DOTRZYMAĆ CZY NIE DOTRZYMAĆ 'SOJUSZU ?
Historyczne posiedzenie we francuskim ministerstwie wojny
W ’’Gringoire” ogłasza Filip Henriot OPINJA KOŁ,WOJSKOWYCH
dłuższy artykuł na temat odpowie Odpowiedź na to"pytanie należy do
dzielności za wybuch wojny, W ar ty-7 kół wojskowych.
kule tym Henriot przytacza rewela
Gen.Gamelin i adm.Darlan zaznacza
jące należałoby w każdym razie uzys
cyjny protokuł z posiedzenia we
kać gwarancję neutralności Włoch.
francuskim ministerstwie wojny w Bonnet składa oświadczenie,z któ
dniu 25 sierpnia 1959r.przy dysku
towaniu sprawy francuskich zobowią rego wynika,że istnieje jeszcze moż
zań sojuszniczych.
liwość podjęcia kroków w tym kierun
...Obecni na posiedzeniu:
ku. Gen.Gamelin zapytany,jak długo
Georges Bonnet - minister spraw
może trwać opór Polski i Rumunji wy
zagranicznych,G.Campinchi - ministei jaśnia,że wierzy w opór Polski,która
marynarki, Guy la Chambre - ministei przeszkodzi,aby masy sił niemieckich
lotnictwa,gen;Gamelin - szef sztabu zwróciły się przeciw Francji przed
generalnego .Obrony narodowe j , admirał następną wiosną. Do tego też czasu
Darl.an - szef sztabu generalnego ma-l Anglia będzie już u boku Francji.
rynarki,gen.Vuillemin - szef sztabu Trudniej natomiast wypowiedzieć się
generalnego lotnictwa, gen..Colson co do stanowiska Rumunji^, której za
szef sztabu generalnego armii,gen.
chowanie będzie zależało w dużej •
Aube - szef generain"
ralny /obrony prze- mierze od ustosunkowania się Węgier
ciwlotniczej,gen*.TitU
TTt* - szex sztabu i Jugosławii.
generalnego wojsk lotniczych.
W dalszej dyskusji podkreślono,że
Premjer i minister wojny Daladier wprawdzie
po paru miesiącach Francja *
wyjaśnia .na wstępie posiedzenia,źe
będzie-silniejszą,lecz
również Niem
chodzi o danie odpowiedzi na trzy
cy
wzmocnią
się
snaóznie
zasobami *
zasadnicze pytania:
Polski
i
Rumun
ji.
.
..
- . .
.M
1. Czy Francja może zgodzić się Z
dyskusji
wypływa
wniosek,
źe
Frańnie reagując sama - *aby Pols? ; i Ru cja nie ma wyboru i że jedynen wyjr- J
mun ja, lub też jedno z tych dwu mo
ściem z sytuacji jest dotrzymanie
carstw zniknęły z kajrty Europy?
sojuszniczych wobec Polski*
2. Jakie Francja posiada środki,-, zobowiązań
Min.
Guy
la
Chambre wyjaśnia,że
żeby się temu przeciwstawić?
stan
lotnictwa
francuskiego przed
5. Jakie środki należy obecnie
stawia się lepiej niż we. wrześniu, •
przedsięwziąć?
’
1958
roku.
.
.
P.Georges Bonnet wyjaśnia,że ’’Rozporządzamy nowoczesnymi apara
1. należy przynajmniej odczekać,
tami
"myśliwskimi,wyrabianymi serjowo
czy.Polska nie znajdzie pomocy ze
a środki francusko-angielskie równostrony Rosji Sowieckiej,
2. Rumun ja zgodzi się prawdopodob-- ważą siły niemiecko-wł oskie it
r.ię na dostarczanie żywności dla
’’Bombowców naszych nie- fabrykujemy
fa'
Niemiec.
"'</c
i
^eszcze w wielkich serjach,uv
co nastąpi
5. Turcja,nie mając * podpory w Ros--dopiero. W początkach 1941 roku,
ji Sowieckiej nie przystąpi do wojny ^Jednakże Anglia ze swej strony zobo
póki nie zostanie zaatakowana przez" wiązuje się dó masowego bombardowania
któreś z pśństw bałkańskich.
Niemiec północnych.
Licząc się z taką sytuacją należy
Współdziałanie z wojskami lądowymi
odbywać się będzie w bardzo dobrych
zastanowić się,Czy warto pozostać
warunkach”.
" wiernym swym zobowiązaniom i czy
należy wziąć udział natychmiast w .
”Mimo posiadanych przez nas*wiado
wojnie,czy też rozważyć położenie
mości, o siłach niemieckich (4000 sa
Francji i korzystając z uzyskanej w molotów linjowych,5Ó00 rezerwowych
ten sposób zwłoki wzmóc'jej siły
i , 5000 pomocniczych)stan naszego lotwojskowe? Francja naturalnie ryzyku--nictwa nie powinien zaważyć na^decyzje w ten sposób,że zostanie sama za-- ji rządu, jak to-miało miejsce w roku
atakowana i to zaledwie w kilkumie 1958”.
Gen. Aube przedstawił stan obrony
sięcznym terminie.
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przeciw.Gen,Gamelin i adm,Darlan
oświadczają.,że armia lądowa i flota
są gotowe. Mobilizacja całkowita
Francji przyniosłaby ulgę Polsce,
zmuszając do zatrzymania pewnej
ilości wielkich jednostek niemiec
kich na zachodnich granicach.
Odpowiadając na trzecie pytanie
min.Daladier,wojskowi oświadczyli,
że nastąpiło już ubezpieczenie za
równo wschodu,północy jak i połud
nia i zachodu-kraju. Chodzi jeszcze

o rozmieszczenie dalszych sił w ten
sposób,by przyśpieszyć koncentraccję sił przed wybuchem wojny. Musi
to doprowadzić do poczynienia dal
szych zarządzeń obronnych i pow
szechnej mobilizacji.
Tak też się stało.Armia francus
ka została zmobilizowana,jednakże
nie. przystąpiła do akcji wojennej
poza zajęciem skrawków kraju "ni*
czyjego” na granicy niemieckiej.
( B.J.)

WYRAJ
Hej wiosna!wkoło wiosna - Chcę lecieć,ptacy, z wami, •
kluczami ciągną ptaki
kraina mi ta zbrzydła,
na północ hej na północ,
wspomnienie innej wabi
na dobrze znane szlaki,
Hej!weźcież,mnie na skrzydła.
tam,gdzie...
Lecz poco sięgać wspomnień.Znam na północy wioskę Porzucam kraj pustynny,
wśród wzgórz,przytulną,miłą,
bo tutaj już nic po mnie, gdzieby się wam bez troski
Stałem się jakiś inny,
calutkie lata żyło.
Więc weźcie z sobą,ptacy,
ja lotu wam dostoję!
Pokłonim się 'mej chatce,
gdziem zamknął szczęście moje,

•

Ludwik Rawicz - Skawiński
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ROOSEVELT - MÓWCA
Czytając mowy'Hoosevelta w oder
waniu, moglibyśmy je przypisać róż
nym autorom,różnym wspaniałym mów
com. Tak wielka jest skala krasomów—
stwa Roosevelta i jego talent- lite
racki. Czy to będzie prosta intymna
pogadanka,z rodakami przy kominku,
czy przemówienie parlamentarne,czy
orędzie,wygłoszone podczas rzadkiej
uroczystości inauguracjixz ust Roo
sevelta płyną zdania skończone,piękne,pełne głębokich myśli i wielkie
go polotu literacki ego.
,Roosęvelt sam pisze swoje prze mówienia, jest mistrzem wygłaszania
ich przez radio. Posiada najbar
dziej "fonogeniczny" głos wśród po
lityków amerykańskich i to przy
sporzyło _u nie jeden tysiąc wybor
ców.
Przemówienie wygłoszone przez Roo
sevelta ,po złożeniu przysięgi na
wierność konstytucji z okazji jego
trzeciego wyboru odznaczało się
wspaniałą powagą. Przypominało prze
mówienie Abrahama Lincolna w Gettysburgu na zakończenie wojny domowej
między Północą a Południem.

To przemówienie Lincolna każde
dziecko w Ameryce umie na pamięć,
szczególnie ostatnie zdanie:
" Oby rząd ludu,przez lud sprawowa
ny, sprawom ludu poświęcony,nie znikł
z powierzchni ziemi,"
Ta formuła "of the people,by the
people,for the peop^" jest dziś,
treścią najistotniejszą celów wojny,
w której Ameryka pod.przewodem Roo
sevelta tak czynny bierze udział.
CYGARA PREM, CHURCHILLA
Wćród darów, "jakie ost at ni o otrzymał.premjer Churchill z okazji swych
urodzin,najbardziej dla niego wzru
szającym był prezent z dalekich
Indyj Holenderskich. - Oto członko
wie "klubów sportowych w Batawii do
wiedzieli się,jakie cygara najchęt
niej pali premjer brytyjski i przy
słali pieniądze#telegraficznie do
jednego z londyńskich magazynów z
poleceniem dostarczenia Churchillowi
200 sztuk.
Nie mogli Holendrzy lepiej okazać
swojej wdzięczności i sympatii dla
angielskiego premjera. Churchill
jest namiętnym palaczem cygar,co

jest rzeczą dose rzadką wśród Ang
wojsk lotniczych--Stanów Zjednoczo
lików,którzy jeżeli nie palą papie nych..............................
......
rosów zamiłowania: swoje kierują w *
-Lindbergh,do niedawna jeszcze bo
stronę fajki. Chui .„hill jest wyjąt-* żyszcze tłumów,znikł właściwie z
kiem. Pod tym względem podobny jest widnokręgu amerykańskiego.
raczej do Amerykanów,którzy są po
PROMOTOR SZYBKOŚCI .......................Holendrach największymi palaczami
— Zmar ł-Lord-Wakefield,któremu An
cygar. Byc może ma tu swój wpływ,
glicy--zawdzięczają- wiele rekordów
pochodzenie Churchilla. Matka jefeo
szybkośe-i,-osiągniętych - w" ciągu
była Amerykanką.
ostatnich-kilkunastu-latv ----- ---Rzecz ciekawa?że prezydent Roo
sevelt, w odróżnieniu od wielu innych - -^Człowiek-bardzo- -zamożny, kierow
wybitnych Amerykanów,pali tylko pa nik -słynnego- handlu-olejów mineral
pierosy.
nych, znany oh--pod- -nazwą- Wakefield wszystkim-automobilist om-świata, wy- •
KAPOTAŻ LINDBERGHA
dawał-znaczne
-sumy • pieniędzy na po
"Katastrofą skończyła się wyciecz pieranie nowy eh-wynalazków
, powiększ a
ka Lindbergha w dziedzinę .polityki. Jąeyoh-s-zybkośc wszelkiego rodzaju
Świetny lotnik,który świat kilka - ■ pojazdów mechanicznych,-na- lądzie-,-na- krotnie opasał w powietrzu b^z naj morzu
i-w-powietrzu.- • —•
mniejszego wypadku,bardzo nieszczę
-•
Dzięki-jego
pomocy
finansowejm-.in
śliwie wylądował po próbie lotu w
Henry
Segrave-pobił -rekord - światowy
trudnej i niebezpiecznej sferze.po szybkośe-i-samochodów- i światowy re
litycznej • Skompromitował.się.-dosz- kord
szybkości łodzi motorowe j ♦ -■
oz-ętńie-najwpierw swoimi -podróżami
-Todążenie- do-osiągnięcia- zawrot
db -Niemiec hitlerowskich,-a--potym----- nych-szybkość i-nie-było tylko ożczą
Już -podczas -wojny obeene-j-,-upartym
pogonią - za-rekordami-. Spi-tfiry -iprzeciwstawianiem--się czynniejszemu. Hurricany-nie-byłyby tak szybkie i
udziałowi Ameryki - w- -wo jnie -#------- -tak sprawne,gdyby nie rekordy Seg-Lindbergh stał na czele• "uspakaja- ravów i Campbellów.
czy"chętnych do- rożmów-z Hitlerem,
starających -się wmówię w ępi-nję ame MOBILIZACJA-GOŁĘBI-POCZTOWYCH
• -Mobiliźac-j-i-podlegają również go
rykańską, że przedłużenie walki z-łębie -pocztowe.-Dzieje■ się to- w- Niemcami- pozbawione -Jest-sensu ,.że*
należy- zostawić--kontynent? europej---- Stanach-"Z jednoczony eh, gdzie w skład
każdej całkowicie zorganizowanej ar
ski- Hitlerowirże - należy -zasklepić*się w-bezpiecznej,zdaniem-Lindbergha mii- amerykańskie j ’wchodzi -5- tysięcy
i-jego przy jacół,izolacji amerykań gołębi--poczt owych. Tych gońców -skrzy
skie j,o 5- tyś••■km.drogi - morskiej od .dlatyoh nie zabiły ani telefony-,ani
samoloty,czy।rddio;gdy" samoloty niespokojnej Europy.--- -- —»
.
ehr-onic -się muszą przed-ogniem-dział
Lindberg-h stracił- eał-ą swą popu
przeciwl-otniczych,gdy
-komunikac ja- *
larność ,-którą zyskał,jako nieustra
telefoniczna
między
dowództwami
•wojs
szony lotnik-.- Zapomniano-wszystkie
kowym-i-zos-taje
zerwana,a
radiostac

jego•bohaterskie *wyczyny lotnicze je
nawet
milkną-pod-gradem
bomb,go

i widziano jedynie człowiekayktóry
łąb
jeszcze
wywiązujesię
dobrze-ze
urok swego nazwiska wyzyskuje]dla
swych funkcji komunikacyjnych.*- złej sprawy.
Tresura-gełębi
tych przystosowana'
Lindbergh sam ostatnio ęoczuł,jak
została
do
strategii-współczesnej
♦
izolowany jest w społeczeństwie ame
Specjaliści-Z
-KorpusuSygnałów-uczą
rykańskimi? jak sprzeczne z 'poglądami
.obecnie gołębie w- ten- sposób,że la
większości są jego własne poglądy.
Nawet żona,wierna towarzyszka wszy tają one tam i- z: powrotem,że więc
nie-tyłko przynoszą- depesze-,ale i
stkich jego lotów,publicznie głosi
odnoszą odpowiedzi. W marcu trzy
opinie,sprzeczne z opiniami męża-/
tysiące
takich gołębi wysłanych
Teściowa,p.Morrow,była je^ną z. inic
•zostało
do Anglii.
jatorek manifestu,ogłoszonego w ca
łej prasię,ostrzegającego przed nie 'NAJWIĘKSZE MO STY - * •*-a.
bezpieczeństwem polityki- .łagodzenia
Trzy -największe- -na~świeeie- -mosty
dyktatorów ustępstwami-.- - z ■- ’ ;---wiszące--znajdują się w Ameryce - i-.
- -Skończyło się--na- tymrże--Lindbergh* i- pod tym względem również Ameryka
Wy-cofał si-ę-z niefortunnych'-swoich
bij-e--wszelkie rekordy. I Jeden z-tych.
wypraw polityćznych,a-jednoożeśnie
mostów znajduje się w San. Francisco,
musi-ał -opuście -wysokie stanowisko
drugi-w New Yorku,a trzeci w-Fila- *
doradcy rządu-w-sprawach lotniczych" delfi-i nad rzeką Delaware-,- Most- fila
i inne,które- piastował od kilku-łat. delfijski łączy-2 stany-i 2-miasta?
•- Niedawne —-imiennie napiętnowany
Filadelfię -w"Pensylwanii**i Camden *
przez Prezydenta Roosevelta - przes w. New Jersey. Most ten zbudowany,
tał byc również- członkiem rezerwy
został kosztem 37 milionów -dolarów,
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ruszające się punkciki nawet przez
a otwarty 4 lipca 1926 r. Wytrzyma
łość ruchowa mostu wynosi 6 tysięcy szkła dotychczas używanych telesko
pów. Te ciemne poruszające się pun
pojazdów na godzinę. Rozpiętość od
kciki
zaobserwować możną było na
filaru do filaru wynosi 1-.750-(-stopa
kraterach
księżycowych jak porusza
*30.48 cm), całkowita długość 9.-370ły
się
tu
i tam pojedyńczo lub gru
stóp*- Szczyty wielklch-wież-wznoszą
pami
a
nawet
przelatywały nad góra
się na-385 stóp ponad--wędę»—Je z-diiiami,
otaczającymi
kratery. Odbywają
ma - szerokości 57 stóp i-składa się
one
długie
nawet
podróże powietrzne
z 4-ech -szlaków tramwajowo-kołoWych,w•
1-inii-prest-ej
s
wracająe-zawsze
reoraz 2 -chodników-dla pies-zyeh-.Most •
gulami
e
doswoichSmeczy
ehgniazd
”.
ten odznacza się - dwukabi'ową--konstruk
Pro-fv
Pickering-1-i-ezy
•
z
eał-ą
pew
------cją a kable -jego,-mające 30 oałi(:cak nośc-ią-yże badania-przeprowadzOne
» 2.4 om} średnicy-,są-półtora--razy.
grubs ze-,-niż- najgrubsze kable używane przez obserwatorium ńa Mount-Palomar,
potwierdzą jego tezę.
w dawniejszy-oh konstrukcjach -mosto
wych.--Jeden kabel składa się z 18,666
NAJSŁYNNIEJSI ” KAŚ-IĄRZ-" - ŚWIATA- W/
galwanizowanych drutów stalowych o
SŁUŻBIE-PANSTWWkJ.....................
-•*
średnicy równej 1/5 cala,
Amerykański- -’’Secret Servi ce” z decy
dował- śię zaangażować-Cha Xe-s a- CoU-ODSZKODOWANIE DLA OFIAR BOMBARDOWA
rtneya,Przydomek jego brzmi" ’’Król
NIA W ANGLII. ■
— -- - - ..... - ■
- W nowej ustawie angielskiej o-od-- Kasiarzy”, Nigdy w życiu nie dał się
szkód owani-u -dla o f i ar -b omb ar aowani a nakłonić do nadużycia swej,niezwyk
z powietrz a, przewidzianą- - je s-t- st awka łej zdolności.Raz jeden próbowała
do 200-funtów-z tytułu szkód-mater- oszukać go pewna banda włamywaczy:
j alnych, powstałych- wskutek- -zniszcze pewnego razu wezwano go po godzinach
nia ruchomości. W-wypadku-zabi-ciabiurowych do biura wielkiego towarzys—
żyw-iciela rodziny,otrzymuje -wdowa
stwa ubezpieczeń,gdzie rzekomi dy- * •
jednorazowo 100 funtów,karade zaś-z
rekto.rsy stali bezradni przed rzeko
osie.roc-onyoh dzieci -po - 2^ • funtów-,-—
mo przypadkowo zatrzaśniętą kasą.
Ustawa przewiduje -dobrowolhe-ubez-CoUrtnQy obejrzał sobie tych ’’dyrek
pi-eczenie na życie--i--ed szkód mater- torów" i pod pozorem przyniesienia^
potrzebnego narzędzia wyszedł i wrójalnych w następstwie działań woje
nnych, na zasadzie minimalnych stawek,*1 •cił z polioją,która pochwyciła spryt
włamywaczy.
CZY-KSIĘŻYC Z-DRAD-2I-SWOJE TAJEMNICE • • nych
Courtney
otwierał kufry Alfonsa XIII
---Wojna usunęła -dziś -na-"dalszy--plan
któryprzy
swej ucieczce zapomniał
wszystko,-co nie-jest-z nią-bezpośred
klucze w Madrycie,otwierał Skarbiec
nio lub pośrednio związane-.- -Przyto
HAahąradży
z Gwalior’u - klucze do
czona poniżę j-wiadomość,w normalnych
skarbca
znikły
w tajemniczy sposób czasach wysunęłaby sic na tytułowe
jako
nurek
otworzył
z polecenia Ba
strony ‘-dzienników, dziś-" pisze-się e --zylego
Zaharoffa
skarbiło
zatopio
niej w- ’’Ciekawostkach” . - - - - - ---nego
podczas
wojny
światowej
krą•Oto -ni mniej ni więcej, st-oimy. przeć
‘
żownima
Hampshire
,
uratował
przed
niesłychaną sensac ją - oczywiście uduszeniem w skarbcu córkę króla
amerykańską: uruchomienia-najwięk
mięsa
mrożonego Swift z Chicago i
szego lustrzanego--teleskopu świata
.na
"czystym
sumieniu" mą wiele innych
w -obserwator jum-astronoKiicznyKi w -występów
zawsze
legalnych.
Mount-Palomar, Montaż■teleskopu jest
już--na ukończeniu i szeroko mówi--się
ŚWIECĄCE KARTY DO GRY.
o--tym,że w najbliższych dniach-bę
Pewna londyńska firma wypuściła na
dzie-można wedrz-eć się-wzrokiem na
rynek karty do gry,na których cyfry
^zdemaskowany” księżyc. -Za -pomocą-i znaki się świecą,tak,że w zupełnej
nowego instrumentu będzie -można
ciemności można się nimi posługiwać •
zidentyfikować każdy- objekt- na-nie
i
to rzekomo wcale dobrze. Dla bry
odłącznym towarzyszu -Ziemi,-takTże
w- istocie księżyc nie będzie już ....... dżystów istnieje nawet świecący blok
do notowania wyników.
mógł kryć dłużej swoich tajemnic.....
Potrzeba jest matką wynalazków.
przed okiem Ziemian, -W» związku-z-tym
z -ożywieniem dyskutuje się nad -teó- NOWY .TESTAMENT - nowe
danie,
r ją- astronoma amerykańskiego- prof,h polecenia Biskupa Polowego Wojsk
Pickering’a,który niedawno wysunął
Polskich,wydany został w Londynie
twierdzenie,że księżyc nie • jest-nie-^ ” Nowy Testament " na cienkim pa
-żarniesz-kały,muszą tam z--wszelką-pew pierze w kieszonkowym formacie,
nością — według twierdzenia astrono
•Dołączone są listy Apostolskie i
ma - znajdować się--jakieś stworzenia Apokalipsa.
jak je--nazywa pan profesor* -fruwają
ce smoki,które są na tyle wielkie,"
—ooOoo—
ażeby były widoczne jako ciemne po
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SZEPTANA

W ostatniej części swojej"Giełdy
Plotka odegrała swą rolę we "wrze
Forsythów" John Galsworthy świetnie
śniu". Po przystąpieniu Francji do
podchwytuje atmosferę wśród społeczeń wojny, gruchnęła wiadomość o przerwa
stwa angielskiego za tamtej wojny
niu w 11—u miejscach linii Zygfryda,
światowej - atmosferę plotek i podej by spowodować nową falę pogardy dla
rzeń nadmiernych i nie zawsze uspra siły Niemców, którzy tymczasem docho
wiedliwionych. Szkoda,że dzisiejsza
dzlli do, stolicy. Do najczystszych
literatura polska nie rozporządza pió wrześniowych plotek należały wiadomo
rem podobnym Galsworthy 'emu i szkoda, ści o zajęciu przez Francuzów ogrom
że tego pióra nie ma teraz tam,w Pol nych obszarów Niemiec.
sce, gdzie plotka aż prosi się o uwie
Oddziały płk. Leona Koca trzymały
czulenie.
się aż do 2 października, właśnie na
Plotka - wieść krążąca tylko wśród skutek wieści, że linia obrony prze
"najlepszych przyjaciół", zawsze opar ciwko Francuzom organizuje się na wy
ta na zupełnie "pewnym źródle", była sokości Lipska.... W oblężonej War
zawsze ważną pozycją w życiu ludzkim. szawie plotka urosła do godności in
Goebbels uczynił z niej broń do łama formacji pewnej i głoszono codziennie
nia ducha wśród narodów zwalczanych i ze szpalt dzienników o desantach an
podbitych,gdzie służyć ma one do two gielskich w Gdyni i Gdańsku, o bolsze
rzenia gwałtownych rozczarowań,podry wiekich wojskach, które wkraczają nam
wania zaufania i tym podobnych uczuć na pomoc... Bolesna, bardziej bolesna
- tak znakomicie wpływających na upa była,prawda po takich plotkach.
dek, ducha społeczeństwa.
Główną rolę w tworzeniu się plotek
Poza tym plotka jest na^ogpł wyra odegrało radio niemieckie, podając
zem teZWe pobożnych życzeń. Kwitnie
kłamliwe wiadomości. 17-go września
ona najbujniej w społeczeństwach poz rano nadało wiadomość, że samoloty
bawionych mechanicznie wieści z inte niemieckie w barwach polskich zbom
resującegOi # je świata, lub w społeczeń' bardowały Kijów 1 dlptego bolszewicy
stwach, które wiedzą,że są okłamywane ddą nam na pomoc. 15-go września pod
Tam gdzie prawda nie jest zakazana .. Włodawą wiele osób widziało młodego
rozwija się słabo, bo może być bardzo człowieka, jadącego w stronę Warsza
łatwo sprawdzona. Dlatego w Anglii nie wy na wozie, który na głos idącym ob
spotykamy jej wiele, dlatego w Polsce wieszczał, że właśnie przed chwilą do
wojennej jest, ona naturalnym uzupeł- wojny przeciw Niemcom.przystąpiły Li
nieniem ciężkiego życia.
twa, Łotwa Rumunia 1 ... Stany Zjedno
To,że jest ona chlebem powszednim
czone, żo armia niemiecka cofa się w
naszych rodaków i to,że- jest jednym
popłochu. Ten młody człowiek w lutym
z rozlicznych gatunków broni tej woj 1940 r. okazał się ajentem Gestapo.
ny - skłonić nas winno do zajęcia się Tak się tworzyły plotki, w które stra
nieco plotkami, które kursowały po
piony człowiek chciał wierzyć, pragnąc
Polsce w ostatnim roku.
mieć choć krótkie chwile złudnej rado
Dobrze pamiętamy te wieści, krążące śoi.
między ludem, o głodzie w Niemczech,o ' Orgia plotek rozpoczęła się w Warsza
ogonkacn samochodów, stojących po szo wie po wejściu Niemców, gdy zabrano
sach bez benzyny, o słabośdi armii
radia, gdy jedynym informatorem była
Trzeciej Rzeszy. Z jaką naiwną radoś prasa niemiecka. Prawdziwe wieści do
cią witaliśmy wiadomość, że w czasie cierały niełatwo -■plotka hasała swo
sprawy Zaolzia oddziały naszej kawa bodnie. Plotek krążyło tysiące 1 set- ,
lerii zniosły pod Bor; linem dwa pułki ki,- były wśród nich płotki, a były
piechoty niemieckiej,śhoąoe zająć ten 1 grube ryby - całe' nowele o bogatej
węzeł kolejowy.
treści».Warto dla pamięci i nauki za
Wieści te gruntowały w nas wiarę w notować ważniejsze z jesieni i zimy
siłę naszej armii i lekceważenie ar pierwszego roku niewoli.
mii niemieckiej. Jak źle lekceważyć
Pierwszy rodzaj tyczył Generała Si
przeciwnika -■ sami przekonaliśmy się korskiego i był obliczony na poderwa
dokładnie. A Goebbels zacierał ręce z nie zaufania do niego i do Rządu Pol
uciechy - zbyt- gwałtowne rozczarowanie sklogo. Był to typowy twór minister
spowodowało strach,.panikę i gwałtow- stwa propagandy Rzeszy. Ludzie chcleną reakcję ujemną na wszystko co pol 11 dawać im wiarę,choć rozum wyraźnie
skie. Wielu ludzi załamało się właś 1 niezbicie wskazywał jawną bzdurę.Lu
nie w momencie gwałtownego obudzenia dzie jednak szukali tanich nadziel,po
z przykrych złudzeń.
których rozczarowania były nader przy
kre .
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I tak w październiku rozeszła się
myeK.Jz<iar^ył s i ę ' dz iwny fakt
1i
wieść o mowie radiowej Gen. Si końskiego, żołnierze niejiLls^xrs- ^Ghić rewizję. W
w której ten ostatni miał powiedzieć: trakcie rewidowania zamknęli domowni
'Spotkamy się drodzy 'Roda.cy już niedłu- ków w ku ohni»Po pewnym czasie wypus oi go, na Boże Narodzenia ,przy
ubo li ich.Po rewizji mieszkańcy stwierdzi
. „ bardzo
.
gim, ale naszym polskim opłatku w wolnej ii brak trzech!żołnierzyibyło na ogół
Warszawie.” Krzycząca bzdura,aniejed yt rzęch ! )ubrań męskich-Wnlosoksżołnie
rze szukają ubrań,by móc dezerterować..
no serce myślało: e jednak,a może...
Tych co znaleźli się vz polskich Ta źródłem tej popularnej plotki była.wia**
trach, w lutym, lub końcu stycznia.góra domość,że w jakimś miasteczku niemieckim władze zabroniły sprzedaży ubrań cy
le tajemniczo zawiadamiali,że należy
wstrzymać się z przejściem pr£ez zielo wilnych żołnierzom niemieckim*
Każdy również widział żołnierza(cza
ną granicę jeszcze parę dni,bo na Wę
grzech jest Generał Sikorski, który nie sami był to oficer)niemieckiego, który#
długo, za dwa tygodnie, ma iść na Polskę. zemdlał,czytając list z domu z Berlina,
W Chochołowskiej Dolinie mieli Niemcy żonę i dziecko zabiła bomba podczas na
budować już nawet zapory przećiwozołgo lotu Anglików na stolicę Rzeszy.Ktoś ir
ny wrócił z Berlina,gdzie załatwiał inwe
Do tej samej kategorii plotek należa teresy handlowe 1 opowiadał;że przez 3
godziny siedział w schronieuTo była je
ły wieści o cudach.Co druga osoba w
Warszawie widziała się z zakonnicą,'kto sień nie 1940 roku,lecz 1939 roku.
Po Warszawie długi czas grasowała ara specjalnie przyjechała z .Częstocho
wy, by oznajmić "cud", który miał miej negtota,różno były jej wersje 1:szcze
sce w początkach liswpada.Na prymarii góły * zakończenie zawsze to samo.Na Tam
Matka Boska Częstochowska uniosła dłoń ce rowerzysta wpadł na przechodzącą una której było widać krwawe cyfry 11- licą kobietę(czasami było,że kobieta za
12-39.Oczywiście chodziło o datę wyj częła nagle ra ulicy rodzić).Poturbował
ścia Nieme,ów z Polski: jedenasty gru- • ją trochę„Akuret z góry jechało niemiec
dzień 1939 rok.Przez trzy dni"cud” się kie auto.Kilka kobiet stanęło na jezdni
powtarzał,wkońcu Niemcy zamknęli świą podnosząc do góry ręce,by wstrzymać aut
i prosić o odwiezienie poturbowanej do
tynię, a zakonnica wyjechała głosić'
ambulatorium .Auto stanęło, z auta -wysko
radosną nowinę .. •.
czyli oficerowie niemieccy,zdejmując
Podobny,choć mniej popularny"cud
miał jakoby miejsce z Matką Boską Swa- gwałtownie pasy,oddając je niewiastom,
rzewską. Jak tylko Niemcy wkroczyli do trwożliwie pytając:"czy już?" Domyśleć,
Warszawy rozeszło się proroctwo Sw.An się należało:"czy już nas rozbrajają?"
drzeja Boboli,żo Niemcy będą;w Polsce Wspomnienie z 1918 roku.
Najobszerniejszą, przechodzącą różne
tylko 100 dni.Jedni chcieli je liczyć
od 1 września, inni-oć chwili zajęcia. fazy plotką,upodabniającą się do nowel l
Warszawy.0 Boboli mówili wszyscy,dosz ki,była historia z zamrożeniem!»Zaczę-.
ło do tego,że Niemcy zaczęli poszukiwa ło się od tegc że w Warszawie Niemcy #
nia za ukrywającym się gen^Bobolą.... zabrali dużą ilość lokali na szpitale. 1
Dużą popularnością cieszyły się wia Po Yfarśzawie gruchnęły dwie wiadomości.
domości o ulotkach,krążących między lu Jedna głosiła,że Anglicy zaczęli używać
dem wiejskim,które zrzuciły jakoby sa na froncie zachodnim gazów zamrażają
cych, które powodują kompletne zamroże
moloty angielskie.Głosiły one,by nie
nie
wrogich żołnierzy."Sopelki" te mia
bać się czarnych żołnierzy i chować
ły
być
samolotami zwożone do Warszawy,
przed nimi świecidełka. Ludzie na któ
z
lotniska
miały je po szpitalach co
rych oczach dokonała się ta rzecz, skłer
nocy
przewozić
wielkie samochody .W szpi
ni byli uznać za możliwe wszystko.Woj
talach
była
obsługa
tylko niemiecka*
ska kolonialne sprzymierzonych też mo
Druga
wieść
była
inne.;
mianowicie wi
gły zjawić się niedługo na naszych zie
dziano
jak
z
Dworca
Głównego
o 6-ej ra
miach, I znów rozczarowania były przy
no
wyprowadzano
żołnierzy
niemieckich,
kre . #
którzy trzymali się sznura 1 na oczach
Krótko przed rozkazem- deponowania
mieli
żółte opaski .Żółto story powie
100 zł.i 500 zł.banknotów,co było w
szono
w
oknach szpitali .Niemcy są ofle <
końcu stycznia, rozeszła się wieść,że
rą
promieni
oślepiających.Pierwsza
rząd Polski w Angers wydał nc-wą polską
wieść
uległa
z czasem zmianieigazy nie
monetę- dukat .Złoty jest więo ■ ńieważny
zamrażały
zupełnie,lecz
działały na
- można go oddać Niemcom. Plotka ta, na
płuca,powodując niezdolność do boju.
szczęście, nie znalazła wiary.Typowa
robota niemieckiej propagandy.
Z czasem i ona podzieliła los podob
Ludzie chcieli widzieć słabość zabór nych - mówiło się co raz mniej, aż lucy - to dodawało -otuchy „Był .okr^sygcly dzl -mrożące gazy przestały intereso*
każdy mieszkaniec Warszawy opowiadał, wać .
Wiktor Winiarski (P.W.)
że wczoraj u jego najbliższych znajop

