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Wyniki wyborów we Francji, gdzie partia komunistyczna zdobyła ■ .50%
głosów, powinny być ostrzeżeniem dla świata. Faszyzm nie umarło Ten naj
większy wróg ludzkości żyje, wykazuje nawet dużą dynamikę. Pod nazwa ko
munizmu włada Rosją i zgodnie z przepowiednią twórcy faszyzmu. sowieckiego
Lenina, rządzi w Hiszpanii, Nie ulega, też wątpliwości; że 80% tych, co
głosowali na partię komunistyczną we .Francji - to faszyści.
.
Z jakiego bowiem elementu składają się" masy nowych zwolenników'Ilon ■
faszyzmu? Są to przede wszystkiem wychowankowie hitleryzmu. Asocjalne wyrzutki, zdegenerowana okupacją młodzież, niezdolna, do pracy i wysiłków$
zdemoralizowane, przez wojnę odpryski, które żerowały ha marginesie ruchów
partyzanckich, dla których niema już miejsca w"-zorganizowanym społeczeń
stwie. Nawykli.przez. 6 lat do brutalności i podstępu, przeświadczeni, "że
decyduje gwałt, pełni pogardy dla "bezwolnej masy ludzkiego bydła” - oto
ci, którzy jedyną szansę dla siebie widzą w faszyzmie, a że pod tą nazwajest on dziś- -niemodny - w komunizmie. Takich kalek moralnych wojna pozostawiła mi.Ilony i jeżeli na wschodzie Europy komunizm ponosi jedną poraż
kę wyborczą po drugiej - to nie dlatego, by brakowało tan tych kalek niewolników dyktatury. Przyczyną jest, że element ten nie widzi dla sie
bie korzyści w konfaszyźniej wiedzą, że wszystkie lepsze stanowiska ob
sadza wygłodzona hurma autentycznych Rosjanc
Co przeciwstawić noże świat tej faszystowskiej chorobie ? _■
Siły demokracji są niestety rozprosskowane. Soc jal-demokrac ja znaj
duje się w trudnym położeniu. Teoria jedności klasowej robotników kaźe iii
często współpracować z faszyzmem w różnego typu "frontach ludowych”., -choć
coraz częściej widzimy próby wyłamania się z tego. Socjalizm w Anglii,.. w
Szwecji, ostatnio nawet w Finlandii coraz wyraźniej usamodzielnia się-/
W Polsce-koncesjonowana PPS - mino, że przeznaczona przez Rosję do roi?
dywersanta w ruchu robotniczym, zmuszana jest przez antyfaszystowskie do
ły do prób oderwania się od faszystowskiego PPR,
Partie libcralno-nieszczańskie utraciły dużo ze swego znaczenia..
Drobnoniszczanin, urzędnik cisy nauczyciel został w Europie sproletaryżowany; poziomem życia i zarobkowo stojąc poniżej wykwalifikowanego rober
nika - nie.na jego dynamiki społecznej.
Największym rezerwuarem oporu przeciw faszyzmowi Jest ludność rol
nicza z natury rzeczy demokratyczna. Są pewne objawy pozwalające -nieć na
dzieję, że ruch, chłopski w Europie, jak już nieraz w historii - odegra dużą rolę« Te wszystkie antyfaszystowskie elementy nie posiadają jednak
dotychczas wspólnej pozytywnej odeologii - czynnik negatywny - nienawiść
do komfaszyznu nie jest wystarczający, by walkę wygrać o
V.ostatnich paru latach jesteśmy świadkami wysuwania się katol
cyzmu na stanowisko kierowniczej ideologii antyfaszystowskiej„ \‘7 krajach

- 2 o większości katolickiej już się to dokonało, katolicyzm stał się nietyl—
ko religią - lecz, ruchen polityczny o decydującej wadze. V/ katolicyźnie
znalazło oparcie wszystko co nłode i dynamiczne w warstwie mieszczańskiej,
szuka tego oparcia robotnik i chłop*
Nie jest to zjawisko przypadkowe* Potężny rożnach z jakim polity
czny ruch katolicki zdobywa coraz nowe tereny świadczy, że nietylko jed
nostki w Europie, lecz masy również ocknęły się z bierności i postanowi
ły walczyć. A wszelki, faszyzm zwycięża tylko dzięki bierności ogółu jeśli wypowiada nu się walkę, zwycięstwo jest pewne*

TEROR PRZEDWYBORCZY .

Kampanii wyborczej reżimu towarzyszy wzmożony teror. Aresztowania
działaczy PSL trwają. Na terenie‘woj.Poznańskiego,,jak podał Mikołajczyk
korespondentom zagranicznym, aresztowano w ciągu kilku dni, poprzedzają
cych doroczny Zjazd P.B.L. w Jielkopolsce - ł-500 działaczy
p
Partii. Uwieziono również naczelnego dyrektora organizacyjnego PSL
£tanisława Plotera* Krążą niesprawdzone dotąd pogłoski o aresztowaniu redoJc
tora działu anglosaskiego "Gazety Ludowej11 J* Leśniewski ego.
Niezależnie od. zawarcia paktu o "jedności działania1 partyj robot
niczych, trwają nadal pertraktacje między EPR i PPS w sprawie pouziału
tek w przyszłym rządzie. PPR pragnie zatrzymać dla siebie vjszystkio klu
czowe stanowiska / bezpieczeństwo, Spr* zagrań,, handel i wojsko/, oraz
dąży do usunięcia Osóbki z premierostwa. Mino' zbliżającego się terminu
wyborów nie osiągnięto dotąd porozumienia co do kandydatów na lis ac
^Celen wywarcia.presji na PPS,Bezpieka dokonała ostatnio szeregu
aresztowań pośród starych działaczy partyjnych z okresu okupacji. ^iia
ra ich padł Bolesław Gałaj i Szturm.de Sztron oraz kilku innych socjalis
tow* Komunikat Bezpieki wydany w związku z tymi aresztowaniami stwierdza,
iż Gałaj był głównym redaktorem tajnego pisma Ojczyzna , które nawoływało do utrzymania kadr podziemnej A,K, i dążyło do wojny światowej,ce
len wyzwolenia Polski z pod jarzma sowieckiego. Szturm de oztren miał
być działaczem istniejącej nadal tajnej organizacji socjalistycznej z
czasów okupacji niemieckiej pod nazwą .RN ZUolnosc, Równość, Ih.epocJ.eg
. ■ łośó/ i utrzymywać z ronienia tej organizacji kontakt z zagranicą.
Aresztowania te mają wykazać, że vj łonie koncesjonowanej PPu ist
nieje odłam, dążący, jak stwierdził Gomółka, do zepchnięcia socjalistów
na ślepe tory opozycji,
\
...
,
,
Jak było do przewidzenia, PSL pozbawione zostanie vj nadchodzą y
wyborach możności kontroli. Z Poznania donoszą, że przedstawiciele
nie zostali powołani do okręgowych konlsyj wyborczych, które sKcracmąją
sie wyłącznie z delegatów stronnictw blokowych*
. .
z
7/idać z togo, że reżim nie zmierza bynajmniej brać pod uwagę
swych
zagranicy, a na noty ■*' brytyjską i amerykańską,
swych zobowiązań
zobowiązań wobec
wo
przypominające nu o tych zobowiązaniach odpowiada, wzmożoną rąlą tororu
i całkowitym usunięciem opozycji , od wglądu w aparat wyborczy.
SPRAWY POLSKIE ZAGRANICĄ
ZJAZD ZWIĄZKU DZIENNIKARZY POLSKICH odbędzie się dn.14 grudnia
w Lonayie.^
przybył
stockJiolnu w celu or?.'wle^lc
szwedzkimi sprawy zawodowego przeszkolenia w ozwocji uch,
uchodźców
tor<'w,kt'rzyby następnie prowadzili szkolenie, zawodowe ogołu uchodźc w
puroneiskicheSzwecjń odniosła sie pozytywnie 10 tego planu*.
ARGENTYNA. zdecydowała przyjąć .4 miliony emigrant >w.Kcsl_
sieczny wyniesie 30.000.Organizatorem migracji jest ks.Jose Clepenu
va w randze ambasadora,który swą kwaterę gł ówną posiada w rizymie.
TOnr.RGAfl.TA PRZEMYSŁOWA z-Polski przybyła' do otockholmu. w zwi^zm
z rokowaniami w sprawie ..nowego układu handlowego,które nają się rozpo

cząc w
loCpotT*jłiu WARSZAWSKIM pizra szwajcarskiego .pisarza Anarc TeroU r p.t. "V.-.rsovie 1944" ukazała się w Gruku. 9 prz.edr.owie ueorge^ ‘
Rigassi czytamy:"Ludzkość okryje się hańbą, jeśli kraj
siły/'
święcił dla honoru i wolności, jeszcze raz padnie. Qj?^E4 brutalnej
KECZ BOKSERSKI Polska-Szwecja odbędzie się 15.XII.w teilsiais a
len w Stockholnie.Skład ekipy polskiej zdrzywocz, Jnnowczyk,/mtkiev c ;,uo
wiński,Olejnik,Kolczyński,Szymura i Klimek.

PROCES RAVENSBRUCKT
-------------------------------
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.

Dnia 5 grudnia rozpoczął się w. Hamburgu proces,który będzie zadość
uczynieniem za krzywdy 150,000 więźniarek Ravonsbrucku, Przed sąden stanę
li n.inn.24—o letnia Teodora Binz,Oberaufsehórka,SchutzhaftlagerfUhror
Schwarzhuber, naczelny lekarz dr. Troi te., dwie więźniarki, które były na usłu
gach Niemców:Carmen Liory i Niemka von śkene oraz Auf sen erki i SS-nąni • .'obo
zowi*
z
. . y
Jak donosi radio Hamburg, w procesie tym oskarżony był również konen
dant obozu Fritz Suhren oraz szef* Arbeitśeinsatz Hans Pflaun,Przebywali oni
wraz z 8500 znanymi nazistami w obozie'Meuengame -. w tynsanym obozie,w
któryn tysiące więźniów politycznych zginęło z rąk hitlerowskich, Suhrenowi i Pflaunowi udało się jednak zbiec z obozu i pościg nie dał narazić re
zultatu.Są poszalki,że za tą ucieczką kry je się szeroko zakrojona tajna
organizacja nazistowska,Ustal Ono,że wnieszyni są w nią strażnicy .óbozowiNiency oraz grabarz miejscowy. Trudno powstrzymać się od refleksji,że ucie
czka zbrodniarzy jest dOT/cdem braku należytego nadzoru ze strony władz
alianckich*A noże tylko echem.szeroko dziś propagowanej legendy o "dobrych
Niemcach".W myśl tej legendy strażnikami w Nouenganne mianowano .tych wła
śnie "dobrych Niemców”,którzy swym towarzyszom ułatwili ucieczkę,
W procesie ravensbrtickin zeznawać będą liczni świadkowie: n ihn.Francuzka Odette Samson, udekorowana ostatnio przez'Króla -Angielskiego wy
sokim odznaczeniem za zasługi wojenne oraz Norweżka Sylwia Salvesen,Na.za
proszenie władz angielskich wyjechały ze Szwecji do Hamburga celem złoże
nia zeznań w-procesie dwie Polki.:p.Helena Dziedzicka,pracowniczka Polskie
go Instytutu Źródłowego w Lund oraz p, Zofia Sokolska, t. zw, "królik”,-t.j.według nomenklatury obozowej osoba .poddana -operacji doświadczalnej, Po zątym przybędą na proces p,Piasecka i Iwańska z Francji oraz p.Lanekorońska
z Rzymu.
Powołano również jako świadka Niemkę .-Gerdę Schroder, która praco
wała w obozie jako t. zw. "Graue Schwester",.VJg,oświadczenia p.Salvesen,Schr** der była przymusowo zmobilizowana i przydzielona do obozowego revioru przez
władze SS.Posiada jednak duże zasługi w ratowaniu od śmierci więźniarek,
zwłaszcza Norweżek.porównaniu z innymi "siostrami" Schroder była istot
nie bardziej ludzka,niemniej trudno pogodzić się z aureolą zasługi jktórą
się dziś otacza osopy "przymusowo"pracujące w'organizacjach i instytu
cjach nazistowskich. Sądzić należy, że ławy świadków* w tyn procesie przezna
czone byc winny wyłącznic dla ofiar, a nie dla kolaborantów.P.Salvcson
twierdzi, jak podaje pewno pismo norweskie,iż oskarżony dr.Treite nic brał
udziału w operacjach doświadczalnych,Oświadczenie to mija się z prawdą,
Dr.Trcite nie brał udziału w operacjach "króliczych",lecz sporadycznie
przeprowadzał zabiegi eksperymentalne,Jeszcze -w r,1945 dokonał na pewnej
Rosjance astnatyczce doświadczenia,przeszczepiając jej nadnercze .-wyjęto
Polce., chorej na epilepsję,Operacja tanie dała żadnego rezultatu;
Stanowisko p*Salvesen w odniesieniu do niemieckich *władz obozo
wych jest tym bardziej przykre,ponieważ dowodzi,że.miazmaty tezy o "dobrych
Niemcach” przesiąknęły nietylko do ludzi,któryn bestialstwa hitlerowskie.
znane,są jedynie z filmu,lecz do samych ofiar niemieckiego barbarzyństwa.
Ci,którzy-przeszli przez piekło obozów powinni wiedzieć,że w kacetach nie
było "dobrych Niemców",że- nawet te Niemki,które nosiły haf tl 1 ngowskię pa
siaki prawie bez.wyjątku wysługiwały się swym oprawcom,że w donosiclel•stwie celowały nie zielone winkle,ale przedewszystkin uświadomione poli
tycznie niemieckie kónunistki,a rzadkie wypadki przychylności ze strony
poszczególnych SS—nanów -czy Anf seherek lub "Schwe Ster "dyktowane były nie
byłe chęcią służenia dobrej sprawie.co obawą o własną skórę przed zbliża
jącą się klęską.
Odpowiedź ludziom,którzy probujat rehabilitować naród niemiecki dał
jedyny bodaj Niemiec,który miał odwagę odsłonić prawdziwe oblicze swego
narodu Fr.W.Foerster,mówiąc:"Hitler zdemaskował Niemcy”,

-_?Q^2G_yNRRA__pM_P0LSKI^ '
skonfiskowanym przez .cenzurę referacie Mkołajeżyka,wygłoszonym
na Radzie,Naczelnej* PSL przytoczone zostały dano dotyczące pomocy UNRRA
dla Polski .Instytucja tazwprowadzl.ła do Polski 474,5 miliona dolarów, co
stanowi 4—5 krotną wartość obecnego budżetu państwovjego,Saden rząd nie—
Polski nie miał do dyspozycji w formie bezzwrotnej takich krbdytow.J zestawieniu rocznym UNRR<A podano,że pęnoc dla Polski wynosi 19 do
larów 70 centów na głowę.Stanovzi to ok0160 zł^przedwojennycłi na obywate
la, a w wartości dzisiejszej 6000 złeNa rodzinę wyniesie:7«500 zł.co się ró—
171181
^cu?ob]m.?2 robotnika. Mikołajczyk stwierdził,że nie chcąc
zaszkodzić dalszym dostawom /rd-e "podnosił sprawy nieprawidłowego rozdzia
łu towarów UNRRA.
‘
u
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Sowiecki projekt rozbrojenia
Prasa i radio sowkekie trąbią obecnie na cały świat o przodującej
roli Sowietów w walce o pokój.Istotnie Sowiety zaskoczyły świat w czasie-ton4'nj*<r*Vi
obrad ONZ występując z wnioski en o powszechne rozbrojenie i wpro
x^?a?mie międzynarodowej* kontroli zbrojeń,któro, miałaby być powierzona Ra^
dzie BezpieczeŁa.Ponieważ jednak wielkie mocarstwa we wszystkich organach
ONZ korzystają z prawa veta, organ takiej kontroli,w ranach ONaj nie niał _y
■ praktycznego znaczenia* gdyż wskutek prawa veta każde mocarstwo nogło y
^SiG’koXog:^ie sprawytkontrola zbrojeń i prawo weta są ścisle_
A c-oba zwiażane a rozbrojenie w razie trwania obecnego statutu ONZ stało
bv sie iluzjąNaieżną od dobrej woli nocarstw.Sowiety jednak mimo dobrze
■orowalzonej gry pozorów ignorują zupełnie związok między tymi .-dwoma zagad
nicni^i i nildhcą dopuścić do dyskusji nad przywilejem weta. U tych wa
runkach demonstrowanie sowieckich aspiracyj pokojowych1y^^f^r^og^ndowe.
fen obliczonym na łatwowierność ludzi czułych na efekty czysto propagandowe.
■ W czasie debat delegaci angielski i amerykański domagali,się roz- .
ciacniocia międzynarodowej kontroli nietylko nad doświadczeniami. atomowymi
leefrównież poddania jej wszelkiej nowej broni. “Istnieją,niebezpieczniej
szo środŁi- zniszczenia niz bomba atonowa,ktorych nazwa nie padła w tutea
szych, debatach” - oświadczył delegat angielski Shawcross, a delegat
y «_
ński domagał się zniesienia prawa veta w istytucji powołanej .do kontroli..

Strejkwęglowy w USA
.Strejk węglowy w USA. trwa nadal ’ i wywołał, już bezrobocie obejnulace ok.l miliona robotników*Rząd amerykański robi wszelkie wysiłki, by .
przełańać upór organizacji strejkowej i doprowadzić do porozumienia.z gornikani
Brak węgla w Sowietach.
v7 Sowietach strejki są wprawdzie zabronione i traktowane jako zdra- da stanu,niemniej istnieje r-wnieś katastrofalny brak węgla,ktory
. nyn zatrudnieniu zagraża spadkiem produkcji przemysłowej.!
. gf.
pięciolatki.Prasa sowiecka.pisze,iz przyczyną spacku produkcji
J s_.
ubytek wykwalifikowanych sił roboczych i zastąpienie tch sił-mi nie\łykwą
lifikowanymi.Jest to, jak się wydaje nietylko skutek wojny, ale systemu ,
- sowej pracy niewolniczej więźniów politycznych w przemyśle,górnictwie i
innych branżach.Konsekwencją tego systemu jest spadek kwalifikacji sił
roboczych,a co zatyn idzie - spodek produkcji*
Anglo-amerykański alians wojskowy?
: .
■ .
Londyński dziennik komunistyczny Daily Y/orker zariieścił wiadoność
iż toczą się rokowania w sprawie zawarcia aliansu wojskowego angielsko-anorykańskiegojktóry na wejść w życie w chwili , gdy-.obecny min.marynarki Al
z mder zostanie Źinistren obrony narodowej .Alians przewidziany jest na 10
lat.Uzbrojenie armii angielskiej i amerykańskiej ma byc ujednostajnione,,
a Aneryka na zaopatrywać Anglię w sprzęt wojskowy*
Działania wojenne w Grecji
‘
'
Walki koncentrują się obecnie w zach.Macedonii.Jak się
na zamiar naśladować metody Sowietów w północnym Aąorbejdzanie i ^worzyc
w-zachodniej Macedonii nowy twór państwowy o ludności głownie słowiansi^j,
któryby wzbogacił kolekcję pupilów Kremla.Rząd Grecki wystąpił do ./.ryt.,
nii z prośbą o pomoc wojskową.Brytyjski marsz.Montgonerry przybył do Aten.

_KRONIKĄ_SZWĘDZKĄ_
.
Ratyfikacja układu handlowego sowiecko-szwedzkięgo wywołałafolę
życzliwościdla Szwecji w ZSSR.Jak twierdzi komentator radiowy Rysaków
układ ten stanowi wzór dla innych umów,które mają zawrzeć Sowiety.Rysaków
nie nkr^a^że polityczno następstwa umowy są dla Sowietów ważniejsze nawet

niz skutki^c-Ln^nic^^ ,..i^fors wygtąpił z projcktem nowej ordynacji .podat
kowe j .Dochody roczne ponad 15.000 kor. będą obciążone .znacznie
najniższe kategorie dochodów mniej -niż dotychczas.Projekt przewiduje zn.cz
no podwyższenie poebntku spadkowe go* Nowa ordynacja wpłynie niewątpliv/i na
osłabienie tempa prywatnej przedsiębiorczości w ozwecji.
OTT,„An -nTZVPoścł szwedzki w Moskwie,Hogloff został odwołany.Prasa wyraża,przy
ruszczenie.iż pozostaje to w związku ze sprawą zaginięcia w
w r. 194-5 dyplomaty sewedzkiego Wallenberga,który -na się rzekomo znajd wać w' jednym z obozów koncentracyjnych w Rosji.Sprawa ta była ostatnio. - .
przedmiotem interpelacji parlamentarnej,w. której domagano się o , ,
energiczniejszej akcji w kierunku ustalenia losu nallenberga.Dotychc as
zdołano jodynie ustalić,iż dyplomata szwedzki znajdował się poa opieką
wł ad. z s ov,dL o cki ch. •

AKAPEMIA^LISTOPADOA^

’

_

Hoczni*3e powstania listopadowego uczciła Polonia^stockholmska Akademią, która 1odbyła sic w lokalu Klubu Polskiego, 'W części koncertowej
wzięli udział i Pe-Pe Hanna Nowacka, Zygmunt Posada i Helenka Suchecka /c.ekłamaćja/ ora z p,Stella. Klimaszewska /fortepian/.-Red,NorwidyNowacki wygłosił refera t- w którym przeprowadził porównanie między óhwilą^biezącą a.
okresem r,183 o. Akademię zagaił red, Wini orski przemówieniem, które druku
jeny poniżej w streszczeniu. • ..
•
- •
'
NAyCZYCIELE_RZEKOMEGO__ROZS^DKU Męką w piekle jest beznadziejnośćJ
'
•
'
My jesteśmy potępieńcami nadziei, ';
Claudel
. 1

Fakt, że zbieramy się."w rocznicę powstań jest dowodem-naszego wspa-^
niałego nicrozsądku, Przecież wszystkie powstania były bitwami, w których
przegraliśmy - Insurekcja i listopad 1830, styczeń 1863 i wiosna ludów
1848, i 1905 i wreszcie w naszym pokoleniu -Larszawa,
*
A jednak, w rocznicę jak dzisiaj, nie schodzimy się by opłakiwać
klęskę. Many wewnętrzną świadomość prawdy, że krew przelewana od pięciu
pokoleń nie jest daremna i czujemy się uprawnieni do dumy#z tego, co świat
XX wieku "nazywa szaleństwem. Mówią nam? realizm* Przypominają, trzeźwość
polityczna. Powtarzają han: realizm dążeń. Podsuwają przed oczy interes ; :
gospodarczy, każą*rachować siłę polityczną «i -wojskową, biła, siła, biła?
Czy "r.ąriy słuchać tych nauczycieli rzekomego rozsądku? Czy pokaza
li nam oni-w praktycznym zastosowaniu zbawienne skutki, które sprowadza
ich metoda, czy istotnie "osiągnęli dobre rezultaty? Mówią nam - bądźcie
matłrinlistami jak my - a osiągnięcie, to sarno. I coż osiągnęli?
Materializm wieku 19-go doprowadził wprawdzie ludzi cywilizowanych
do możliwości dobrobytu, które pozwalają nudzić się z komfort erą; doprowa
dził jednak również do dwóch wojen i, szykuje trzecią, rzeź. Okazuje się,
że to oni są szaleni i gotują zgubę sobie i innym. Czy mamy więc słuchać
ich, którzy sani zabrnęli w zaułki samounicestwienia-*? Many si-ę wstydzić,
że jesteśmy inni, żc reagujemy inaczej, że nie naśladujemy tych "trzeź
wych” narodów, których budowle okazały się papierowymi donkani., rozpada
jącymi się w nicość wtedy, gdy chce się ustawić jeszcze jedną kondygna
cję z- chłodnych i śliskich kart rozsądku ?
Materialintyczne pojmowanie dziejóvj usiłuje w nas wmówić, że .przy
czyny wszelkich zjawisk w społeczeństwie są natury gospodarczej. Przez
swą prostotę, ba. prostactwo myślowe
materializm stał się nagminną choro
bą poprzedniego pokolenia. Chęć, wyjaśnienia przemian ludzkiego współzy- .
cia przyczynami go spo dar czerni przypomina rozumowanie owego puzonisty w
orkiestrze, który twierdził, że w symfonii Bethowena jego-instrument, jest
najważniejszy, że ..budowa całego dzieła jest zależna od jego partii muzy
cznej i że bez puzonu symfonia przestała by być symfonią.
Puzonista ma rację - tylko że nie jest on jedynym elementem w or
kiestrze- i obok niego jest wiele innych równorzędnych czynników. . Podob
nie' też nie powinno się wyjaśniać historii ludzkości, z punktu widzenia
puzonisty, choć oczywiście nożna to zrobić, bo przecież jogo logice nic
zarzucić nie nożna,‘TaJ^: logika?
Wsżystkie pasze powstania były pozornie sprzeczne,z logiką. Przy
czynami ekonomi czneiji możnaby z pewnym nakładem fantazji wytłómaczyć je
ex post - ale napewno 'zespół przyczyn, który powstania wywołał, był zna

6
cznie szerszy, niż t,zw,stosunki produkcji, Nikt; nie kalkulował powstań
na zinno — "były koniecznością elementarną, były odruchem nądrości serc.
Były wyrażeń polskiego pojmowania świata, płynęły z charakteru narodu. By
ły dążeniem ku dobru w walce ze złem, I dlatego, kto wie, czy nasze rouan—
tyczne szaleństwo, historia naszych powstań i walk, posłuszeństwo nakazo
wi instynktu narodowego i stale powtarzana odnowa kapitulacji wobec chwi
lowych koniunktur - nie zawiera więcej prawdziwej nądrości, niż to, co nam
radzi trzeźwo, natcrial i stycznie rozumujący nózg - ten san nózg, który wy~
prudukował wspaniały sanolot o napędzie rakietowym, płynący przez strato.sferę z szybnością dźwięku, sanolot, z którego komfortowej kabiny noże la
da chwila spaść superatonowa ultrabonba. Spadnie i ziemia rozbryźnie się
w międzygwiezdny rój zczerniałych martwych meteorytów,
Jeśli taka, jest mądrość światu i taką nam radzi drogę - to my jej
nie chceny,
;
*
*■
.Zdaję sobie sprawę, że to rozumowanie"a rebours" nie jest bez zarzutuj Dowiodłem jedynie, że ci którzy chcą nas uczyć - nie mają racji ale nie dowiodłem, że nasza droga jest słuszna. Dlatego powiedziałom;
Kto wie? - V/ każdym razie * jesteśmy pewni, że droga materialnej cywiliza
cji, której rezultatem są Monachium i Katyń, Oświęcim i Starobielsk, kre
matoria i Hiroszima^ Jałto, i D,P, - nie jest drogą mądrości. Bez sięgania
do filozoficznych głębi, a tylko z punktu widzenia codzienności i jej dą
żeń - postawa nasza jest jasna: Każdy człowiek-pragnie dwóch rzeczy: wol
ności i chloba. Od stu" lat ludzkość uwierzyła teorii, że przede wszystkion
należy zapewnić chleb - a wolność przyjdzie sana, Okazało się,- że yv ton
sposób nożna wprawdzie zdobyć chleb, lecz jedynie kosztem wolności, a być
noże kosztem istnienia wogóle,
Polak nierozsądny, Polak szalony, Polak uparty - na tę wymianę nie
poszedł, chce nieć wolność i chce nieć chleb, ale przedewszystkiem wol
ność, wolność, wolnośćJ
wraoLOGi^^noKATURi^poisnEj
Staraniem Warszawskiej Pady Adwokackiej odbyła się w Warszawie aka
demia Im uczczeniu pamięci adwokatów, którzy zginęli w walce z nietiieckLn
okupantem,. Na ogólną liczbę 2136 adwokatów apelacji warszawskiej straciło
życie w okresie okupacji niemieckiej 1200 członków palestry. Gehenna adwo
katury rozpoczęła się od momentu, gdy komisarz Rady, Niemiec, adokat Jendorf zażądał od członków Rady opinii w sprawie skreślenia.z listy adwoka
tów - Bydów, Na 17-tu członków Rady'- 16 wypowiedziało się przeciw tonu
- zarządzeniuOd tej chwili rozpoczyna się prze ślad cwanie palestry,^ miano
wana jest rada komisaryczna a najwybitniejsi polscy adwokaci skreśleni są
z listy, v"
.
V.r r,1940. na "miejsce pierwsza "masówka" w lokalu stołówki Związku,
Adwokatów Polskich, której ofiarą pada ?0 adwokatów, Wszyscy#aresztowani
giną śmiercią męczeńską. w kilka miesięcy później następuje aresztowanie
w jednym, dniu 100 ady/ckatów warszawskich, z których zaledwie.paru ratuje
się z obozów,. "Niezależnie od tego trwają aresztowania indywidualne praw
ników, których Niemcy uważają za-najniebezpieczniejszy dla siebie element
wśród inteligencji polskiej,..
"*/’
Trudno wymienić wszystkie nazwiska poległych - nasuwają się jednak
sylwetki najbardziej zasłużonych: dziekana D.Nowodworskiego ministra Spra
wiedliwości-pierwszego rządu .-podziemnego, b, dziekana S, Urban owi cza, człon
ków Rady: M,Rudzińskiogo i M, Borzęckiego,wicedziekana Święcickiego -wiel
kiego cywilisty, S, Szczepańskie go, - genialnego oratora L.Berchsona, a,-z
nłodązpj generacji: S. .-Krzywe szewskie go, Ujazdowskiego, S,Niebudka,. Z,
Szultzowej, J,Noska, E,YvojCiechowskiego, S.Peszyńskiego, E.Dmowskiegojednych rozstrzelanych na ulicach stolicy, drugich powieszonych lub zaka
powanych w obozach, innych zmarłych śmiercią żołnierza, jeszcze innych za
męczonych w "ghecio",
•

- 7 Akademię .-zagaił obecny dziekan warszawskiej Rady Adwokackiej - ad
wokat Kulczycki* Do prezydium weszli adokaci: 7/iewi orska, Korboński, Maś
lanko, ‘ Koziołki ewi(c z i inni. Przemawiali adwokat Stopnicki, b.dziekan Jan
czewski i adwokat Jarosz,
Prawnicy polscy na emigracji łączą się w tym akcie żałoby z palestrą. krajową. Niemniej do słów wypowiedzianych przez ludzi, którym usta,
knebluje cenzura, wolno prawnikom - emigrantom dorzucić stwierdzenie,,żo
walka w której zginęli koledzy nie jest zakończona* a sprawiedliwość i pra
wo, któro było celem tej* walki zostało pogwałcone i wypaczone. Reżim gotu
je paleśtrze nowe tragiczne niespodzianki. Projektowana reforma sądownic
twa, idąc śladami, ustrojów faszystowskich przewiduje całkowite uzależnie
nie instytuęji obrońcy od sądu, Adwokat na wodług tego projektu, narowni
z oskarżonym obowiązek mówienia prawdy na rozprawie - w przeciwnym razie
grozi nu odpowiedzialność karna. Przekreśla to zasadę swobody obrony, przy
jętej przoz cały świat ‘cywilizowany. Już dziś sądownictwo karne w Polsce
de facto upodobniło się do sowieckiego. Obecnie po wprowadzeniu metod in
kwizycji - stanie się to de jurę.
Jeśli palestrd ‘polska nie ugnie -się przód, tym zamachem na jej pod
stawowe prawa - czoka.‘j^ nowa martyrologia,

.
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WIADOMOŚCI Z KRAJU

TYDZIEŃ wI^ŻNIA POLITYCZNEGO odbył się w Warszawie.Tydzień rozpo
czął się nabożeństwem na gruzach Pawiaka,po którym uformował się pochód
ze sztandarami przypominającymi. pasiaste ńundupy haftlingowskie. Akademia
w Teatrze Polskim zgromadziła liczne -zastępy b,więźniów- politycznych, ..
PROCES 12 członków"Organizacji Polskieji NSZ toczy się w więzie
niu .mokotowskim, Wśród oskarżonych jest szereg wyższych oficerów oraz zo
na Komendanta Głównego NSZ,Stefania Broniewska,Bronią adwokaci{Niedziel
ski , Rettinger ,i inn‘,
:
XI PROCESIE "GORALLENVOLKU" z.apadł wyrok skazujący oskarżonych na
kary więzienia od lat 3 do 15“U.
VZ ZLI^ZKU ZE SPRAWĄ POGROMI KIELECKIEGO- skazanych zostało na wię
zienie dalszych 9 osób,wśród nich dwu 'funkcjonariuszy policji,Szef "Bez
pieki" kieleckiej oczekuje w więzieniu na rozprawę,Oskarżony on jest o
"zaniedbanie swych obowiązków".Korespondent "Manchester Guardian"donosi,
że sprawozdanie z procesu nie zostało dopuszczone do prasy,wyrok ni o był
ogłoszony w dziennikach,co uprawnia do wniosku,że policja ponosi część
odpowiedzialności za tragiczne wydarzenia kieleckie,
14 RZECZOZNAWCOM zeznawać będzie w procesie gub.Fischera,Opinię
prawną wydadzą prof.Grzybowski i Wachholz.Na temat szkolnictwa wypowie
się wi cenin. Krasie wska, na tematy-ekonomiczne - Lipiński, Jastrzębowski,
KI arner-Ugniewski,Szulc.Na temat zniszczeń kultury polskiej :dyr.Lorenz,
Na temat zrujnowania Warszawy - Lachert i Piotrowski.Sprawy zdrowotne przed*
stawi prof.Olbrycht,opiekę społ - ks.Lewandowićz,zagadnienie PCK - Lachert
i martyrologię Uniwersytetu warszawskiego - prof.Pieńkowski.
ZA ODMOWĘ ZłDZENIA VS\71ADCZEM RZECZOMYCR aresztowani zostali rol
nicy pow.Ostrów Maz,- i Płońsk.!/ pow.Ostrów Maz, aresztowano 7, a w pow,płoń
skim ośmiu rolników.
ILOŚd ULOTEK- PROPAGANDOWYCH w okresie wyborów na być ograniczona
wobec braku papieru,Łatwo przewidzieć,że ograniczenia te dotkną w pier
wszym rzędzie opozycję,
PROCES OŚWIĘCIMSKI odbędzie się w dwu etapach.W pierwszym.proce
sie oskarżony będzie komendant obozu Hoess i kilku jego towarzyszy,W dru
gim zasiądzie na ławie oskarżonych ponad 300 członków załogi oświęcimskiej,
w tej liczbie sekretarka komendanta Maria Mandel,kt'ra uprzednio była
Oberaufsoherką w Ravehsbruck, Maria Mandel znana była jako wybitna sports
menka i letniczką niemiecka i", zgłosiła się ochotniczo do służby w obozach
koncentracyjnych,Dorobiła się ona w czasie toj "kariery" dużego majątku
na zagrabionych swym ofiarom kosztownościach,-'■
WYDANI ZOSTALI władzom warszawskim:b.szef .-policji .-gdańskiej- gen,
.Walter Stein, szef- policji.-w Łodzi gen,Kuuk,b.nacz,dep, spr.wewn, G, G, dr.
Sieyert,szof dep.gosp, dr,Brandt oraz dp.Klindic oskarżony o prześlado
wanie kościoła protestanckiego ,w Polsce.
* •
45 FABRYK.-"BIMBRU" wykryła kontrola sk.ąrbowa w jednym dniu w Ja
błonnie i okolicy,Fabryki te mieściły się przeważnie v; dobrze zamaskowa
nych bunkrach,pozostawionych tan przez Niemców.Niektóre "binbrownie" by
ły nawet z.tlektrj-fikowane. Jak obliczono ,jeden tylko właściciel potajemnej
gorzelni,-urzędnik pocztowy zarabiał na swym procederze ók,miliona zł,mie
si ęcznie, Tj?u dno ustalić wiele jeszcze takich fabryk mieści się wśród pól
minowych, do których prowadzą ścieżki znane jedynie wtajemniczę rym,Pierwsze
a?uto wiozące aresztowanych właścicieli gorzelni zostało odbite przez wspól
ników,
■ . .

BOGATE ZIOSA URANU znajdują się w Krzyżatce k,Jeleniej Góry*Zło
ża te "były eksploatowane przez Niemców,obecnie władze naprawiają uszkodze
ni p kopalni#
’
•
.
.
,
» PABRYKA BENZYNY SYNTETYCZNEJ" w Oświęcimiu jest w.-budowie#
50#OOO SAMOCHODÓW zarejestrowanych jest w Polsce,Znaczna część po
chodzi z demobilu niemieckiego.Polska produkcja samochodowa rozpocząć się
na dopiero;w r.1948#
9 STOCZNI .-posiada obecnie Polska:4 w Gdańsku,2 w Gdyni, 2 w Szczeci
nie i 1 v/ Elblągu#
•
. RADIOSTACJA KASZYŃSKA otrzymała nazwę radiostacji im.Mieczysława
Niedziałkowski ego. Na forcie mokotowskim uruchomiono nową radiostację,kto
ra nadawać będzie audycje, jako Warszawa II,Radiostacja ta otrzymała nazwę
radiostacji im,Stefana Starzyńskiego,
..
/ ' .•
STUDENCI POLITECHNIKI 6LASETEJ I, którzy wzięli udział- w manifesta
cji politycznej PSL w Gliwicach. otrzymali od.-rektora Kuczewśkiego,członka
PPR pismo z zarzutem, że przekroczyli ,. #. art#17 rozporządzenia MWR i.OP,
.o stowarzyszeniach akademickich z 30. IV. 19331-Jest to słynna ustawa Jędrze•jewiczowska, która znów odżywa-jako nowe narzędzie politycznego teroru,
UNIWERSYTET LUDOWY in#Wincentego Witosa powstał ,w 'Wierzchosławicach,
PLAC NAPOLEONA po odbudowie na-być siedzibą banków i instytucyj
kredyt owych. Etc owad zonę są badania, czy gmach Prudentialu noże być odbudo
wany#
PREZESEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO został prof.Sierpiń
ski, Wiceprezesem.-prof .Antoniewicz,do zarządu weszli zprof #J.Krzyżanowski,
K.Kuratowski i W#-Lampe#
32 TEATRY i 6 teatrzyków rewiowych istnieje obecnie vj Polsce#
ZWIĄZEK FARMACEUTÓW przystąpił do odbudowy donu dawnej Izby Apte
karskiej przy ul# Długi ej 16 w Warszawie,
DOŚWIADCZENIA mające na celu wyprawę sk'r rybich,prowadzoną już
na dużą skalę w Szwecji i Niemczech rozpoczęło Morskie Laboratorium Rybac
kie w Gdyni#
'
,
i; •
WCYNA MESSAL,-popularna artystka operetkowa obchodziła 50-o locie
swej pracy.-scenicznej#
ZW#NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO otrzymał do swej dyspozycji pałac po
magnackiej rodzinie niemieckiej von Waldow w ziemi Lubuskiej,W pałacu tym
będzie zorganizowane gimnazjum z internatem dla sierot po nauczycielach#
MIEDZY GDYNIA i Gdańskiem będzie wybudowana nowa szosa, gdyż do
tychczasowa jest nadmiernie -obciążona#
TRYPTYK GDAŃSKI. wykonany przez uczniów Wita Stwosza przeniesiony .został do Muzeum w Oliwie, gdzi3 są przeprowadzane nad nim prace remontowe,
• • PLANOWANY KANAŁ GDANSK-ELBL^G pozwoli na wprowadzanie do portu •
elbląskiego statków pełnomorskich#-.
..
• XI SPALĘ ma być wkrótce otwarta Państwowa Szkoła Gospodarcza,
OBRAZY mistrza Canaletto z zamku królewskiego w Warszawie ocala
ły i ‘zostały umioszczpne w Muzeum Narodowym#
DOM AKADEMICKI przy pl, Narutowicza w Warszawie zostanie .do stycz
nia całkowicie przekazany studentom#
‘
TR/lNSPORT EGZOTYCZNYCH SUROWCÓW LECZNICZYCH nadszedł do Gdyni#Pol- ■
ska eksportuje zioła lecznicze dc Anglii.
STRATY WOJENNE POLSKI -w zakresie firm, wydawniczych sięgają 98%,
w księgarniach - 85%, w wypożyczalniach - 90%,w bibliotekach publicznych
- 85%, w bibliotekach prywatnych - 70%,
70% SZKOL będzie, zimą nieczynnych z braku opału, jak podaje war
szawski “Robotnik” w korespondencji z Lublina#
_WIĄDOMOSCI^LOKALNĘ__'
.. ZARZĄD ZWIĄZKU POLAKOW okr,Goteborg zawiadamia, że wr dn,22 grudnia
o godz.20-ej odbędzie się w świetlicy przy Fogelębergsgatan KAWA w celu
dania możności Rodakom wzajemnego zapoznania się#Wstęp bezpłatny#Osoby <
pragnące wziąć udział proszone są zawiadomić listownie.p,N.Wierzbicką,
Yiktoriagat.34,Goteborg.
. *
.
Związek Polaków okr,Goteborg uruchomił bibliotekę złożoną z kil
kuset tom.ów,Rodacy zamieszkali na terenie Goteborg-Bohuslan,AlVborgslan,
Hallandslsin,Skarborgslan i Yarmlandslan pragnący korzystać z czytelni pręszeni są o skomunikowanie się z bibliotekarką,p.N.Wierzbicką,Yiktoriagat#1 .
34,Goteborg,
Dr.med# Zawadzkiego oraz prof .dr r Starkusa, którzy przebywali wł obozie'
Stutthof poszukuje J"ozof Rek, Gustavsgat, 7, Goteborg,
+
.
•
Album-polski, zawiercający 10 pocztówek, jako upominek gxviazdkov7y.
Cena 1,50 kor. Łatwa metoda języka.-angielskiego w 2 częściach (ścisła yjymowa i akcent) Cena 4 kor,Wysyła J,Raykowski, Jungfrugatan 22f Stockholm#-
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Stockholn, dn.5 grudnia. 1946r.

VI R.zymie ukazała się książka Marty Rudzkiej p.t."W domu niewoli .
Zawiera ona wspomnienia z tragicznych przeżyć w odległych rejonach Rosji
Sowieckiej, dokąd autorka została deportowana ze Lwowa w r. 1939. ,
Otó ' kilka * u stępów ■ te j książki, ~w • których ■ opi sane j est- codzienne... ży
cie wygnańców w sowieckim kołchozie.
’/ "■ • Nie- wiem czemu to przypisać., że od samego początku byłyśmy w< kpł..cłiozie; na-wyjątkowych jakby prawach*' Czy dlatego, że,nie miałyśmy trą z o s-tać na zawsze, czy dlatego, że Helena była taka odważna, zadziorna .--i nie
ustępliwa? Nie wiem. To- pewne jednak, że patrzono tu. ną naszą, pracę przez
palce "i, że .wymagana, od nas norma był .o wiele niższa, od normy 'obowiązują
cej ludność- tutejszą.
,
. .
Wiemy, że: prócz nas są tu jeszcze jacyś mężczyźni, ale nie ,nomy z
nimi żadnej styczności. Jedna Helena widuje ich czasem w kantorze, czy.w
magazynie. Jest kilku Polaków, czekających tu zmiłowania- Bożego - ożyli
dostania się do wojska - i kilkudziesięciu 7/ęgrów i Rumunów, przywiezio
nych tu' do pracy *z łagrów. .
,
. .
. • Nie nam pojęcia, jak wygląda, w Stalinirie praco, na wiosnę, w lecie
czy jesieni. :vlidziałain tylko zimową.
Stalinin-uprawia wyłącznie prawie bawełnę, Bo taka tu .moda w Rosji.
V7 danym > okręgu wolno uprawiać to tylko, co .któremu ogólny plan gospodar
ki rolne‘j całego kraju przeznaczy i narźuci. Wszystkie południowe repub
liki mają rozkaz uprawiania tego, co się w północnych uprawiać nie, da.
Nie-można.-.zaprzećz.yć, że. na. to. iiapewne. pewien.. sens. Ale, dlaczego nic wol
no, im - dla własnego użytku tylko - uprawiać po trochu . i tego także, co
by im zapewniło wyżywienie? Dlaczego sztucznie uzależniać całe południe
od dostaw zboża z północy? I przy tych obłąkanych odległościach zwłaszczaj
Dlaczego? - potem już zrozumiałam dlaczego'.... To-bardzo chytrze,i,celowźo pomyślane wszystko. Gdyby każda rodzina miała tutaj prawo zasiać so
bie obok ehńty łanik choćby jakiegokolwiek zboża - któżby ją potem zmu
sił do forsownej pracy, do jakiej zmusić ją może- głód i świadomość, żetylko codzienne odwalenie, normy zapewni jej tych parę garści otrzymywane
go z.kantoru ziarna?
‘
;
Zależnie od wyrobione j, czy nie wyr obi one j normy, kantor wydaj e
tdziennie po ćwierć kilo zboża na osobę. Dzasen jest to.jęczmień* czasem
owies lub dżugara - nieznany u nas gatunek grubo ziarnistego, białego pro
sa, rosnącego w suchych, szklistych kiściach - kiedy indziej zwykłe pro
so, najrzadziej pszenica. Prócze tego, .-w czasie kiedyśmy £am były, wydawali jeszcze po jednej rzepie dziennic. -Mięso jest na kołchozie taką rzad
kością, że nowi się potem.• ••" To było wtedy, kiedy wydawali gusz" - albo
"To było właśnie po wydaniu guszu..." Epokowe wprost zderzenie.’ Gośjesza
cze działo się w związku z mlekiem. Jakichś kusych parę litrów rozdzielał
kantor dziennie między ludzi, ale nie codzioń i nie wszystkim. Zdaje ni
się. ze pierwszeństwo miały te chaty, w których skwierczał noworodek, ale
mówię to raczej na własny domysł,' bo się nam nigdy nie udało wyperiotrow-ać
dokładnie, j.ak: się w istocie przedstawia rozdział tego mleka. My dosta. łyśny je dwa. razy w ciągi trzech miesięcy. Po szklance na każdą.
To--jedno -pewno, że* ludzie są tu stale głodni. Zagadnienie: co bę
dziemy jeść i co* kantor wyda: arpahon, burdoj czy arzak - jest jć-dyńyn ■
tematem, roztrząsanym na wszystkie tony w czasie pracy, po pracy i przed
pracą. _.t
.............
*
'
V czasie trzech miesięcy.-miałam sposobność przyjrzenia .się z blis
ka- i- dokładnie życiu takiej uszczęśliwi ono-j przez obecny ustrój bezbron
nej, u zbeckiej wsi.'
,
Ludzie są-tu własnością kołchozu. Najstraszliwsza pańszczyzna,, ja,ką- zna świat, wyciska z nich ostrtnie siły w ogólnej, przymusowej pracy
dla Bo juzu, w bezwzględnej , niewolniczej uległości i nieustannym lęku.
Wszyscy- prócz liałych dzieci i zupełnie zniedołężniałych starców -..pra
cują, tu tak, jak nie wyobrażałom sobie, -że człowiek noże wogóle pró.cować.
Rzecz staje się tym mniej zrozumiał;"', IdLody sobie człowiek przypomni, jak
taki kołchoz żywi swoich niewolników..
Zresztą tutejsi ludzie są naprawdę dla.nąs poczciwi. Nawet cl z
kantoru, którzy najbardziej jeszcze trącą Rosją. Mówią, już." nieźle po ro
syjsku, nie noszą, szarawarów tylko fufojki i wysokie buty. Jeden tirpak
został im jeszcze z dawnego, miejscowego ubioru. Z urzędu gadają,toż czę
sto o Sojuzic i Stalinie. A mino tego nie wyczuwany wcale owej niechęci
wzajemnej zresztą - z. którą spotykaliśmy się stale ze strony rdzennych
Rosjan.
,
'
, .
? • ■,
•
, .
.
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Prawdy i to, że choć w. zasadzie nie odnawiają nan dziennej porcji
ziarna, trzeba, ją codzień na nowo wydębiać. To trudno. Taki już tu obyczaj.
Magazynier mówi zawsze., że nie"ria, a kantor 'zawsze, że się nie należy.
Toteż wydobycie tych paru garści ziarna zabierało Helenie noc czasu i ko
sztowało ją dużo" zdrowia.
- .
Trudno komuś opowiedzieć głód.* Trudno odtworzyć słowami tę zimną,
ssącą, dotkliwą pustkę^ którą się nosi w sobie. W sobie? Nie. 21e mówię.
Siebie wtedy nie na. Jest tylko głód, -ą dokoła niego jakieś zziębnięto,
bezsilne, śpiące coś, które strasznie*trudno zmusić do jakiegokolwiek wy
siłku słowa, jiyśli, Człowiek zwinąłby się w kłębek i spał. A kiedy napra
wdę zaśnie, śni,nu się jedzenie. Sarno jedzenie. Nieodmiennie jedzenie.
I zęby choć śnił, że je0 Gdzie tan2 Nidzi tylko całe stosy przeróżnych
pyszności, lady sklepowe zawalone pieczywem i słodyczami, .-filiżanki pol
ne dymiącej kawy, czy czekolady, owoce, cukierki, ciastka. I. tyle tego,
że na potem o czyi mówić rano. Zatem znowu nówiny o 'jedzeniu. łapiemy się
wreszcie na ten, ze każda z nas tylko o- jedzeniu myśli. Wszystko dokoła. ' •
nas wydoje się non podobne do -czegoś, co by można zjeść. Kostka mydła
przypomina nam-niękisz chleba. Bydyle płachty mają kolor czekolady, Zbrązowiała bd dymu.i starości mata, podtrzymująca wraz z belkami gliniany su
fit naszej, ''kibitki", jest zabójczo podobna do* słonych precelków Gurgula,
tych chrupkich, powleczonych szkliwem ciemnego wypieczenia. Mydliny to bita śmietana. Szron to - cukier. Świeże ślady osła
to szpinak. Istna
obsesja! Gdzie spojrzysz nic 1 .nic, tylko jedzenie.
Czasem przysiadu się do nas Muślinu. Pamiętam-, jak pewnego wieczo
ru, po dopó .długim- jakby wahaniu, zwróciła się do nas niespodzianie i
- Wy.. i-wiepyjuszczę - da?
- I.cerlęwie i meczety nacie toże?. I modlicie się Bogu, jak chćecie?
Nie umiem sobie zdać sprąwy,- co kryje się w tym pytaniu. Ironia?
Niedowierzanie? Zazdrość?
’
.
- Pewnie,że się modlimy. A co?U was modlić się nie wolno?
-Boga niet,.0 - pada zwięzła,natychmiastowa odpowiedź.V/ głosie jej
pierwszy i jedyny raz-- wtedy właśnie - usłyszałaii nutę pewnej twardości,
uporu,buntu.o o
.. .Biblią, mała. Mu ślina J Myślę, że teń Bóg, który mino całej komunistycz
nej propagandy,przecież jakoś potrafił .ostać się w niebie - nie ją winił
.w tej chwili za ;tę tw ar dojść, upór i bunt, z jakim. Mu odnawiała istnienia
t

•
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-2XŻa£lŚski_Adolf - Gody Życia, Swńatpol,- Londyn 1945r. Estreicher
ł:Srol — Kraków miastem sztuki, Swiatpol, Londyn 1945. Kiersnowski .Ryszard
- Przygody"trójki z harszawy,Swiatpol, 1944. Kaden Bandrowski. Jerzy - Mia
sto mojej matki, Instytut Literacki, Rzym, 1946.•Kuncewiczowa Maria — Zmo
wa nieobecnych, Swiatpol , Londyn 1946. Kwiatkowski Jan - Komuniści w Pol
sce, Polski Instytut Lydawn.Bruksela 1946. Lechoń__Jan - Historia o jednym
chłopczyku,owiatpol, Londyn 1946, Makuszyński Kornel - Rzeczy Wesołe,
Swiatpol, Londyn 1946, Mickiewięz_Adąm -"'Księgi" Narodu Polskie gę i* Piel- ‘
grzymstwa Polskiego, Rzym 1946. Norwid__ Cyprian — Laur Dojrzały, Swiatpol,*
Londyn , 1946. ?ras_Bólesłąw - Nowele Warszawskie, Londyn 1946. 'Sienkie^4ęz_Henryk - Legiony, .Rzym 1946, Instytut Li terać ki.
Pęwyższe książki oraz inne polskie wydawnictwa nabyć można w księgarni
Lóthman och Larsson, Kąrlavagen 60, Stockholm.
L tejsamej księgarni jest do nabycia wychodzący w Londynie tygod
nik *rJi adomo ś ci ‘.
+
i.krótco u każę się w Londynie gwiazdkowy ilustrowany numer miesięcz
nika ''Przed świtom" z artykułami : A.Bogusła.wskiego, Jer zego Jur-Ler sicie go,
JrJasińskiego,Grabowskiego,M„Święcickiego,T.Terleckiego,Z.Nagórskiego,
S.Zahorskiej,M.K,Dziewanowskiego,V/oNałęcza i inn.
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OSTATNI PROTEST WINCENTEGO WITOSA^ .

’ W Nr.35 tygodnika "Wi adomo ś ci ", ukazując ego się. w Londynie znajdu~ ;
*ionv ciekawy artykuł Serwacego Dzierzby,odsłaniający nieznane. szczegóły ■
।
Sików sowieckich w kierunku.pozyskania V.' Witosa dla .współpracy,-z koi.ni-. ..
3. stycznym reżinen w Polsce.Powyższy artykuł podajemy w wyjątkach.. , ■. ,■ ,
'Pokazowy próces gen.Okulickiego poprzedzała inna nie pniej ełcka- .
wa "przygoda" historyczna Witosa.Tylko paru najbardziej zaufanych przyja
ciół Witosa znało -i to pobieżnie - fragmenty tych wysiłków,jakie przed
siębrał Kreml.aby "drugi Kościuszko",chłop z Wierzchosławic stał się
dzień politycznym-Moskwy i jej pomazańcem...bo uległym prezydentem. Rzecz
i-ospolitc j.
dziwne i pełne zaskoczenia'spotkanie w Pruszkowie.Dp^space
ru jącegołpoPperonie działacza konspiracyjnego podchodzi wytworny pan.Roznowt
na noz'r banalna i "-Pen Mierzwa, ni eprawda?Wasz pseudonim brzmi jak nastę■pu1ei'.. /'Km^terAacja ? i dopiero po dłuższej chwili wahania dwu panów po
lnie sobie roce.-"Jestem generałem sowieckim,nam polecenie swego rządu,a .
by°rokować z^arzywódcami wszystkich dotychczasowych polskich. partyj i ugrup?wań knspirdcyjnych w sprawie utworzenia nowego rządu.Trzeba,aby wspon-ni^ przwódcy zebrali się na wspólną naradę i zadecydowali kęgo ybiorą
nrozydentem Polski oraz kto na wejść w skład nowego polskiego rządu.i zą .
sowiecki ni o będzie w tej sprawie■ingerował ani tez n.arćucał kandyciatun*
co więcej proponuje,by
uczestnicy narady porozumieli się, z rząden ;
proponuje
w
rząd sowiecki odda do rozporządzenia uczestników - <w londynie.VJ
Londyni e rVJ; • tym'celu
tym" c ei
dv samolot,,, "Nieufny Mierzwa bąknął coś o gwarancjach osobistych, General
sowiścki ujawnił wtedy pewne wzburLnie:"Jak,nożna wątpić o Szczerości,kiedy
on,generał sowiecki wypowiedział juz w imieniu Kremla swoje czestnoje ęłowo?.
Dalszy akt tej dramatycznej sprawy odegrał się w willi -na krańcach .
Pruszkowa,Któregoś dnia, w willi pruszkowskiej .-zaczęto.dyskutować- sprawy
kandydatury nowego prezydenta Rzeczpospolitej,irzoo.stawiciele wszy t • ę
partyj i wojska jednogłośnie oświadczyli się tam za kandydaturą < i. o ••
Z tą relacją dojechał jeszcze kurier do Kr ak o wa, Następne go. dr i a długo i
daremnie czekano na wieści z Pruszkowa.Kurier się nie zjawił,Raport,jaki ,
w stosunkowo krótkim czasie dotarł do Krakowa. brzniał jasno: Willę w iru
szkowie otoczył silny kordon sowieckiego wojska,przedostanie się do niej „r
jest niemożliwe,Straże sowieckie rozrzucone w promieniu jednego kilometra •
O tym co się działo w- Pruszkowie nie-był jeszcze powiadomiony Witos,
kiedy przed jego don w Wierzchosławicach zajechała wytworna limuzyna, z kto rei wysiadło dwu wojskowych dygnitarzy sowieckich.Po.-obcesowym’1 zdrawstwuj
tie"-powiedziono Witosowi, że pojodzie z dygnitarzami, Ale przygarbiony chłop
twardo i rezolutnie ze zwykłym ąobie spokojem — odpowiedział. krotko i op
jętnie:"Nigdzie nie pojadę".Wtedy dwu gentlemanów, sięgnęło po rewolwery.
Lufy rewolwerów wyprowadzały Witosa.z donu.de sowieckiego samochodu,Dokąc
chciano zawieźć•wierzchosławickiego chłopa?Nikt. o tym nie wiedział,na to
pytanie nie odpowiedziano nawet, samemu Witosowi ,-Musiał a to bycj jakaś dale
ka podróż,t>o trwała sześć dni i* sześć ho cyklopi er o po tym. czasie zajechał
tensam samochód z Witosem •do Wierzchosławic.
.
; .
’
Po powrocie Witos stał się jeszcze bardziej zamknięty,w sobie,nawet wobęc swych najbardziej zaufanych współpracowników i przyjaciół,których
było i tak niewielu,Jedynie w przystępie wyjątkowego humoru rzucał pewne
szczegóły ze swej "wycieczki" w nieznane i wtedy analizował dyplomację
terroru i gwałtu,czyli jak,mawiał:
.
' t
.
,
-Kształtują, nan -rzeczpospolitą wasalną,Będą się-bali ęhłopow, po to
przyszła rewolucja przeciwko uzurpatorom.Ogołocili nas już z jednej ręki
i z jednej nofei,abyśmy chodzili jak kikut po świecie,
-Ale jak to było wówczas z tym,.wyjazdem?
.
/.
.'
•Odpowiedź Witosa brzniała:-Aaa.,«jechaliśmy tak, kilka dni i kilim
nocy,taka koszmarna podróż,wiadomo* reżyseria,zmęczenie i ta jazdami te
pokazy i ciągłe dogadywanie pod moim adresem i wciąż tosamo:"Pan,jako
przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej musi uznać potęgę naszego
państwa,potęgę Rosji Sowieckiejl. ...
- Taił""gadali do mnie ci w samochodzie - najpierw w. drodze ni povme: dzlano, że jodziemy do I/ieliczki, ale ciągle kłamali,kłamali tak długo,az
.znaleźliśmy się przed więzieniem w Brześciu.-Wtenczas nagledo naszego wo~•
zu zaczęły się dołączać inne samochody,było ich kilka. Dzisiaj już wiem,
wtedy nie wiedziałem,że w tych samochodach byli ci wszyscy^-którzy brali
udział w naradach w Pruszkowie,ci którym zapewniono samolot do Londynu,
.... a teraz-wieziono ich do moskiewskiego więzienia,by wytoczyć im proces o
działania dywersyjne - wobec świata nazywało się to sprawą gen. Okulickiego,
-Tam w Brześciu był pierwszy pokaz, jakieś preludium,.Twierdzę. gdzie
kiedyś przesiadywoJhen jako więzień,sznur samochodów objechał powoli,trzykro
tnie,Może chciano grać na sentymencie wspomnień?A potem jazda dalej,nawet,
nie wiem kiedy,reszta samochodów odłączyła się od-nas.Nie potrafię określić,
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gdzie byłemimoże pod Ki jowem,może pod Charkowem czy w okolicach Mińska*
"77 tych nieznanych ni okolicach wlepiono w moje oczy inną batalistyczną s c^—
ine. Jechaliśmy...a no obu szronach drogi widziałem - wojsko i jeszcze raz, •
wojsko.Trwało to wiele godzin.Raz piechota, raz ^otoryzowane oddziały,działa.haubice. to znpwu niezliczone chmary tankistow;oodaj zakończyło się,to
wszystko konnicą.Rzec ni trzeba, że takiej potęgi militarnej jeszcze mg y
w swym życiu nic widziałem...
•
•
.
uTo -były godziny, kiedy do mnie najwięcej gadano, uhciano• ode mnie
przyrzeczenia i ślubowania wierności Polski wobec Rosji Sowieckiej,u:zna- .
nia lei supremacji....podporządkowania.
- ,
_•
”Q cip owi adał en -prawie zawsze jednakowo: "Tutaj na to -tematy nio .bęcę,.,,
rozmawiał.Nie chcę rozmawiać w takich -okolicznościach i takiej syuuo.cji.
. Nic ple wskórano,Witos okazał, się krnąbrny i niepodatny .do wiwisek- .
cwinych -prób nowej' przemocy" nad polskim narodem. .
•• ■'
.
■
• •••
-Ale nie na długo zostawiono Witosa, w spokoju -.pretekst'! okazja
nic kazały na siebie czekać.Moskwa postanowiła wyzyskać wyjazd Mikołajczy
ka & Londyńudo Moskwy i jego powrót do Kraju. Ambasador sowiecki w, War sza
wie Lebiediew zaprąsza osobiście Witosa do Mcskwy na narady; przyjezdna
przecież Mikołajczyk.
.
,
.
wiAle z .hamletowskiego "to be or not to be” istniała dla Witosa.tyl
ko raz już kiedyś w pewnym momencie z Piłsudskim wybrana drogą.sbycJA josli
być.oznaczało to również wzgardzić zaproszeniem ambasadora Lebiedięwa i
,
n,i e pojechać do Moskwy.hrzecież umotywować to może bardzo prosto, zwykły
,
lakoniczny komunikat dyplomatyczny; - stan zdrowia nie pozwala na wyjazd

... ' Wprawdzie Witos nie czuł się już w tym czasie pełnym sił zdrowot
nych,ale był to u niego' chwilowy okres,w którym mógłby przedsięwziąć po-,
dróż do sąsiedniej- stolicy.
Najlepiej te sprawę charakteryzuje. rozm.owa Witosa z jego wi ornym
przyjacielem a zarazem powiernikiem drażliwych tematów .politycznych.Do,
.
brze wiadomo, że już w czasie okupacji niemieckiej wszelkie polityczno, roz
kazy i zlecenia Witosa były spełniane przez'sztab jego stronnictwaez-..
Kiedy Witos■odnowił wyjazdu do Moskwy,pojechał do niego z ramienia
stronnictwa jego-powiernik:
,
• .
'-Prezesie...jak mamy zadecydować,czy wogóle ktokolwiek ma jechac

dc
wolną rękę,naradźcie się,zróbcie tak jak uchwalicie,me,
chcę won niczego narzucać.Ja oficjalnie jesten chory i nie pojadę -ara
moja, choroba też cos dla świata znaczył
.
,
. .
:•
'A po dłuższej chwili były więzień brzeski, jakby w zamyśleniu, z
rozwagą.twardo i powoli powiedział:
, #
e
•
' .
b -A czy wy wiecie,kto jest Lebiediew?Bo ją wa.-powiem - Lebiedtew
to jest drugi REPNIN w Polsce...Repnin,Repnin,RepninłNie zapominajcie,ze .
to jost Kopninl,
_e n.e n,gł Krenl przejśó d0 pprisądlcu nad indywidual
nością Witosa.Kiedy nie ponogły groźby i prośby,chciano osładzanienpoko
nać tee-o chłopskiego rokoszanina przeciwko Rosji sowieckiej w iplscG.Zc.
nianowano Witosa wiceprezydenten t .zw.Krajowej Rady Narodowej,uczyniono
ro wbrew jego woli zastępcą Bieruta,o który,jeszcze w długi czas po procesie Okulickiego, krążyła w Kraju broszura, oświetlająca a ego działalno^
na Litwie,jako członka Koninternu.Lecz Witos i w tyn wypauku został takin.
politykien,jakin zawsze był wobec Rosji sowieckiej —^nie pojecha
.
posiedzenie KRNeDenonstrował.Taki pozostał do sinerci.
nóp-l
Boni ero wtedy, gdy Witos leżał juz nart-.yy na katafalku i nie nogi
już zaprotestować,zbliżył się do jego trunny-członek Koninternu i rezy
dent Krajowej Rady Narodowej .w.ldzislejszej Polsce',by go osobiście udeko
rować nowyn orderen patfstwowyn.Ale to była.już ta,ostatnia zens a,osta n
triumf nad grobom polskiego chłopa,Polaka i wielkiego męża stanu,który
czył.-o Polskę wolną, suwerenną, be z Repninów i bez germańskich gauleito-y-.
*
.' ‘
Serwacy Dzierzba
:
heiiuńerata ':'Wiadoności Polskich" kosztuje 2 korony niesięcznie, a wraz z
dwutygodnikiem ”Zn<?Jkn - ó" kor .miesięcznie,
,
.
■■
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