŁY HANDLU ZA6RANICZNE80
Dnia 7. listopada br. w
gmachu Toynbee Hall odby
ło się wręczenie świadectw
absolwentom Szkoły Handlu
Zagranicznego i Administra
cji Portowej. Do chwili obec
nej absolwenci ostatniego
rocznika uzyskali 69 świa
dectw z ukończenia Szkoły
oraz 352 t.zw. „Higher Stage
Certificates“ Londyńskiej Iz
by Handlowej z księgowości,
shippingu, handlu, ubezpie
czeń morskich, ekonomii i
geografii gospodarczej, oraz
92 „Stage Certificates“ z księ
gowości.
Zebraniu przewodniczył p.
Ambasador Raczyński, goś
ciem honorowym
był p.
Frank H. Harrod, Sekretarz
Komitetu dla Spraw Oświa
ty Polaków w W. Brytanii.
Poza tym wśród gości obecni
byli p. R. Toomey z Brytyj
skiego Ministerstwa Oświaty,
i szereg osób z Komitetu Oś
wiaty, z Instytutu Morskie
go i Klubu Morskiego, gro
no Nauczycielskie oraz licz
ni absolwenci z poprzednich
roczników.
Po otwarciu zebrania przez
p. Ambasadora Raczyńskie
go przemówił w pełnych ży
czliwości i humoru słowach
gospodarz gmachu Dr. J.
Mallon,
Warden Toynbee
Hall u. Następnie zabrał głos
Dyrektor Szkoły Dr. S. Z.
Szysikowski, który przypom
niał historię uczelni i jej do
tychczasowe osiągnięcia. Od
r. 1942 przez Szkołę przeszło
ok. 500 słuchaczów, którzy
następnie w ogromnej więk
szości znaleźli odpowiednie

Z

zatrudnienie w W. Brytanii,
Dominiach a nawet poza
granicami Imperium Brytyj
skiego. Wg. posiadanej staty
styki blisko 90% absolwen
tów rocznika 1948/49 jest za
trudnionych w zawodzie. Z
rocznika,
który ukończył
Szkołę w maju r.b., zatrud
nienie zdobyło już 75%.
P. Frank H. Harrod, Sekre
tarz Komitetu dla Spraw Oś
wiaty Polaków w W. Bryta
nii wręczył świadectwa ab
solwentom i wygłosił prze

mówienie, w którym zobra
zował działalność Komitetu i
podkreślił swoje osobiste za
dowolenie z pracy, mającej
na celu przygotowanie do ży
cia na obczyźnie tych Pola
ków, którzy nie mieli możno
ści powrotu do Kraju.
W imieniu absolwentów
przemówił p.J.Karcz, prymus
ostatniego rocznika, dzięku
jąc Komitetowi i Szkole za
umożliwienie uzyskania do
brego przygotowania do pra
cy zawodowej

TYGODNIK „LWÓW i W ILNO"
przestał wychodzić
Tygodnik „Orzeł Biały“ w
swym wydaniu z 18 b.m. za
mieścił oświadczenie Red.
St. Mackiewicza (Cata), że
założony przezeń przed czte
rema laty i redagowany ty
godnik „Lwów i Wilno“ prze
staje istnieć z powodu trud
ności finansowych. Zamy
kając pismo Red. Mackie
wicz zwrócił się do wydaw
nictwa „Orła Białego“ o
przysługę koleżeńską i posy
łanie „Orła Białego“ tym
wszystkim prenumeratorom
„Lwowa i Wilna“, którzy
„GAZETA LITERACKA“

Z powodu trudności w do
stawach papieru i kryzysu
papierowego na rynku bry
tyjskim, następny numer (4)
„Gazety Literackiej“ ukaże
się z datą 3 grudnia i dołą
czony będzie do „Gazety Nie
dzielnej“ nr. 49.

W

A

C

Z

wpftacili naprizód prenume
ratę.
Ubytek znowu jednego pi
sma polskiego jest bardzo
znamienny dla obecnego
stanu czytelnictwa pism
polskich na emigracji. Po
czują zaś ten ubytek szcze
gólnie ci, którzy już nawet
z samą nazwą tygodnika
„Lwów i Wilno“ wiązali ko
nieczność
przypominania
sprawy naszych Ziem Wscho
dnich. Tym większe więc
obecnie na inne pisma pol
skie spada zadanie przejęcia
tej roli, którą „Lwów i Wil
no“ w miarę swych możliwo
ści spełniało.
Redakcja „Orła Białego“
w notatce
komentującej
zamknięcie „Lwowa i Wilna“
wyraża nadzieję, że Red. St.
Mackiewicz znajdzie nową
trybunę dla swego żywotne
go i niezależnego talentu pu
blicystycznego.
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( W y w i a d u pań s z y j ą c y c h )
— Czy pani dobrze zara na dzień. Zresztą... Przeko
— A w polskich?
nałyśmy się teraz na innych,
bia?
— Trochę inaczej. Czasem
— Igłą jeszcze nikt się że taka „akademia“, poza bardzo miło, czasem nie. Ca
wiadomościami teoretyczny łe zlo w tym, że w pracowni
m ajątku nie dorobił...
— Mimo to wygląda pani mi, niewiele daje. „Absol wszyscy traktują nowy za
wentki“ muszą w pracowni wód jako zło konieczne. Ana osobę zadowoloną.
— Bo jestem poczciwą zaczynać od najprostszych wanse, lepsza praca zależy
szwaczką.
robót i uczyć się od nowa. W często od sympatii, pozycji
— Hm... pani odpowiedzi tym zawodzie wszystko pole towarzyskiej (dawnej, lub obrzmią jak maksymy.
ga na praktyce, nie na teo becnej), aktualnych „wpły
— Nauczyłam się ich w rii.
wów“. Bras: też solidarności
swym nowym zawodzie.
— Rozumiem. Teorię zdo zawodowej i rzeczowej oce
— A jakie zdanie o tym za były panie dawniej, jako kli- ny pracy. Słowem; stosunki
wodzie ma pani? — zwróci entKi. Smak, znajomość m a często fantastyczne. Intryż
łem się do pracowicie obszy teriałów też. Więc jak to by ki, pretensje, urojone rangi...
waj ącej dziurki, równie mi ło na począcku?
— Czy nie lepiej się usa
łej drugiej pani.
— Zaczynałyśmy jako „fi— Siostra jest rzeczniczką nisherKi“ od £ 3.10 tygod modzielnić?
— I tak i nie. Usamodziel
„firmy“. Nasze opinie są zu niowo. W pewnym salonie.
nić
się łatwo. Pozwolenie z
pełnie
zgodne.
Po
ro-.u
zdołałyśmy
wybić
się
J. B.
— Coraz trudniej mi się w na „pomocnice“, a to już jest Home Office nie przedsta
£ 4, albo trochę więcej. Wre wia trudności. Na maszynę
NADZIEJE NAUCZYCIELI nich połapać.
Obie zaczęły pokpiwać z szcie jako „pierwsze ręce“ elektryczną można dostać
W społeczeństwie brytyj mego zakłopotania. — Do miałyśmy po £ 6. To narazie pożyczkę z polskich instytu
skim od dłuższego czasu roz wiedziałem się, że pracują w szczyt naszej kariery. W per cji. Ale zdooyć klientelę!
patrywany jest
problem tym zawodzie od czterech spektywie mamy stanowisko
— Przecież panie mają napodniesienia płac nauczycie lat. Przed wojną były żona „krojczyń“, a to już jest co- pewno dużo znajomych.
li.
mi dobrze sytuowanych mę najmniej £ 7.
— Właściwie najgorzej
Ostatnie wiadomości w żów. Nie miały żadnych fa
— Aż do?...
szyć dla znajomych. Dużo
prasie angielskiej wskazują chowych kwalifikacji.
kłopotu a mało zysku. Bo
na to, że sprawa zostanie za
— Przedwojenne wychowa — Aż do nieskończoności. jakie tu brać ceny od znajo
Wszystko
zależy
od
talentu
i
łatwiona, jeśli nie zupełnie nie w pewnych sferach było
w myśl postulatów nauczy bardzo niemądre. Nie dawa wydajności. Przeciętnie do- mych?
— Nie ma żadnych cen ucieli, to jednak z pewną dla ło kobiecie żadnej życiowej bca krój czyni ma zarobki 'wa
stalonycń?
nich korzyścią.
broni do ręki. Umiałyśmy za hające się w pobliżu £ 10.
— I wciąż w jednej firmie
— W tym zawodzie? Praco
Postanowienia W tej spra ledwie
zacerować własne
wałam w firmie, która szyła
wie będą też miały pewne pończochy i przyszyć guziki. panie pracowały?
znaczenie dla polskich nau
— Skończyły panie pewno
— O nie. W kilku firmach suknie po trzy i pół funta (z
materiałem) a ostatnio w
czycieli pracujących na pla jakąś „akademię“ szycia tu  angielskich i polskich.
salonie, gdzie sprzedawało
cówkach
finansowanych taj...
— A gdzie lepiej?
przez Komitet do Spraw Oś
— Nie. Nie było na to cza
— Trudno powiedzieć. W się suknie po 250 gwinei! że
wiaty Polaków w W. Bryta su. Konieczność zarobkowa angielskich firmach stosun by się usamodzielnić korzy
nii.
nia zjawiła się nagle. Z dnia ki są bardziej zrównoważone, stnie, trzeba mieć wielki
fachowe, zawodowe. Warun spryt handlowy i duże sto
ki są dotrzymywane z obu sunki. A i to trudno praco
stron, wymagania też obu wać cały rok równomiernie.
NYLOHYoauoe n
stronne. Pracownice są so Są przecież „martwe“ sezo
lidarne między sobą. żad ny, na które trzeba zarobić
Szczegółowe cenniki na paczki do Polski
nych szykan z powodu naro z góry.
Rosji odwrotnie
— Więc co robić najlepiej?
dowości nie doznałam. Kie
H A S K O B A LTD.
— Najlepiej pracować w
rowniczki fachowe i wyma
gające, ale nie kierujące się wielkich firmach eksporto
29, Redcliffe Sq., LONDON S. W. 10.
fantazjami.
wych. Tam nawet „finisher-

NIE TYLKO PICASSO
CONTRA PICASSO
Home Office jest ponad
wszelką wątpliwość instytu
cją rządową. Zajmuje się
m . in. sprawami bezpieczeń
stwa w czasach pokojowych.
Ministry of Supply jest
także instytucją rządową i
zajmuje się m. in. zaopatrze
niem Wielkiej Brytanii w
bombę atomową.
Również instytucją rządo
wą jest „Arts Council“ i zaj
muje się propagandą sztuki.
Home Office w zeszłym
tygodniu doprowadziło swą
taktyką
do „poronienia“
kongresu „pokoju“ w Shef
field.
Kongresy „pokoju“
zajmują się głównie zwal
czaniem nie wojny, lecz
bomby atomowej. Jednym z
czołowych uczestników kon
gresu „pokoju“ miał być
rozgłośny malarz Pablo Pi
casso, któremu po pewnych
wahaniach, Home Office ze
zwolił przyjechać.
„Arts Council“, zajmująca
się propagandą sztuki, w tym
samym czasie zorganizowała
wystawę obrazów Picassa. Pi
casso został na otwarcie tej
wystawy uroczyście zaproszo
ny.
Po odwołaniu kongresu
„pokoju“ w Sheffield, au
tor „gołąbka pokoju“, figu
rującego na polsko - komu
nistycznych znaczkach pocz
towych, Pablo Picasso przy
był do Londynu tylko po to,
by impertynenckim listem od
rzucić zaproszenie na włas
ną wystawę, ze wżględu na
to. że jest ona zorganizowa
na pod opieką tego samego
rządu, który „podjął akcję
przeciw II światowemu Kon
gresowi Pokoju“.
W ten sposób gorący ma
larz francuski hiszpańskie
go pochodzenia i komunisty
cznego przekonania znalazł
drogę ujścia dla swego tem
peramentu i drogę do reKlamy, której był zawsze mi
strzem.
Do czego szukał drogi a n 
gielski malarz polskiego po
chodzenia, Feliks Topolski
urządzając po tym wszyst
kim „party“ w Londynie dla
Picassa, nie łatwo określić.
Jeszcze ’ trudniej zgadnąć po
co na tę „party“ przyszedł
p. Gcorge Strauss, brytyjski
minister aLomo^ego poszu
kiwania. Nie mogą tego zga
dnąć nawet Angńcy i dziwią
się w całej prasie. Cóż do
piero mówić o nas, forejnerach, którzy mamy być ba
dani w najbliższym czasie
na tem at możliwości jakichś
sympatii komunistycznych.
m.

ki“ zarabiają po siedem fun
tów. I nie jest się narażoną,
jak w naszych towarzyskich
„salonach“, na zwolnienie
przed martwym sezonem. Ale
tam nie tak łatwo się do
stać. No, i tempo pracy trze
ba wytrzymać.
— A jednak widzę, że pa
nie pracują samodzielnie.
Spojrzały po sobie z dziw
nym uśmiechem:
— Właśnie dostałyśmy wy
mówienie z bardzo, bardzę
pretensjonalnego niby pols iego salonu.
Przyszedł
martwy sezon...
Dyrektorowa odłożyła ro
botę i spojrzała na zegarek:
— Napije się pan z nami
herbatki, prawda?
Mecenasowa
przysunęła
mi papierośnicę:
— No i co pan sądzi, będz'e wojna, czy nie?
Po chwili zapomnieliśmy o
krawiecczyźnie. Pochłonęły
nas inne zagadnienia.
Zet
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RZECZY

Pod w łos

NIEDOSZŁA MURZYNKA
Pan Błażej Czyrak przy
szedł do moich przyjaciół z
prośbą o radę. Miał zmart
wienie rodzinne. Mianowi
cie ze swą siedemnastoletnią
córką.
— Przyjechaliśmy do An
glii dziesięć lat temu. Miało
toto wtedy siedem lat. Cho
dziło do szkół, uczyło się do
brze... Teraz wyrosła panni
ca. Już jej na osiemnaście
idzie. Pracuje w aptece. Ka
sjerką jest.
— No, to brawo. Gdzie to
zmartwienie?
— A właśnie, że jest.
— Brzydka?
— Ale, co znowu! Ładna,
jak anioł.
— Więc co? Choruje na
żołądek...?
— Gdzie tam! Zdrowa, jak
koń.
— Rozumiem. Niezaradna,
niepraktyczna, latawiec...
— Wcale nie. Siedzi w do
mu, słucha radia i robi na
drutach.
— To na co się pan skar
ży? Przecież to ideał.
Czyrak westchnął, rozłożył
ręce i przewrócił oczami w
kierunku sufitu.
— Ona powiada, że jest
Angielką, już się nie nazywa
Antosia, tylko Pamela i “wsty
dzi się mówić po polsku.
— Niesłychane! — obu-
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N I E D Z I E L N

rzyli się równocześnie moi
przyjaciele.
Pan Czyrak zaprosił ich w
niedzielę na podwieczorek,
żeby mogli obejrzeć to cudo.
Cudo siedziało przy głoś
niku i robiło sweter na dru
tach.
— Sajrek is my name. Miss
Pamela Sajrek. — powie
działo cudo, nie przestając
migać drutami — I am aw
fully sorry... I don't speak
Polish.
— Sajrek to jest po an
gielsku Czyrak — objaśnił
pan Błażej.
— Co pan mówi! Ja był
bym przysiągł, że „Furun
cle.“ — zdziwił się Grosik,
a cudo się zaczerwieniło.
— Skoro miss nie rozumie
po polsku, to możemy się nie
krępować. — zauważył Burbas i zaklął nieładnie.
Pani Czyrakowa przynio
sła kawę i wtrąciła się do ro
zmowy o zbyt pochopnych
zmianach narodowości.
— Po mojemu — powie
działa — każdy jest tym, za
co się uważa. Jeśli się uwa
ża za Angielkę, nich będzie
Angielką. Co się ma kłopotać
o Lwów, Wilno, czy Odrę.
Będzie miała życie łatwiej
sze. Angliki naród bogaty. A
skoro między nimi mieszka
my...
Ten argument zatMił Gro

sika oupełnie, lecz Burbas
chciał jeszcze bronić straco
nej sprawy.
— Ale jakim sposobem to
się stało, kochana pani Czy
rakowa, że pani, Polka, wy
chowała Angielkę.
Miss Sajrek uśmiechnęła
się triumfująco, a pani Czy
rakowa dumnie wydęła us
ta i powiedziała:
— Ja nie wychowałam An
gielki, ja po prostu jakimś
dziwnym trafem urodziłam
Angielkę! Los szczęścia!
Pan Czyrak złapał się za
głowę i siadł na krześle
przodem do oparcia. Pan
Burbas jednak nie został wi
dać ogłuszony tym oświad
czeniem, gdyż zwrócił się do
Pameli swą wytworną an
gielszczyzną, okraszoną n a j
weselszym uśmiechem.
— You lucky child!
Panna Sajrek odpowiedzia
ła uśmiechem pełnym poje
dnania.
— You lucky child — po
wtórzył Burbas. — If your
parents... go to Africa... instead to Britain, you were
now Negro. Understand?
Cudo spłonęło ogniem obu
rzenia i wybiegło z pokoju.
Pani Burbas i pan Grosik
pożegnali się szybko, gdyż
pani Czyrakowa spoglądała
na nich niezbyt przychyl
nie.
BONZO

ODCZERWIENIONA
PICTURE POST
„Sympatykom“ komuniz
mu zaczyna być coraz ciaś
niej w tym kraju. Dobrą po
sadę stracił p. Tom Hopkin
som Od 10 lat był redakto
rem Picture Post, popular
nego tygodnika, (który Po
lakom nie miał powodu się
podobać). Ostatnio p. H.
chciał zamieścić artykuł z
fotografiami, dotyczący „okrutnego“ obchodzenia się z
jeńcami komunistycznymi w
Korei. Właściciel pisma do
publikacji artykułu nie do
puścił, a redaktora... wylał.
— Komuniści podnoszą z
tego powodu wielki gwałt.

CI E KAWE
sąsiedzi w promieniu 8 mil
Normalne aparaty odbiorcze
wymagają jednak zastoso
wania „conwertora“, które
go konstrukcję opracował
przyjaciel Howarda.
Rozwój techniki w dziedzi
nie odbiorczych aparatów
radiowych zawdzięcza bardzo
wiele wynalazczej pracy amatorów. Licencje telewi
zyjne otwierają teraz drogę
dla amatorskiej wynalaz
czości w tej nowej dziedzinie.
MAŁPI PAŁAC
W czasach, gdy miliony istot ludzkich cierpią nędzę,
wybudowano w zoologicznym
ogrodzie w Nowym Jorku
małpi pałac kosztem 386 tys.
dolarów. Ta wspaniała re
zydencja otoczona jest fosą
z wodą i składa się z 7 wiel
kich sal i specjalnego placu
dla gier. Prezes zoologiczne
go ogrodu Fairfield Osborn
przemówił w dzień otwarcia
gmachu do małp i zaproszo
nych gości, twierdząc, że ma
to być „Dom Zrozumienia“,
gdyż j:go zdanitm, dokład
ne badanie życia małp może
wiele człowieka nauczyć. —
„Choć małpy nie mogą się
pochwalić pięknym wyglą
dem, odznaczają się tym, że
wojen nie toczą i prowadzą
szczęśliwe rodzinne życie“
— stwierdził z entuzjazmem
prezes małpofil.

TELEWIZJA AMATORSKA
* Kiedyś zezwolono amato
rom radiofonii nadawać wła
sne audycje na krótkich fa
lach. Stąd powstały różne
organizacje krótkofalowców.
Przyszła teraz kolej na amatorów telewizji. Minister
stwo Poczt zezwoliło im od 1
listopada br. na nadawanie
“w łasnych emisji, lecz — dla
odmiany — na falach długich.
Przodownikiem ruchu amatorskiego wysyłania obra
zów na falach radiowych
jest kupiec sprzętu radiowe
go p. Ivan Howard, który otrzymał pierwszą licencję na
to. Zbudował on nadajnik
telewizyjny kosztem £ 250. „ŚCINANIE“ STUDENTÓW
Brytyjscy studenci prawa
Emisje jego mogą odbierać
wystąpili w ślad za studen
tami medycyny ze skargą na
zbyt ostre egzaminy: w ona
statnich egzaminach zdało
Wysyłając paczki do Polski pamiętajmy, że po ostatniej REWALORYZACJI złotego
od 26 do 30 proc. zdających
szym
sposobem
pomocy
Ro
dżinie,
dobra paczka jest najlep
w różnych zakładach nauko
wych. Rada Wykształcenia
Wysyłamy po starych cenach szybko i sprawnie do Polski i za Linię Curzona: Obuwie,
Prawniczego wyjaśnia, że
Materiały Wełniane, Bieliznę, Koce, Swetry, Chustki, Pończochy itd itd.
poziom wymagań
został
wysyłki
również
towar
własny
Klientów.
Cło,
licencję,
Do Rosji przyjmujemy do
zlekka podniesiony od cza
ubezpieczenie opłacamy w Londynie, dzięki czemu odbiorca nie ponosi żadnych
sów wojennych.
opłat. Na życzenie Klientów dołączamy Ich żywność do paczek z materiałami.
Żąd aj ci e cenników

LAMPERT & P0LIMEX Co.

Zjednoczone F irm y
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4 5 , C r o m w e ll Rd.f London, S.W.7.

KRZYŻÓWKA
Poziomo: 1. Niedaleko, 4.
Deser, 7. Ludowy taniec wło
ski, 9. Góry na pograniczu
Europy i Azji, 10. Imię mę
skie 11. Bieżnia, droga po
cisku, 12. Lekka kara, 14.
Kwiat, 16. Wymiana dóbr,
18 światłoczuła płyta szkla
na, 20. Rodzaj utworu po
etyckiego, 21. Ssak morski,
23. Lekarstwa, 24. Pijak, 25.
Łuki architektoniczne, 26.
Drzewo kwitnące.
Pionowo: 1. Koczownik
arabski, 2. Rodzaj żelaza, 3.
Okrasa, 4. Rodzaj zasłony,
5. Miara odległości, 6. Współ
czesny prezydent państwa,
7. Jezioro w Afryce równiko
wej, 8. Kosztowna tkanina,
13. Przeczenie, 15. Rzeka w
Afryce, 16. Służy do zapina
nia, 17. Wyspy u półn.-zach.
brzegów Norwegii, 18. Elek-

i próbek.

Nr.

44

troda ujemna, 19. Imię żeń
skie, 22. Szata liturgiczna,
23. Intrum ent muzyczny.
Rozwiązania nadsyłać na
leży do dnia 30 listopada br.
Jako nagrodę za rozwią
zanie redakcja przyzna w
drodze losowania książkę.
Rozwiązanie krzyżówki
Nr. 42.
Poziomo: salon, raut, ma
rabut, agat, Breda, Warto,
grat, Karpaty, barć, bryka.
Pionowo: samba, lorneta,
Nabab, rata, tort, Gerwazy,
wyrób, Ołyka, garb, tkać .
Nagrodę w postaci książki
„Polski Rocznik Katolicki“
na r. 1950 otrzymuje na po
dstawie losowania p. M. Wit
kowska. Hut 742, Polish Ho
stel Kelvedon, nr. Colche
ster, Essex.

KUCHARZA (RKI) poszu
kuje rodzina angielska zło
żona z dwu osób. Dobra pła
ca; na miejscu pracuje już
Polak
Zgłoszenia pod adresem:
C. Bailey, Armitage Lodge,
nr. Rugeley, Staffordshire.
Dbaj o zdrowie Rodziny
Wysyłaj leki do Kraju
Wszelkich fachowych po
rad i wskazówek udziela
bezpłatnie

APT EKA P8LSKA
Mgr. Farm. M. STANKIEWICZA
74, Deacon Str.,

London,

S. E. 17.
Stacja kol. podz. Elephant & Castle
Autobusy: 1 — 4a — 12 —
35 — 53a — 63 — 153
TeL: ROD 4628
Wykonuje i wysyła pocztą
recepty
NATIONAL HEALTH
SERVICFCENY Ś CI Ś L E
KATALOGOWE
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