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\ S J  iadomość, że do portu szczecin» 
* *  skiego weszła tysięczna barka, 

jest znowu jednym z licznych osią» 
gnięć naszej pracy w gospodarce lu« 
dowej. Zastanówmy się najpierw nad 
tym, jak wielką ilość towaru zabiera 
barka pod pokład. Barki są różnego 
rodzaju. W konkretnym wypadku 
chodzi nam o jednostki kursujące po 
Odrze. I tutaj jednakże kursują bar» 
k i o bardzo różnym tonażu. Na doi» 
nej Odrze może spokojnie pływać 
barka o nośności 1000 '.on i więcei. 
Odra w okolicy Szczecina jest tak 
szeroka i głęboka, że bez najmniej» 
szych przeszkód kursują tutaj statki

Wydobyta barka wędrowała do 
stoczni. Problem stoczni jednostek 
rzecznych był odrębnym zagadnie» 
niem do rozwiązania: przedwojenne 
leżały w gruzach, a nowe trzeba 
było dopiero budować.

Ogrom pracy do wykonania olbrzy» 
mi; z tych trudności trzeba zdać so
bie sprawę w chwili, gdy notujemy 
wejście do portu szczecińskiego ty» 
sięcznej barki w roku bieżącym. 
Wejście tej barki mówi nam o stale 
zwiększającym się ruchu w zakresie 
żeglugi śródlądowej. W r. 1948 przez 
cały czas weszło do Szczecina tylko 
1000 barek; w roku bieżącym ten wy-

Holownik czeski w porcie szczecińskim Fot.: K. Komorowjkiź Sopot

morskie, zabierające kilka tysięcy 
ton towarów; głębokość rzeki często 
przekracza tutaj 15 m.

Inna jest sytuacja na wodach 
Górnej Odry, gdzieś w okolicy 
Wrocławia i Koźla. Przeciętnie na 
wodach . odrzańskich chodzą barki 
500»tonowe. I te jednak nie zawsze 
i nie we wszystkich rejsach mogą 
być w pełni wykorzystane. .Gdy po» 
ziom wody jest niski, wówczas za» 
nurzenie musi być mniejsze i na 
barkę ładuje się tylko połowę tej 
ilości towaru, jaką by ona mogła po» 
mieścić.

Szczególnie trudna była sytuacja 
na Odrze w okresie bezpośrednim po 
wojnie. Wówczas wszystkie urządzę» 
nia mające na celu zwiększenie ilo» 
ści wody w Odrze w okresie letnim 
były zniszczone. A mimo to już pod 
koniec maja 1946 roku do Szczecina 
przybyła pierwsza barka ze śląskim 
węglem. Kierował nią szyper W ali
czek, a przywiozła ona 186 ton węgla.

Od tego czasu minęły przeszło 
trzy lata wielkiej pracy i  wysiłku 
tysięcy ludzi. Wysiłek ten szedł w 
kilku kierunkach. Po pierwsze trze» 
ba było uporządkować koryto rzeki 
i liczne kanały oraz zbiorniki, gwa. 
rautujące dostateczną ilość wody na 
okres letni. Dalej koniecznym było 
stworzenie flotyli holowników i ba» 
rok. Wreszcie wymagały inwestycji 
porty znajdujące się nad Odrą, atak 
silnie zniszczone podczas wojny.

Obecny stan Odry jest już w du» 
źej mierze zadawalający. Wystarczy 
wspomnieć o usunięciu wraków licz» 
nych mostów; leżące w Odrze zwalo
ne w czasie wojny mosty uniemożii» 
w a ły  ruch i stawiały pod znakiem 
zapytania bezpieczeństwo żeglugi. 
Również na dnie rzeki, w różnych 
miejscach znajdowały się zatopione 
jednostki pływające, barki, holow» 
niki, szalandy, koszarki, pogłębiarki 
i inny sprzęt specjalny. Położenie 
tych jednostek zostało oznakowane, 
a później sprowadzono dźwigi pły» 
wające, które pracowały m  całej 
długości rzeki i  wydobywały zato» 
pione statki.

nik osiągnięto Już 3 miesiące wcze
śniej. Jest przeto prawie że pewnym, 
że do końca grudnia ruch będzie co» 
najmniej 25°/o większy aniżeli w ro
ku ubiegłym.

Barka przybywająca do Szczecina 
ze Śląska ma na pokładzie obecnie 
około 400—500 ton towaru. Jest to 
więc ilość odpowiadająca całemu 
pociągowi. Gdy się patrzy na barkę, 
to nie czyni ona wrażenia takiej po* 
jemnośoi. A jednak jest to jednostka 
bardzo pojemna. Barki są holowa
ne przez holowniki w tzw. „pocią» 
gach” , tj. zestawach barek. Każdy 
zestaw składa się z kilku jednostek, 
w zależności od terenu wodnego, siły 
holownika i  obciążenia.

Holowanie odbywa się odcinkami. 
Poszczególne holowniki obsługują 
różne odcinki rzeki. Wielkie pracują 
na Dolnej Odrze, i te holują od ra
zu znacznie większą ilość barek, ani« 
żeli maleńkie holowniki czynne na 
Górnej Odrze.

— Jak długo trwa podróż ze Śląska 
do Szczecina? — oto pytanie, jakie 
najczęściej stawiają ludzie oglądają
cy port szczeciński i obserwujący 
przeładunek węgla z barki na statek 
czyli tzw. przeładunek ,.burta w bur
tę” (burta barki dotyka burty statku). 
Przeciętnie jedzie barka ze Śląska do 
Szczecina od 15—20 dni._ Wszystko 
zależy od różnych czynników; wy
soki stan wody, siła holowników itp. 
wszystkie te czynniki decydują o 
szybkości, przebycia trasy. Jako za
sadę należy przyjąć co najmniej dwa. 
tygodnie. Jest to więc okres dóść 
długi. Ale za to przejazd trasą wodną 
jest tańszy i  to stanowi kompensatę 
długiego czasu potrzebnego na trans
port.

Jak wielkie Ilości węgla przewozi 
się do Szczecina barkami? — oto dru
gie pytanie, jakie stawiają zwiedza
jący Szczecin. W chwili obecnej wozi 
się znacznie więcej koleją aniżeli 
drogą wodną, a to z tej przyczyny, 
że nie posiadamy jeszdze odpowied
niej ilości barek. Stocznie jednak pra
cują pełną parą. Należy zaznaczyć,

N a  drodze awansu społecznego
W  kwietniu bieżącego roku 

otrzymał literacką nagrodę 
miasta Szczecina w wysokość. 200 
tysięcy złotych młody pisarz, Jan 
Papuga, autor wydanych w roku 
1945 „Szczurów morskich“ . Motywu
jąc przyznanie tej nagrody członko
wie ju ry  podkreślili, że autor „Szczu
rów morskich“ otrzymuje ją nie 
tylko za osiągnięcia artystyczne, ale 
także za ambitne i mozolne toro
wanie sob'e drogi do kultury. Papu
ga bowiem jest marynarzem- samo
ukiem, który przed wojną nie miał 
możności ukończenia nawet szkoły 
powszechnej, a mimo to zdołał usil
ną pracą przezwyciężyć już dużo 
braków w  swym wykształceniu i 
stać się jednym z obiecujących mło
dych literatów polskćh. Nagroda 
szczecińska była więc uczczeniem 
awansu kulturalnego Jana Papugi i 
pod tym względem stanowiła jak 
gdyby anslogę — oczywiście w 
mniejszej, regionalnej skali — do 
państwowej nagrody literackiej, któ
rą z końcem ubiegłego roku otrzy
mał Lucjan Rudniok* 1, robotn'k-in- 
telektualista, autor świetnej ks'ążki 
pt. „Stare i  nowe“ .

Byłoby niewątpliwą przesadą po
równywane obu tych pisarzy — 
Rudnickego i Papugi. Zbyt widocz
na jest przecież różnica, jaka dzieli 
dojrzałą twórczość- i skrystalizowa
ną osobowość 66-letniego Lucjana 
Rudnickiego od skromnego dorobku 
psarskiegó i  młodzieńczej jeszcze 
indywidualności trzydziestoparolet- 
niego Jana Papugi. Poza tym to, co 
jest niejako końcowym etapem w 
życiu i twórczości laureata państwo
wej nagrody literackiej stanowi do
piero początek w  awansie artystycz
nym laureata szczecińskiego. Pomi
mo tych różnic jest w postawie spo
łecznej i  drodze życ'a obu tych pi
sarzy dużo momentów wspólnych i 
niezwykle znamiennych dla naszych 
czasów. Zarówno Rudnicki jak i Pa
puga — nawiasem mówiąc obaj po
chodzą z tego samego środowiska 
robotniczego w Łodzi — to pisarze, 
których życie i twórczość są miarą 
n*'ezwykłego wysiłku, z jakim lu 
dzie odepchniętej od ku ltury klasy 
społecznej, dopędzają w zwrotnym 
momencie historycznym tych, któ
rzy niegdyś torowali jej ścieżki du

że nawet po znacznym zwiększeniu 
ilości czynnych na Odrze barek, wię
kszość węgla dostarczana bęcfeie ko
leją do Szczecina. Ładunki nadcho
dzące wodą będą bowiem zawsze nie
wystarczające. Port szczeciński we
dług planu ma w przyszłości przeła
dowywać rocznie około 10 milionów 
ton węgla. Taka ilość wymaga plano
wego działania. Tymczasem transport 
wodny jest mniej regularny od kole
jowego. Są duże trudności w dokład
nym zaplanowaniu przewozów barka
mi. Niespodziewana susza przekre
śla najlepsze plany. W  wypadku wiel- 
skiej suszy zawodzą w pewnej mierze 
zbiorniki zapasowe z wodą, a wypu
szczana /ala jest mniejsza.

Szczecin przeto w przyszłości bę
dzie zawsze zaopatrywany w węgiel 
dwoma drogami; lądową i wodną, I 
one obydwie są potrzebne, by zagwa
rantować portowi odpowiednią ilość 
przeładunków.

Równomiernie będą wzrastały do
stawy towarów koleją i wodą. I dla
tego inwestycje są również dwukie
runkowe, Obok wielkich wkładów w 
odbudowę Odry i  zaplanowanie budo- 
dowy kanału Odra-Dunaj, równo
cześnie przeprowadza się budowę ar
terii węglowej Śląsk — Szczecin przez 
Kostrzyń.

Plany przewidują, że w najbliż
szych już latach port szczeciński bę
dzie największym portem na Bałtyku; 
łączne przeładunki Szczecina wyniosą 
tyle, ile Gdyni i Gdańska razem 
wzięte,

SZCZECIŃSKIEGO
PISARZA

chowe. Z tego właśnie względu a- 
wans kulturalny ; społeczny Jana 
Papugi jest zjawiskiem, wychodzą
cym daleko poza regionalne opłotki 
szczecińskie d zasługuje na uwagę.

Jan Papuga, syn robotn.czej Ło
dzi, nie miał podobnie jak Lucjan 
Rudnicki, łatwego życia. Nie ukoń
czywszy nawet szkoły powszechnej, 
musiał ciężko pracować jako robot
n ik w jednej z fabryk łódzkich. I 
rzecz szczególna — początki jego pi
sarstwa zrodziły się . na tle walki 
społecznej. Co prawda było to jeszcze 
osobliwe — jeśł; je tak nazwać moż
na — pisarstwo. Zasadniczo Papuga 
nie myślał wtedy ani o pracy lite
rackiej, czy nawet o jakimkolwiek 
pisaniu. Ale pewnego razu jeden z 
młodych kolegów fabrycznych, u- 
częszęzjących na wieczorne kursy 
oświatowe, poprosił go o nap sańe 
zadania na temat pracy robotników. 
Papuga napisał to pseudo-zadanie 
w ten sposób, że przerażona nauczy
cielka powiedziała z wyrzutem do 
owego robotnika: „Napisałeś to jak 
prawdz wy komunista“ . I  rzeczy
wiście nie omyliła się. Papuga na
leżał wówczas do Związku Młodzie
ży komunistycznej. Widział niejedno
krotnie, jak tragicznie kończyli jego

towarzysze. Widział, że ł  jego może 
spotkać podobny los. Uciekł więc ■ z 
fabrycznej Łodzi i  zaciągnął się do 
służby na statkach handlowych. 
„Zostałem marynarzem przez speudo- 
literaturę -— mówił mi Papuga z 
właściwym sobie humorem — aby 
potem przez prawdziwą literaturę 
przestać nim być".

Pływając po wielu morzach jako 
marynarz nie myślałem początkowo 
na serio o literaturze. Pociągał mnie 
świat i jego uroda. Świadome pisar
stwo zrodziło się u mnie w dość 
nieoczekiwany sposób i  w  osobli
wych warunkach. Po prostu mówiąc 
— w więzieniu amerykańskim, gdzie 
zacząłem się zastanawiać nad swoim 
dotychczasowym życiem. Czym ono 
było? Czy nie ucieczką od towarzy
szy z suteryn łódzkich, ucieczką od 
wałki społecznej? Ale jak do. niej 
wrócić?

W więzieniu czytałem dużo — 
było to w El Paso. — Pod wpły
wem tych rozmyślań i  lektury za
częła mnie nurtować myśl, aby 
spróbować opisać jeden z fragmen
tów mego życia. Po wyjściu z wię
zienia napisałem pierwsze w  mym 
życiu opowiadanie literackie i  po
słałem do jednego z polskich pism, 
wychodzących w Ameryce. Po kilku 
tygodniach doczeikałeęą się olśnie
wającego wydarzenia. Wydrukowano 
moją bazgraninę, co więcej — przy
słano honorarium! Umocniło mnie 
to w  przekonaniu, że można wal
czyć także słowem i że do takiej 
wałki muszę powróoić“ .

Papuga opowiadał mi ten frag. 
ment swego życia szczerze, bez pru- 
derii. Nie wahał się przyznać, że 
siedział w  więzieniu nie za jakiś 
bohaterski czyn, ale po prostu za 
włóczęgostwo, za namiętną żyłkę do 
„Marła-Ałóce“ porywał nie tylko

podróżowania i  poznawania świata. 
Mówiąc mi to nie przypuszczał na
wet, ile w  tym było analogii do 
pewnego fragmentu życia innego p i
sarza, mianowicie — Jacka Londo
na. Był to również marynarz, ro
botnik, samouk, który jako tramp- 
włóczęga zwiedził niemal całe Sta
ny Zjednoczone i Kanadę. W swym 
autobiograficznym pamiętniku pt. 
„Na szlaku“ opisuje London z hu
morem zakłopotanie pewnych histo
ryków literatury, czy publicystów, 
którzy — jak mówii — „informują 
(czytelników) w słowach możliwie 
delikatnych, iż włóczęgę swą przed, 
sięwzięłem dła obserwacji socjolo
gicznych. Jest to bardzo pochlebne 
— pisze on dalej — i głębokie spo
strzeżenie ze strony panów biogra
fów, niestety jednak — nieścisłe. 
Zostałem trampem dlatego, że tętnił 
we mnie puls życia, dlatego, że pra
gnienie bujności i  przestrzeni nie 
pozwoliło mi spocząć. „Socjologia“ 
była czymś przypadkowym, obja
wem wtćimym, jak na przykład 
zmoczenie skóry po deszczu“ .

Tak mówi London o swej rzeko
mej „socjologii“ trampowskiej. Ak
centuje on wyraźnie pragnienie buj- 
nośoi żyda i  nieskrępowanej n i
czym urody życia. Czy nie podobnie 
było u Papugi? Otóż pomimo tych 
wyraźnych analogii — nie. Papugę, 
polskiego chłopca okrętowego, a po
tem marynarza z pokładu m/s

szeroki nurt życia. TkWił w  nim 
jednocześnie niepokój społeczny, za
szczepiony w okresie łódzkim. Pa
puga nie zapomniał o swych towa
rzyszach, ani później o ludziach spod 
pokładu okrętowego. W ciągu k ilku 
letniego pływania — przed wojną i 
w czasie wojny — po trzech ocea
nach od Montevidlo do Los Ange- 
los, czy od Portsmouth do Sydney, 
dostrzegał wyraźnie różnice społecz
ne, dziółące elegancki świat oficer, 
skioh mess od łudzi teubryków i za
łóg okrętowych, marynarzy i  robot
ników. portowych. Działała u niego 
stale łódzka „zaprawa" społeczna, 
która go kiedyś zaprowadziła do 
podziemia. Papuga znał dobrze ten 
świat marynarski, z którego sam po
chodził. Ich troski i radości były 
przecież jego własnymi radościami 
i  troskami. Toteż w  najbardziej na- 
.wet egzotycznych opowiadaniach au
tora „Szczurów morskich“ znajdu
jemy odbicie przeżyć jego współto
warzyszy. Może dlatego tyle jest au
tentyzmu w  jego opowiadaniach, 
tyle bezpretensjonalności w  narracji 
czy chronologicznym widzeniu wy
darzeń. Nie brak co prawda ezasa* 
mi i komunału w ośmiu opowiada
niach, które złożyły się na tom 
„Szczurów morskich". Takie jednak 
opowiadanie jak „Pole“ czy „Sa
fa ri“ dowodzą, że umie on pnzyzwy- 
ciężyć pewną jeszcze nieporadność 
w literackiej kompozycji i  stworzyć 
dojrzałe artystycznie obrazy. W o- 
powiadaniach przedstawiających na 
przykład lądowe perypetie maryna
rza, przedzierającego się z nożem w 
ręku przez dżunglę w poszukiwaniu 
zaginionego statku czy w opowie
ści o kolorowej dziewczynie z „Sa
fa ri“ znajdujemy dużo artystycznej 
prawdy i  poezji. To już nie repor- 

(Dokończenie na etti 2)

Przesunięcie terminu
ZJA ZD U  POŁĄCZENIOW EGO L M .iP .Z .Z .

NA SKUTEK ZAISTNIENIA TRUDNOŚCI TECHNICZNYCH 
ZARZĄDY GŁÓWNE LIGI MORSKIEJ I POLSKIEGO ZWIĄZ
KU ZACHODNIEGO POSTANOWIŁY PRZESUNĄĆ TERMIN 
ZJAZDU POŁĄCZENIOWEGO, KTÓRY MIAŁ SIĘ ODBYĆ W  
DNIACH 30 i 31 X 1949 ROKU, NA PIERWSZE DNI GRUDNIA 
BIEŻ. ROKU W SZCZECINIE.
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0  ZWIĘKSZONA OPIEKĘ LEKARSKA.
fsc» G iiM y M k e a n y c h  Z S e m s u c ta  Z u c h & d !  n i c h
O d dłuższego już czasu sprawa roz= 

mieszczenia lekarzy w Polsce 
Stanowiła temat licznych dyskusji 
i  to nie tylko .w sferach fachowców. 
Poruszano aktualny ten problem na 
łamach prasy, w  czasie obrad Rad 
Narodowych, na zebraniach różnych 
organizacji społecznych. Dla nas za
gadnienie nabiera specjalnej wagi 
w  płaszczyźnie naszych odzyskanych 
Ziem Zachodnich. Wiemy bowiem,

Łak trudne 1 prawdziwie pionierskie 
iyły warunki egzystencji właśnie ze 

względu na niewystarczającą opiekę 
lekarską.

Sytuacja w miarę oddalenia się od 
prowizorium pierwszych lat powo
jennych musiała ulec radykalnej 
zmianie. Bo czyż był np. normalnym 
fakt, że w  Gubinie mieszkał i praco
wał tylko 1 lekarz, który musiał ob
służyć i szpital i  ośrodek zdrowia 
1 wizyty w  terenie, podczas gdy w 
miasteczkach Polski centralnej (jak 
choćby Błonie pod Warszawą), mniej
szych od Gubina* rezydowało 3—4 le
karzy? Takich „Gubinów“ do dziś 
dnia jest jeszcze na odzyskanych Zie
miach Zachodnich więcej, przy czym 
nie oznaczają one jednego małego 
miasteczka, lecz niejednokrotnie cały 
powiat. Przed wprowadzeniem Po
wszechnej Służby Zdrowia, najwięk. 
sze nasilenie, największe skoncentro
wanie zasiedlenia wykazywały ziemie 
„stare“ i  to szczególnie te powiaty 
czy miasta, które miały dobrze zor
ganizowaną opiekę zdrowotną i sto
sunkowo zamożną ludność. Min. Zdro
wia wzięło te wszystkie momenty pod 
uwagę i  w  trosce o społeczeństwo 
i  upośledzone pod tym właśnie wzglę
dem okolice postanowiło przykry pro
blem skutecznie rozwiązać.

Wiadomo dobrze, że — biorąc ogól
nie — lekarzy w  Polsce brak. Wojna 
poważnie przerzedziła ich kadry, 
a wyższe uczelnie nie śą w  stanie od 
razu brak tak dużych strat wyrów
nać. Siłą rzeczy należało więc ciężar 
zagadnienia przenieść na politykę 
kadr ludzkich już pracujących. Wpro
wadzić planowanie odgórne w ra
mach istniejącego personelu lekar
skiego. Pomyślano o właściwym roz
mieszczeniu tych lekarzy, którzy 
praktykują, biorąc pod uwagę naj- 

-  ¡u. pilniejsze potrzeby województw, 
miast, powiatów i gmin. Wydano od
powiednie rozporządzenie, którego 
realizacją zajęły się pbSZCZególne Wo
jewódzkie Wydziały Zdrowia. Poli
czono, ile jest lekarzy w powiatach 
1 miastach wydzielonych, ustalono od
powiednie normy. Tam, gdzie fak
tyczna liczba lekarzy tę normę prze
kracza — przesiedla się nadkontyn- 
gent do miejscowości, które szczegól
nie odczuwają ich brak. Według da
nych Min. Zdrowia norma dla całegtf 
kra ju  wynosi 8818, z tym, że na sa
mo miasto Warszawę wypada 1100 
lekarzy, na Łódź — 510, na Poznań — 
836. Jeśli chodzi o rozdzielnik na po
szczególne województwa, liczby dają 
nam zestawienie następujące: dla 
warszawskiego — 512 lekarzy, dla 
łódzkiego — 283, dla poznańskleego

— 814, dla kieleckiego — 356, dla lu 
belskiego — 371, dla białostockiego
— 162, dla olsztyńskiego — 155, dla 
gdańskiego — 470, dla pomorskiego
— 427, dla szczecińskiego — 385, dla 
wrocławskiego — 826, dla śląskiego 
—- 1180, dla krakowskiego — 1028, 
dla rzeszowskiego — 250.

Nie jest to naturalnie pełne zaspo
kojenie potrzeb, a możliwe do osiąg
nięcia w  obecnej chwili optimum. 
Nas interesuje głównie pewien wyci
nek tego problemu, ale wycinek waż
ny: opieka lekarska nad społeczeń
stwem odzyskanych Złem. Zachod
nich. Możemy bliżej rozpatrzeć tę 
sprawę na przykładzie Ziemi Lubu
skiej. Na ogół wszystkie powiaty po
siadają liczbę lekarzy, niższą od prze. 
widzianej normy. Jedynie Gorzów, 
jako miasto wydzielono, ma o 3 le
karzy za wiele (19, a norma przewi
duje 16) oraz powiat świebodzki o 1 
(będzie 9) i  zielonogórski o 1 (zamiast 
18 — 17). Dzisiejszy stan zamyka się 
liczbą prawie 90, po przesunięciach 
powinien powiększyć się o 6. Zape
wne, że nie jest to wiele, że poszcze
gólne powiaty czy miejscowości będą 
czuły się nadal niedostatecznie zaopa
trzone, ale — nie od razu Kraków 
zbudowano. Umożliwieniu lepszej 
dyspozycji materiałem ludzkim przez 
Min. Zdrowia służyć ma m. in. refor
ma studiów lekarskich, polegająca 
na powstaniu w całym kraju z dniem 
1 stycznia 1950 r, Akademii Lekar
skich, zamiast dotychczasowych Wy- 
działów Lekarskich, Farmaceutycz
nych, Studiów Lek.-Dentystycznych 
i Wychowania Fizycznego przy uni
wersytetach. To jest jednak — przy
szłość. Teraźniejszość musi się po
sługiwać skromniejszymi możliwo

ściami. Powiat gorzowski, nie licząc 
miasta, posiadać będzie 5 lekarzy, gu- 
biński — 3, krośnieński — 10, mię
dzyrzecki — 7, pilski — 7, skwierzyń. 
ski — 5, rzepiński — 5, gulęciński — 5, 
strzelecki — 7, wschowski — 4. Nasz 
wykaz nie dotyczy lekarzy.dentystów. 
Ich również, podobnie, jak i położne 
dotyczy rozporządzenie. Tylko wobec 
lekarzy medycyny zastosowano już 
pewne rygory. Mianowicie ci, którzy 
dostali odpowiednie pismo, muszą się 
przesiedlić w  terminie półrocznym. 
W razie niezgody — grozi kara aż do 
odebrania prawa praktyki. Za to ist
nieje możność wyboru na terenie ca
łego kraju.

Wydaje się nam, że z istniejącego
nadkontyngentu skorzystać winny w 
pierwszym rzędzie Ziemie nowowłą- 
czone po tylu latach przerwy do pań
stwa Polskiego. I  tak by wynikało 
z danych, którymi rozporządzamy. 
Wszak coraz to rozlegają się w pra
sie codziennej wołania o lekarzy, 
szczególnie dla miejscowości Ziemi 
Lubuskiej. Tamten element ludzki, 
rekrutujący się w  poważnym procen
cie z repatriantów zza Bugu, wsiąka
jący stopniowo w  nowe warunki ży
cia i  tworzący wraz z rodakami z po
znańskiego, Warszawy czy Kielc stóp 
pracującego społeczeństwa zachód- 
nich kresów Rzeczypospolitej, ele
ment o niedostatecznym często uświa
domieniu zdrowotnym specjalnie za- 
sługuje na opiekę i systematyczną 
pieczę lekarską. Wierzymy, że pod 
tym kątem widzenia pójdą dalsze 
projekty Ministerstwa odnośnie dys
ponowania personelem Służby Zdro
wia.

Stefan Słoniński

W  P R U S IE C H
ongiś krzyżackich

Polacy w Prusiech zamieszkiwali 
od początku znanych nam dzie

jów tego kraju.
Przyszli tam w czasach jeszcze po

gańskich. i Na północy graniczyli z 
Prusami, a na wschodzie z Jadźwin- 
gami, którzy jednak prędko weszli 

~W'óffilię kolskich''wpływów kultu
ralnych i przejęli język polski.

Lud mazurski w lasach pruskich 
wiódł żywot wolny przez wiele lat, 
ai zakon krzyżowy zaprzągl go do 
pracy nad budową zamków, dróg i 
tam nad biotami i jeziorami.

W ramach państwa zakonnego I 
później księstwa pruskiego, lud pol
ski liczebnie i  kulturalnie stanowił 
poważny czynnik, który wchłaniał w 
siebie obce elementy narodowe, pol
szcząc osadników niemieckich, Litwi
nów i Prusów, nie mówiąc już o Jadź- 
wingach, których wchłonął bez resz
ty-

Byl to naturalny proces, taki sam, 
jakiemu ulegało w swym czasie Pod
lasie, Suwalszczyzna i dalsze tereny, 
położone na południe od krainy je
zior mazursk ch.

Ten próćes powstawania narodu 
polskiego w Prusiech zahamowany 
został wskutek iyb id"w ' tamach ob
cego państwa, i przez ekspansję ele
mentu niemieckiego idącego od pół
nocy z Elbląga i Królewca.

Niemcy początkowo stanowili sła
bą, górną warstwę ludności kraju, 
zdołali jednak wzmocnić się przez 
wchłonięcie szczepów pruskich i 
część Litwinów.

Byl to zgrzyt w historii tej ziemi, 
spowodowany usadowieniem się Krzy
żaków nad Pregolą.

Wiek XIX w życiu ludności pol
skiej w Prusiech przynosi z jednej 
strony obudzenie się polskiego ruchu 
ludowego, wyrazem czego było wy
tępienie pastorów Mrongowiusza i 
Gizewiusza, a z drugiej germani
zację przez szkolę i kościół.

Na drodze awansu społecznego
(Ciąg dalszy ze str. 1i

taże-nowele, czy łatwe impresje. To 
już — literatura.

Kiedy pytałem niedawno Papugę, 
czy chwilami nie pragnie waróoć 
znów na morze, odpowiedział mi po 
pewnym wahaniu — przecząco. 
„Wiem — mówił — że to, co piszę, 
są trochę wariackie usiłowania 
człowieka, dalekiego od poprawnego 
rzemiosła literackiego, ale na razie 
odczuwam potrzebę pisania, chcę 
Więc zostać w:a lądzie a pisać. Wy
daje m i się zresztą, że można po
godzić pracę na morzu z twórczo
ścią. Świadczy o tym przykład Lon. 
dona, Pierre Lotiego - czy Hermana 
Melviłle‘a. Pamiętasz moją „Osadę 
Literacko- Marynistyczną' ‘ ?

Osada Literacko-Marynistyczna! 
Trudno się nie uśmiechnąć słysząc 
tę szczególną nazwę. Zabawny to 
trochę epizod w życiu Papugi, ale 
charakterystyczny dla jego entuz
jazmu, z jakim podchodzi do spra
wy, w którą wierzy. Kiedyś, jeszcze 
w  roku 1946, wyszukał on, wraz z 
d nagim marynarzem, próbującym 
również rzemiosła literackiego, ma
łą przystań rybacką na wysepce, le
żącej na Zalewie Szczecińskim i za
łoży! tam małe gospodarstwo ry
backie. Obaj zapaleńcy prowadzili to 
gospodarstwo przez parę miesięcy, 
łowiąc ryby. urządzając rejsy i  je
dnocześnie propagując w prasie 
swoją koncepcję osiedla dla pisarzy 
— maryniistów. Wielka tablica z na
pisem „Osada Literacko-Marynistycz 
na" na próżno zapraszała przez k il
ka miesięcy entuzjastów morza. 
Oczywiście była to koncepcja bardzo 
jeszicze młodzieńcza 1 w ówczesnych 
warunkach niemożliwa do zrealizo
wania nawet przy najlepszych chę

ciach z obu stron. Musiała się więc 
skończyć fiaskiem. Papuga wrócił 
więc do Szczecina nie. tracąc w  ary, 
że kiedyś uda mu się ten projekt 
zrealizować.

Od czasu wydania „Szczurów 
morskich“ do chwili obecnej upły
nęło kilka dobrych lat. Przez ten 
czas Papuga wzbogacił niewątpliwie 
swoje doświadczenie literackie, ale 
czy pogłębił je dostateczną wiedzą 
ideologiczną i humanistyczną?

Tu bowiem wyłania się trudny a 
zarazem charakterystyczny problem. 
Awans społeczny to nie tylko ot
warcie drogi i  umożliwienie startu 
przez państwo demokratyczne, ale 
też własna dalsza i  trudna droga do 
osiągnięcia najwyższego poziomu, 
zwłaszcza u pisarza, który ma być 
„inżynierem dusz" współczesnych. 
„Pisarz — jak słusznie powiedział 
autor „Cementu“ , Fiodor Oładków, 
—winien być człowiekiem wykształ-' 
eonym, znajdować się na poziomie 
epoki".

Czy Papuga zrozumiał sens i  wa
gę swego awansu artystycznego? 
Czy i jak zamierza przebyć drogę, 
którą otwiera przed nim proces de
mokratyzacji wiedzy i  olbrzymie, 
możliwości własnego dokształcenia 
się?

Trudno ma to dziś odpowiedzieć. 
Zależy to przede wszystkim od sa
mego autora, od jego odpowiedzial
ności społecznej j, pisarskiej. Nagro
da którą przyznano Papudze, powin
na być dla niego zachętą, a zarazem 
bodźcem, ambitny syn robotnika z 
Łodzi, samouk-marynarz, jedyny 
chyba w naszej literaturze maryni
stycznej autor tego rodzaju, awansu 
społecznego, zrozumie to' zagadnie
nie i odpowiednio je doceni.

Jednak laki powstania polskiego 
ruchu ludowego w połowie XIX w. 
daje efekty w postaci polskiej listy 
przy wyborach parlamentarnych na 
Mazurach w latach 1893—1912, która 
w punkcie kulminacyjnym wpływów 
polskich zbiera ponad 6000 głosów.

Okres międzywojenny jer owym 
zgrzytem w historii Polakó■ i Ma
zurach.

Decyzja Rady Ambasadorów o od
danie tej ziemi Niemcom z lipca 
1920 r. pozwala na prowadzenie tym 
ostatnim przez z górą 25 lal wzmożo
nej germanizacji.

Po drugiej wojnie światowej ziemia 
mazurska wraca do Polski.

Następują przesunięcia ludności, w 
rezultacie których Niemcy powrócili 
za Odrę, a ziemie „Prus ongiś krzy
żackich" zaludniają dziś Polacy, któ
rzy w masie swej składają się z 3 
grup etniczych:

a) repatriantów zza Bugu;
b) przesiedleńców z Mazowsza war

szawskiego, którzy przyszli z ziem-, 
z których ongiś wyemigrowali przod
kowie obecnych Mazurów;

c) Mazurzy — jako ci, którzy język 
polski zachowali do dni naszych.

W ten sposób stworzone zostały 
warunki dla stopienia tej całej lud
ności w jeden monolit.

Na przeszkodzie były opory w po 
staci mniej lub więcej posuniętej* 
psychicznej germanizacji Mazurów, 
będącej naslępstwem dlugowiekowej 
ich niewoli.

Troską Polskiego Związku Zacho
dniego od powstania Odrodzonego 
Państwa Polskiego było przełamanie 
tych oporów i pozyskanie Mazurów 
dla narodu polskiego bez reszty.

St. Pieńkowski

H a  mccpąiiitaiia wydarzan

Neonazizm w Austrii
N iedawne wybory parlamentarne 

w Austrii przeszły pod znakiem 
odradzania się ruchu hitlerowskiego, 
który jest nie tylko tolerowany, ale 
nawet popierany przez obecny reżim 
Figla w Austrii. Dzieje się to pod 
opiekuńczymi skrzydłami anglo-ame■ 
rykanów oraz zasiadających w rzą
dzie związkowym prawicowych so
cjalistów, którzy licytują się ż neo
nazistami austriackimi w swej posta
wie antyradzieckiej i antydemokra
tycznej, Austria po Niemczech za
chodnich jest krajem, gdzie polityka 
angio-amerykańska doprowadziła do 
zupełnego podporządkowania sobie 
wszystkich działów gospodarki au
striackiej, Stąd otwarcie granic dla 
towarów produkcji amerykańskiej, 
(naturalnie pośledniego gatunku) stąd 
wzrost bezrobocia, spadek poziomu 
życia mas pracujących. Rosną nato
miast przywileje ekonomiczne i poli
tyczne hitlerowców.

Hitleryzm w Austrii odradza się 
pod pokrywką wszechaustriackiej 
partii „Związku Niezależnych", obej
mującej wszystkie grupy nazistow
skie, kontynuujące zbrodniczą dzia
łalność partii hitlerowskiej. Nici i po
wiązania sięgają do nietkniętych w 
stretach zachodnich kadr tej partii i 
stosu-ją dawne, dobrze znane metody 
zastraszania i terroryzowania ludno
ści. Przywódcą tej partii jest dr Her
bert Kraus, były ekspert wywiadu 
niemieckiego dla spaw rosyjskich — 
w czasie wojny przydzielony do szta
bu Wlasowa. Ważną rolę odgrywa 
niejaki Wiktor Reimann. Sekretarzem 
generalnym „Związku Niezależnych", 
jest gen. lotnictwa hitlerowskiego, 
Gordon GoJlob, osobisty przyjaciel 
Himmlera. Gollob znalazł się na liście 
wyborczej w francuskiej strefie oku
pacyjnej Niemiec.

W okresie internowania w anglo- 
amerykańskich obozach, hitlerowcy 
już wówczas zorientowali się, że wie
ją dla nich pomyślne wiatry. Nie wy
pytywano ich o popełnione zbrodnie 
i o przeszłość, lecz o wiadomości fa
chowe, talenty i zakres wiadomości 
z dziedziny wywiadu. Ludzie z SD i 
Abwehry wysunięci zostali na pierw
sze miejsca. W tym dobrym dla nich 
klimacie utworzyli wówczas pierwsze 
komórki neonazistowskie. Po usunię
ciu niebezpiecznych dla nich materia
łów dowodowy ch, powoti zaczęli zaj

SZKOLNICTWO
w powiecie

Organizacja szkolnictwa w powie
cie gorzowskim wymagaia olbrzymie
go nakładu pracy i maksimum dobrej 
woli ze strony pierwszych pracowni
ków oświatowych. Trudne bowiem by. 
iy warunki.

Na skutek działań wojennych zni
szczonych zostało 10 budynków szkol, 
nyoh z 50 izbami. A jednak już w ro
ku szkolnym 1945/46 uruchomionych 
zostało 60 szkół, posiadających 259 
klas. Obecnie liczba szkól wynosi 68 
z 395 klasami,

Sieć szkół na terenie powiatu jest 
obecnie zupełnie wystarczająca. Wła
dze szkolne rozpracowywują problem 
podniesienia poziomu organizacyjnego 
szkół, doprowadzenia jak największej 
ilości szkół do poziomu pełnej szkoły 
podstawowej. W bieżącym roku zro
biono na tym polu duży postęp. Przez 
zlikwidowanie szkół o 1 nauczycielu 
w Marwicach i Swierkocinie powięk
szono ilość etatów w Baczynie i Nowi
nach Wielkich, znosząc w tych szko
łach naukę w klasach łączonych. 
Dzięki likwidacji szkoły o 2 nauczy
cielach w Jeninie, podniesiono stopień 
organizacyjny szkoiy w Bogdańcu. 
Dzięki uzyskaniu dodatkowych 8 eta
tów nauczycielskich dla szkół w 
Włostowie, Kamieniu Wielkim, Ko
strzynie. Bolemin:e, Baczynie, Lubnie 
i Siedlicach szkoiy te uzyskały naj
wyższy stopień organizacyjnej, t.o zna
czy poziom pełnej szkoły podstawo
wej.

Szkół posiadających klasę 7 jest w 
tej chwil: na terenie powiatu 29, co 
stanowi 42,7 proc. ogólnej ilości.

Dla dzieci upośledzonych zorganizo
wano szkolę specjalną, w której nau
kę znajduje na razie 68 dzieci. Dia 
dzieci zamiejscowych przygotowano 
miejsca w bursie. Otwarcie szkoły 
specjalnej zmniejszy drugoroczność 
uczniów, gdyż 90 proc. repetentów re
krutowało się z uczniów upośledzo
nych.

W planie 6-letnim przewiduje się 
dalszą likwidację szkół o 1 nauczycie
lu, dla zapewnienia dzieciom możno
ści korzystania z szkół pełnych. Zli
kwidowane zostaną szkoły w: Chwa- 
łęcicach, Chruściku, Osiedlu , Poznań
skim. Fodjeninie, Karninie, przez co 
podniesie się poziom organizacyjny 
szkół w Brzozowcu, Ciecierzycach, 
Murzynowi e, Janczewie, Wysokiej,

mować stanowiska państwowe ba, 
wstępowali nawet do policji. Powoli 
zaczęły się tworzyć najrozmaitsze 
grupy i komórki tajne, przyjmując 
nazwy, jak: „Kraj A lp e jsk i„C za rn i 
Myśliwi", „Edelweiss", „Klub KO", 
„Pająk" i inne. Sieć ogarnęła nieza
długo cały kraj. W swej robocie wy
korzystywali hitlerowcy antyradzie
cką kampanię austriackich stronniclw 
rządowych.

W pierwszej fazie działalność neo
nazistów miała charakter ekonomicz
ny. Zamiarem ich było zająć odpo
wiednie stanowiska w gospodarce 
państwowej. Obecnie jednak, w r. 
1949, interesują się „władzą politycz
ną", gdyż koniunktura zaczęła im 
sprzyjać jak nigdy jeszcze. Ten mo
ment doskonale wykorzystali. Nadto, 
dzięki zachodnim władzom okupacyj
nym, które dla swych celów tworzy
ły sieć wywiadowczą, członkowie neo
nazistowskich komórek poszli na słu
żbę anglo-amerykanów. Dzięki temu 
hitlerowski „Związek Niezależnych“  
może spokojnie rozwijać swą działal
ność. Kontakty są szerokie i organi
zacyjnie sprawnie postawione. Odby
wają się zebrania polityczne, w do
brze znanym stylu, w asyście uzbrojo
nych bojówek i orkiestr wojskowych.

Fundusze czerpie „Związek Nieza
leżnych" z kas Biura Tajnych Służb, 
które stworzono jeszcze przed klęską 
Hitlera dla przyszłych celów. Głów
nym przeznaczeniem funduszu było 
zasilenie odradzającego się neonazi- 
zmu. Fundusze powyższe przekazane 
były na fikcyjne konia bankowe do 
Szwajcarii, Szwecji, faszystowskiej 
Hiszpanii oraz do banków w Amery
ce Południowej. Obecnie część tych 
pieniędzy wykorzystuje się w Austrii, 
dla której przeznaczono sumę 10 mi
lionów dolarów. Niezależnie od pie
niędzy otrzymanych z funduszów, 
neonaziści austriaccy korzystają z 
bardzo poważnej pomocy finansjery. 
Jedna z firm austriackich ofiarowała 
150.000 szylingów, z kwoty otrzyma
nej w ramach pomocy marshallow- 
skiej.

W wyniku anglo-amerykańskie) po
lityki, hitleryzm odradza się zarówno 
w Niemczech zachodnich jak i w Au
strii, której przeznaczono tę samą ro
lę, bazy wypadowej imperializmu an
glosaskiego i  sprzymierzonego z nim 
rewizjóniznu neohillerowskiego.

PODSTAWOWE
gorzowskim
Dąbroszynie, Lubczynie i Jenińcu. Po 
ukończeniu tej reorganizacji poza sie. 
cią pełnych szkół podstawowych znaj
dą się tylko gromady: Łośno, Mosina, 
Santoczno i Dzieduszyce, których 
dzieci ze względu na ich niewielką 
ilość korzystać będą musiały z inter
natów.

Bolączką utrudniającą zrealizowanie 
opracowanych planów jest stały brak 
kwalifikowanych sił nauczycielskich. 
Aby temu zaradzić przeprowadza się 
stałe dokształcenie nauczycieli, tak w 
kierunku ideologicznym jak. facho
wym, W ubiegłym roku szkolnym do
kształcaniu podlegało 45 osób, nieza
leżnie od ogólnych konferencji orga- 
rdzowanych w ramach działalności 
ZNP. W roku bieżącym w dalszym 
ciągu kontynuowana będzie akcja do
kształcania w 18 kołach samokształ
ceniowych.

Podnosi się również poziom uspo
łecznienia nauczycielstwa, które w 
przeważającej swej części zrozumiało 
już. że naprawdę pełne wyniki pracy 
osiągnie tylko w ścisłym powiązaniu 
tej pracy z życiem społecznym swego 
terenu. Należałoby jeszcze wzmoc
nić współpracę nauczycielstwa na 
odcinku kobiecym, gdzie bardzo dużo 
jest jeszcze do zrobienia tak na wsi 
jak i w mieście.

Drugą bolączką to brak bibliotek i 
pomocy naukowych. Wprawdzie dzię
k i współpracy nauczycielstwa,, komi
tetów rodzicielskich i władz samorzą
dowych dużo s'ę pod tym względem 
zmieniło na korzyść, to jednak braki 
zwłaszcza jeśli chodzi o pomoce nau
kowe są jeszcze poważne. Liczba bi
bliotek wynosi 70 z 10.622 tomami.

Rozpoczęta w roku 1948 akcja rad o. 
fonizacj-i szkół dała w wyniku radio- 
fonizację 17 szkól kosztem prawie 1 
miliona złotych. Dokonane to zostało 
prawie w całości wysiłkiem społe
czeństwa.

Jako najważniejsze zagadnienia ngi 
najbliższą przyszłość uznane zostały: 
opieka nad dzieckiem w szkole i  po
za szkołą, troska o czystość i higienę, 
masowe dożywianie, duży nacisk na 
wychowanie fizyczne, uaktywnienie 
organizacyj społecznych na terenie 
szkoły, życie świetlicowe i poznanie 
najważniejszych ośrodków kraju przez 
wycieczki.

Irena Podolak-Cleslelska
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CZARODZIEJ SA D Ó W -

T. Łysiertko
światowej sławy uczony radziecki 
kontynuator nauki miczurinowskiej

Walka z przyrodą formuje cyw ili
zację. Pośród najwybitniejszych naz
wisk bohaterów odwiecznej walki 
człowieka e przyrodą widnieje imię 
Jana Miczurina, który przyczynił się 
swą pracą badawczą do wspaniałego 
rozwoju materialistycznej nauki o 
żywej przyrodzie.

Jan Miczurin urodził się w 1860 r. 
w mieście Kozłowie. Od lat. najmłod
szych interesował się życiem przy
rody. W pierwszym tomie swoich 
dzieł zebranych opowiada o tym, jak 
za młodu marzył o przeniesieniu pod 
koło biegunowe i aklimatyzacji w 
surowym klimacie Północy krzewów 
winogronowych, brzoskwiń i  innych 
owoców południowych. Realizacji 
tego śmiałego marzenia genialny sa
mouk poświęcił całe życie. Ojczyź
nie swej pozostawił olbrzymie dzie
dzictwo: — ponad 300 wysokowarto- 
ściowych odmian nowych roślin owo
cowych i  jagodowych. Zestawił na
ukę, dzięki której człowiek może 
Skutecznie przekształcać przyrodę. 
Może tworzyć coraz to nowe dosko
nalsze gatunki roślin, odpornych na 
wszelkie zmiany klimatyczne i da
jące się hodować w najbardziej nie
sprzyjających warunkach. Miczurin 
dowiódł, że w przyrodzie nie ma 
przypadkowości. Ożywił teorię ewo
luc ji i  nadał jej charakter twórczy 
i rewolucyjny ucząc, że prawa przy
rody są poznawalne, to też można 
i  należy kierować rozwojem żywych 
organizmów.

Życie i praca Miczurina w  ustroju 
burżuazyjnym nie były łatwe.

Owozesne koła nauki oficjalnej, 
reprezentujące klasowe interesy bur- 
żuazji, odnosiły się do Miczurina 
wręcz wrogo. Miczurin przez długie 
lata walczył z biedą, przeprowadza
jąc doświadczenia za pieniądze uciu
łane z lichej pensji, jaką otrzymy

wał, pracując w  charakterze mon
tera na kolei żelaznej. Państwo cara 
odmawiało mu wszelkiej pomocy. 
Miczurin po bohatersku przetrwał 
wiele la t troski i  niedoli, by wresz
cie doczekać się zrozumienia i  po
mocy ze strony władzy radzieckiej. 
Władza radziecka oceniła geniusz 
Miczurina i  pożytek jaki płynie z 
jego odkrywczej działalności dla na
rodów radzieckich i  całej ludzkości. 
Miczurin otrzymał pomoc wszech
stronną. Władza radziecka dała mu 
do dyspozycji stacje doświadczalne, 
laboratoria, współpracowników. A  w 
uznaniu zasług jego rodzinne miasto 
Kozłów nazwano Miozurińskim.

Życie i  bohaterska walka Miczu
rina a przyrodą i nieprzychylnym dla 
niego otoczeniem jego młodości, sta
ło się treścią niezwykle ciekawego 
i  kształcącego film u „Czarodziej sa
dów — Miczurin“ .

Scenariusz opracował 1 reżysero
wał film  A. Dowżenko, jeden e naj
wybitniejszych i  najbardziej do
świadczonych reżyserów radzieckich, 
autor szeregu awangardowych, no
watorskich filmów, pracownik ukra
ińskiej kinematografii. Dowżenko 
dał światu takie film y jak „Arsenał“ , 
„Szors“ , „Ziemia“. Przejawił w  nich 
tak gorącą miłość ziemi ojczystej i 
zrozumienie piękna przyrody, że kie
rownictwo radzieckiej kinematogra
f i i  uznało za wskazane powierzyć 
właśnie jemu realizację film u o M i
czurinie, film u kolorowego, w któ
rym przyroda obok wielkiego uczo
nego jest głównym bohaterem. W 
ro li Miczurina występuje G. Bielów, 
który stworzył prawdziwy, jednolity 
obraz genialnego przeobraziciela 
przyrody. Prócz niego w ielki sukces 
artystyczny odnieśli: A. Wasiliewa 
w ro li kochającej żony Miozurina, 
W. Tołowiew jako M. Kalinin, F. 
Grigoriew (prof. Kartaszow), K. N i-  
sanow (Christofor) i  inni. Do wiel
kiego sukcesu artystycznego i ide
owego film u o Miczurinie przyczynił 
się wybitnie znany radziecki kompo
zytor D. Szostakowicz, którego mu
zyka harmonizuje nie tylko z ideową 
i uozuciową treścią film u ale rów
nież z barwami i pejzażem, który tak 
ważną odgrywa rolę w tym arcydzie
le kinematografii. Niektóre partie 
film u to muzyczno -  kolorystyczne 
poematy. Autorzy film u pokazali na 
tle muzyki subtelne piękno kwitną
cych sadów, koloryt rosyjskiego nie
ba, zadumę jesieni i  czar wiosny. 
Film A. Dowżenki otrzymał za har
monię i piękno barw nagrodę na IV 
Międzynarodowym Festiwalu Filmo
wym w Mariańskich Łaźniach w br. 
i  został powszechnie uznany za nowy 
w ielki sukces radzieckiej kolorowej 
kinematografii. Na polskie ekrany 
wchodzi w  mówionej wersji polskej.

Proce wysokich walorów estetycz
nych, film  u. je widzowi obraz ży
cia jednego z najwybitniejszych pio
nierów nauki materialistycznej i jed
nego z największych rosyjskich pa
triotów. Uczy dzięki temu, czym 
jest i jak należy rozumieć rzeczywi
sty patriotyzm. Film podkreśla wy
raźnie łączność Miczurina z ojczyzną

-MICZURIN
i z ludem. Rezultaty swej pracy od
daje on swemu narodowi. Jego pa
triotyzm, to ta mocna więź, która 
go" spaja z partią bolszewicką i  z kie
rownictwem państwa radzieckiego.

Iwan P. Pawłów
%

W  bieżącym roku naród radzie
cki obchodził uroczyście stule, 

cie urodzin wielk ego fizjologa Iwa
na Pawiowa, który swymi odkrycia
mi wzbogacił ogólnoludzką wiedzę o 
człowieku. Pawiow urodził s'ę 26 
września 1849 loku w Riazaniu (środ
kowa- Rosja). Przodkowie jego byli 
pańszczyźnianymi chłopami, ojc ec zaś 
duchownym w biednej miejskiej para. 
fii. Pawłów od dzieciństwa by} przy
zwyczajony do wszeikej pracy z fi
zyczną włącznie. Chociaż pobierał on 
początkowo naukę w seminarium du
chownym, zainteresowania jego biegły 
jednak w kierunku badań przyrodni
czych. Odznaczał s ę wielkim uporem 
w dążeniu do celu.

Lata w których rósł młody Pawłów, 
obfitowały w ludzi coraz odważniej 
głoszących hasła rewolucyjne, coraz 
mocniej stojących na gruncie filozofii 
material stycznej i przepowiadających 
nadejście socjalizmu. Nie pozostało 
to bez wpływu na przyszłego wiel
kiego uczonego. Porzuca on riazańskie 
seminarium duchowne i wstępuje na 
uniwersytet w Leningradzie (dawniej 
Petersburg), oddając się całkowicie 
nauce. Po ukończeniu uniwersytetu, 
Pawiow uczy się dalej w medyczno- 
chirurgicznej Akademii i zostaje w 
niej kierownikiem eksperymentalnego 
laboratorium przy klinice profesora 
Botkina. Współpraca z wielkim uczo
nym*, jakim byj profesor Botkin, przy
niosła Pawłowi wiele korzyści. Wkrót
ce pisze on w klinice prof. Botkina

Wielką wymowę ideową i  histo
ryczną posiadają epicody filmu, opo
wiadające o spotkaniach Jana Mi
czurina z jednym z twórców pań
stwa radzieckiego M. Kalininem. M i
czurin z tych rozmów wyniósł zrozu
mienie tej prawdy, że rolnictwo soc
jalistyczne zapewnia trium f biologii 
materialistycznej. W łilm ie  pokaza
no również wpływ na pracę Miczu-

pracę dyplomową o nerwach, regulu
jących działalność serca. On pierwszy 
wykrył istnienie nerwów, które zmie
niając siłę uderzeń serca nie zmienia
ją jego rytmu. Zajął się on też wkrótce 
badaniami nad regulacją działalności 
organów trawienia. W badaniach tych 
wykazał wiele wysiłku, pomysłowo
ści i umiejętności odkrywczego pa
trzenia na świat i życie. Owocem tych 
eksperymentów była znakomita pra
ca Pawłowa p i „Wykłady o pracy 
gruczołów trawiennych", która z dru
ku wyszła w 1897 roku. Medycyna 

■ praktyczna dzięki badaniom Pawłowa 
mogła zanotować nowy rozwój i po
stęp. Prace te kontynuowane są dzi
siaj, dzięki rządowi radzieckiemu z 
jeszcze lepszymi wynikami przez ucz
niów Pawtłowa.

Zdawałoby s'ę, że profesor Pawłów 
po dokonaniu tylu ciekawych i sław
nych doświadczeń mógł spocząć na 
laurach. Byłoby to nawet do pewne
go stopnia usprawiedliwione, gdyż 
Pawłów w tym czasie miał około 60 
lat,

Pawłów podjął jednak dalsze bada
na w kierunku dociekań nad móz
giem ludzkim i jego odruchami. Na 
całym szeregu przykładów, po niezli
czonych doświadczeniach Pawłów 
stwierdza istarenie nie tylko odruchów 
mózgowych wrodzonych, ale powsta
łych w wyniku zaistniałej potrzeby, 
konieczności życiowej. Nazywa je „od. 
ruchami uwarunkowanymi". Odkrycie 
dotyczące powstawania w korze móz
gowej uwarunkowanych odruchów po
zwala tłumaczyć głębiej nasze życie 
psychiczne oraz drogi przechodzenia 
jednego procesu w drugi. Pozwala 
ustalić rówheż pewne ogólne zasady 
działalności kory mózgowej.

Pawłów zakładał, że niektóre uwa
runkowane odruchy mogą przekształ

c ić  się następnie w wrodzone. Więcej, 
wskazał on również drogi za pomocą 
których u wyższych gatunków zwie
rząt zmiany się te dokonują. Są to do.

rina zainteresowania, jakie dla niej 
przejawiał Józef Stalin. To zainte
resowanie dla pracy uczonego kie
rowników państwa socjalistycznego 
— to przykład płodnego powiązania 
ZSRR nauki z życiem narodu, któ
remu nauka pomaga budować socja
lizm.

(I. R-)

niosłej wagi odkrycia, które dają nam 
możność lepszego wejrzenia w mecha
nizm , działalności mózgu, tego naj
czulszego i bezmała najistotniejszego 
aparatu naszego ciała. Ale działalność 
Pawłowa nie zamykała się do kręgu 
badań naukowych, o których wyżej 
była mowa i które na cały świat roz
sławiły zarówno wielkiego uczonego, 
jak i jego wielką ojczyznę. Tak jak 
przeważająca większość uczonych ra
dzieckich, tak i Pawłów bez reszty był 
związany z realnym, codziennym ży
ciem narodu radzieckiego. Mimo po
deszłego wieku tworzy} on nowe i re
organizował istniejące dawniej za
kłady naukowe, szkolił nowe kadry 
uczonych radzieckich w dziedzinie fi
zjologii i  patologii. Bo i patologiem 
był prof. Pawłów, pracując w klinice 
psychiatrycznej. Zaleca on np. stoso
wanie przy naruszeniu systemu ner
wowego długiego snu, jako zabiegu 
leczniczego. Najważniejszym jest jed
nak fakt, że działalność Pawłowa mi
mo jego śmierci nie została zakończo
na. Idąc śladami jego odkryć ueżnio- 
wie i  wychowankowie Pawłowa kon
tynuują nadal wielkie jego dzieło: od
krywanie wrót wielkiej tajemnicy, ta. 
jemnicy ludzkiego mózgu. Coraz to 
nowe odkrycia z dziedziny fizjologii 
świadczą najlepiej, że dobrych następ
ców wychował sobie prof. Pawłów.

Urodzony w czasach głębokiej re
akcji carskiej, dożył prof. Pawłów 
chwil zerwania pęt niewoli i przeżył 
w ZSRR jeszcze długie lata budowa
nia socjalizmu. Ale w tym czasie nie 
siedział bezczynnie. Ten wielki Ros
janin w cieniu swego laboratorium do- 
kopywał się głębin mózgu ludzkiego, 
rozjaśniając jego tajniki i ukazując 
światu możliwości radzieckiej nauki 
i  wiedzy. Tym samym dokładał on 
również swoją cegiełkę do budownic
twa państwa radzieckiego, którego za
soby twórcze, tak materialne jak du
chowe, stały się dziś wspólnym do
brym całej ludzkości.

...słowa Stalina o wskrzeszeniu

»Polski wolnej, silnej i niepodległej« —
Polski opartej o Bałtyk, Odrę i Nysę —  wypowiedziane 
w r. 1943 jednoczyły i wiodły do boju patriotów w kraju 
i w szeregach I Armii Polskiej w ZSRR, dodajęc im sił 
w walce z hitlerowskim najeźdźcę... ■

(Wyjątek z uchwały Biura Politycznego KC PZPR dla uczczenia 70-Iecia 
urodzin Generalissimusa Stalina).

IW AN PAWŁÓW (1849 -  1936)
w stulecie urodzin wielkiego uczonego radzieckiego

M acki polipa wielkiego kapitału 
amerykańskiego trzymają w 

kleszczach caią gospodarkę Stanów 
Zjednoczonych; rozrosłe do potwor
nych rozmiarów, ciągną krociowe zy
ski, zachowując monopolistyczne sta
nowisko w życiu Ameryki. Skon
centrowanie podstawowych gałęzi go
spodarki w szeregu koncernach, do
prowadziło do ześrodkowania wspól
nych interesów w trustach, które po 
dyktatorsku regulują amerykański ry
nek surowcowy, produkcyjno-towaro
wy, transportowy, dystrybucyjny I 
kredytowy. Swego dominującego sta
nowiska strzegą zazdrośnie.

Trusty panują...
Niedawno Federalna Komisja Han

dlowa opublikowała raport ze swych 
studiów o koncentracji potencjału 
ekonomicznego w Ameryce. Dane 
podkreślają stały wzrost monopoli
stycznych zrzeszeń na przestrzeni 
ostatnich dziesiątków lat. Wspomnia
na Komisja wzięła za podstawę te 
koncerny, które reprezentują kap:tał 
powyżej 100 milionów dolarów. W 
roku 1947 było takich koncernów 113 
— obecnie liczba ich wzrosła poważ
ne. Trzy ogromne trusty nadzorują 
następujące dziedziny przemysłu, co 
poniżej załączona tabela ilustruje w 
procentach; 

aluminium 
cynk 
miedź 
tytoń 
alkohol 
ołów 
guma
samochody 
przemysł zbożowy 
maszyny rolnicze 
przemysł mięsny 
Właścicielami 42 proc. całego prze

mysłu stalowego są U. S. Steel Corp. 
i Bethlehem Steel Co. Ponieważ sial 
jest podstawą całej gospodarki ame
rykańskiej, zawiązano 6 trustów, które

100.0 proc.
95.3 „
88.5 ‘ „
77.6 „
72.4 „
71.3 „
70.3 „
68.3
67.7 „  
66,6 „
64.0
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kontrolują integralnie przeszło 63% 
całego przemysłu St. Zjednoczonych. 
Taka sama koncentracja ¡sinieje w 
przemysłach: chemicznym, szklanym, 
budowy samolotów i innych. W dzie
dzinie np. energii elektrycznej, 14 
kompanij kontroluje przeszło 60 proc. 
przemysłu elektrotechnicznego. Wśród 
nich dominujące stanowiska zajmują 
Weśtinghouse, General Electric i We
stern Electric. Kompania Westing- 
house doszła ostatnio do ogromnego 
rozkwitu, robiąc iantastyczne interesy 
w dziedzinie przemysłu atomowego 
dla potrzeb rządowych. General Elec
tric otrzymała w bieżącym roku od 
państwa 12 milionów dotacji, w celu 
zorganizowania i wybudowania labo
ratorium dla badań nad energią ato
mową w Knolls i West Milton. Ten 
sam trust kontroluje fabryki produ
kujące plutonium. Dochody z tego ty
tułu płynące do kieszeni monopoli
stów w General Electric sięgają 50 
milionów dolarów rocznie. Oak Ridge, 
głośne . laboratorium atomowe Ame
ryki, stoi w zasięgu potężnego kon
cernu chemicznego, korzystającego 
z subwencji rządowej 25 milionów 
dolarów rocznie.

W sumie można stwierdzić, że do
chody płynące do kas trustów, w któ
rych rękach spoczywa produkcja 
energii atomowej — wynoszą blisko 
250 milionów dolarów rocznie.

Dolarowe dynastie...
Rzeczywistymi władcami kapitału 

wielkiego i dysponentami gospodarki 
amerykańskiej jest klan 60 rodzin mi
liarderów, wywierający przemożny 
wpływ na wewnętrzną i zewnętrzną 
politykę Stanów Zjednoczonych, Te

bogate rodziny reprezentuje 5 grup 
— molochów kapitałowych: grupa 
Morgana, Kuhn-Loeba, dynastie Rocke- 
tellerów.Mellonów i Dupontów. Grupa 
Morgana rozciąga kontrolę nad prze
szło tysiącem przedsiębiorstw przemy
słowych i handlowych z łącznym ka
pitałem przeszło 77 miliardów dola
rów. Suma ta przewyższa dwukrotnie 
roczny dochód W. Brytanii łącznie 
z Północną Irlandią. Przemysł elektro
techniczny, to domena wpływów zgo
dnej grupy Morgana i Mellona z lir- 
mami Westinghouse, General Electric 
i Western Electric. Kolejami i trans
portem władają wpływowe grupy 
Morgana i Kuhn-Loeba. Radio, telefon 
1 telegraf należą do wspólnej grupy 
Morgana, Rocketellera i Kuhn-Loeba. 
Przemyślem chemicznym kieruje gru
pa Duponta, którego własnością jest 
równocześnie największy koncern sa
mochodowy ,, General Motors". W 
naicie „robi" dynastia Rockelelierów.

Cala ta maiia, związana ze sobą do
larem i procentem z.yskowności, kon
centruje się na Wall Street, skąd po 
dyktatorsku rządzą gospodarką Sta
nów Zjednoczonych. Tam schodzą się 
„nici" big bussines" — tam działają 
sprężyny wielkich pociągnięć finan
sowych — tam jest centrum i ośrodek 
dyspozycyjny wielkich inwestycyj 
i  pożyczek międzynarodowych — tam 
wreszcie ustala się — już tak do mi
nimum obniżoną — wysokość zarob
ków robotniczych i dochodów larme- 
rów. Monopolistyczne stanowisko 
władców Wall Street daje im olbrzy
mie dochody. Ich wpływy sięgają da
leko poza granice Ameryki. Żarło
czne macki szukają nowych źródeł 
dochodu i opanowują rynki oraz su
rowce światowe. Tak np. monopoliści

amerykańscy od dawna opanowali po- 
litycżnie i gospodarczo podstawowe 
dziecinny gospodarki Ameryki Połu
dniowej. W szeregu rządów tego kon
tynentu, reprezentanci Wall Street, 
siedzą we fotelach ministerialnych i 
należycie strzegą interesów dolara.

Fotelowa przesiadka...
Mimo istnienia w Stanach Zjedno

czonych ustawy antytrustowej, je j 
praktyczne znaczenie równa się zeru. 
Figuruje ona jedynie na papierze. 
Trusty bowiem i zrzeszenia nadal po
większają swój zakres kontroli go
spodarczej. Przez linansowanie obu 
partyj — demokratycznej i republi
kańskiej, Wall Street posiada tak 
wielkie wpływy, że każdorazowe żą
dania unij robotniczych, dla ochrony 
praw amerykańskiego świata pracy, 
łatwo może storpedować. Ogromne 
strajki kończą się z reguły rzuceniem 
nędznych ochłapów masom pracują
cym, które zależne są od przekupnych 
przywódców, skopiowanych przez 
ciężki przemysł argumentami... dola
rowymi.

Nie jest żadną tajemnicą, iż człon
kowie rządu, kongresmani, senatoro
w i  i  cala hierarchia administracyjna 
związana jest z wielkim kapitałem. 
Jest zasadą życia politycznego i go
spodarczego Stanów Zjednoczonych, 
że czolo\vi ludzie polityki, rządu t 
bussinesu, pochodzą z tych samych 
ster i środowisk. Zmiana resortów 
i stanowisk jest tylko tormalną „lote- 
lową przesiadką". Podszewka tych lu
dzi pozostaje zawsze ta sama. 
Wszyscy czołowi przedstawiciele ak
tualnej polityki amerykańskiej idą na 
pasku Wall Street. Tak np. ambasa

dor planu Marshalla w Europie Hani- 
man stoi na czele wielkiego banku 
„Browns, Brothers and Harriman". 
Inspirator i  wykonawca zdewaluowa- 
nia światowego bloku szterlingowego 
—-obecny minister skarbu Sny der — 
to bankier z profesji. Dean Acheson, 
zanim siadł na stołku ministra spraw 
zagranicznych, był ściśle związany z 
Wall Street, jako członek spółki ad
wokackiej reprezentującej interesy 
Morgana i  Rockefellera. Taił, Devey, 
Hollman, Draper, Glay, Cloy i  irmi 
— wszyscy to ludzie wielkiego kapi
tału, intrygi dyiplohatycznej i herol
dowie imperializmu spod znaku 
gwiaździstego sztandaru.

Pakt złotego cielca...
Walkę z silami postępu i demokra

cji prowadzi ciężki kapitał Stanów 
Zjednoczonych na wielką skalę. Do 
dyspozycji posiada narzędzia techni
czne jak radio, prasa i kino. Ta 
olbrzymia akcja prowadzona na swo
iście amerykańską modlę podbudowa
na jest lalą represyj antydemokraty
cznych (wyrok na 11 komunistów 
amerykańskich), zarządzeniami anty- 
robotniczymi (ustawa Talt — Hartley), 
agresywnymi formami wzniecania 
niepokojów i podżeganiami do woj
ny, (pakt atlantycki, Unia Zachodnia 
oraz stworzenie rządu Niemiec za
chodnich), eksploatacją narodów eko
nomicznie zależnych (plan Marshalla) 
oraz faszystowskimi poczynaniami 
(bezkarna działalność Ku Klux Klanu 
I krwawe ekscesy podczas występu 
Robesona w Peekshill). W elekcie, to 
groźne zjawisko w życiu wewnętrz
nym i zewnętrznym Stanów Zjedno
czonych w połączeniu z dolarem, dy
plomacją i polityką imperialistyczną, 
rodzi szaleńcze koncepcje władania 
nad światem.

Zloty cielec i  moloch imperialistycz
nego szału — zawarły ze sobą pakt 
diabelski! jot
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Rozwój rolnictwa na odzyskanych
Ziemiach Zachodnich

Odzyskanie prastarych Ziem Pia
stowskich po Odrę i  Nysę oraz 

uzyskanie szerokiego dostępu do mo
rza otworzyło ppzed gospodarką pol
ską ogromne możliwości rozwojowe.

Powierzchnia odzyskanych Ziem 
Zachodnich stanowi ok. % powierz
chni. Polski- Na tych ziemiach zwięk
szyliśmy nasz potencjał i produkcję 
węgla (w 49 r.) o 37 proc., odzyskaliś
my 12356 zakładów przemysłowych, 
a z bogactw naturalnych poza górnic
twem mamy dużo dobrych niezni
szczonych lasów,
I Zarówno bogactwa naturalne, jak i 
Związany z nimi przemysł, komuni
kacja i handel wywierają wpływ na 
G spodarkę rolną w kierunku intensy
fikacji racjonalizacji, Dotychczasowe 
izybkie tempo odbudowy zrujnowane
go i zdewastowanego przez hitlerow
ców przemysłu —- pełna odbudowa

fórnictwa, a szczególnie wzrost wydo.
y:ia węgla są najlepszym wskażni- 

k em, że odzyskane Ziemie Zachodnie 
w granicach Polski Ludowej mogą się 
w pehji rozwijać i  racjonalnie eksploa
tować swoje bogactwa naturalne. Pod 
względem produkcji i  zatrudnienia na 
wielu odcinkach życia przekroczyliś
my produkcję przedwojenną, 
i Odzyskane Ziemie Zachodnie ze 
swym odbudowanym i wciąż jeszcze 
wzrastającym przemysłem mają nie
jednolity charakter gospodarczy. Ogól
nie biorąc od rejonów o dużym nasi
leniu przemysłowym mamy przejścia 
aż do rejonów czysto rolniczych. Sto
sunek ludności rolniczej do nierolni
czej układa się bardzo korzystnie, 
gdyż zbliża się do stosunku 1:1. Istnie
ją więe korzystne warunki dla rozwo
ju i intensyfikacji produkcji rolnej.

Odbudowa rolnictwa przez pierwsze 
trzy lata to przede wszystkim odbudo. 
wa zniszczeń w rolnictwie. Mimo oł- 
brzymich zniszczeń szczególnie na od
cinku hodowli t urządzeń rolnych od
zyskane Ziemie Zachodnie zostały już 
zagospodarowane. Rząd w pierwszym 
planie sfinansował odbudowę meliora
cji i odwodnienia, przy czym na prace 
melioracyjne zużyto % wszystkich 
wydatków na melioracje w Polsce, Sa. 
me osuszenie i odwodnienie Żuław 
gdańskich wydobyło 100.000 ha ziemi 
do uprawy, kosztem olbrzymiej pracy 
i  nakładach, sięgających ok. półtora 
miliarda złotych.

Rząd Ludowy włożył ogromny wysi
łek na zagospodarowanie ugorów, za
siewy oraz na zakup inwentarza ży
wego. Dzięki temu gospodarka rolna 
mogła podjąć normalną produkcję, 

Obok zagospodarowania odzyska
nych Ziem Zachodnich gospodarka 
Toina musiała dokonać reorganizacji 
tak pod względem struktury rolnej, 
jak i kierunków użytkowych,

Produkcja niemiecka była nastawio
na na zboża o bardzo małym nasileniu 
hodowlanym. Dzisiejsze zwiększone 
potrzeby miejscowych robotników o- 
raz gospodarstwa drobnorolne dosto
sowane do produkcji hodowlanej ■— 
pozwalają rozwinąć produkcję zwie
rzęcą. Hodowla zwierząt ma tu olbrzy
mie możliwości rozwojowe, a przede 
wszystkim hodowla trzody chlewnej 
inoże być uwieiókrotniona.

Obfitość pasz naturalnych oraz za
miłowanie i  zdolności hodowlane na
szego chłopa dają gwarancję, że 
zwiększone zapotrzebowanie rynku 
miejscowego zostanie nie tylko łatwo 
nasycone, lecz że powstaną również 
nadwyżki eksportowe. Rozwój hodo
w li daje pewność, że produkcją zwie
rzęca w planie sześcioletnim zostanie 
przekroczona- Plan ten stawia pod
wyższenie produkcji dla odzyskanych 
Ziem Zachodnich o około 200 proc. 
Przy zwiększonych możliwościach pa
szowych i przy użyciu ooraz więk
szych ilości nawozów sztucznych, któ- . 
ryeh ilość j zużycie zwiększy się tu
taj w planie sześcioletnim od 25 proc. 
do 300 proc,, rozwój produkcji zwie
rzęcej znajdzie mocne naturalne opar
cie na własnej bazie paszowej. Prze
widuję się również znaczny wzrost po
głowia zwierząt w porównaniu do sta
nu przedwojennego we wszystkich ga
tunkach zwierząt, I tak bydła rogate
go do liczby 4.500.000 sztuk, trzody 
chlewnej do liczby 5 200.000 sztuk, 
drobiu 10-krotny wzrost.

Produkcja roślinna szybko 'została 
odbudowana i przestawiona na pro
dukcję intensywną, głównie roślin 
przemysłowych. Uprawa roślin olei
stych i  włóknistych przekroczyła 
znacznie uprawę i zbiory przedwojen
ne. Uprawa buraka cukrowego i psze
nicy jest również większa niż przed 
wojną.

Produkcją pasz pastewnych została 
Wydatnie podniesiona, Odzyskane Zie
mie Zachodnie posiadają stosunkowo 
duże i dobre tereny łąk i pastwisk. 
Znaczne obszary łąk i pastwisk sku
pione są w województwie olsztyń
skim, gdańskim, białostockim i w te
renach górskich województwa wro
cławskiego. Te kompleksy paszowe

zdolne są wyprodukować paszę nie 
tylko na potrzeby miejscowe, ale i na 
tereny deficytowa-

Organizacja produkcji rolnej zależ
na jest od stopnia uprzemysłowienia 
poszczególnych okręgów. W okręgach
0 gęstym zaludnieniu wielką rolę w 
produkcji szczególnie warzywniczej, 
a częściowo i zwierzęcej, mają duże 
bazy produkcyjne. Największym kon
sumentem i producentem warzyw był
1 jest Śląsk. Dużo tych baz potrzebują 
tereny nadmorskie: Gdańsk, Gdynia, 
Szczecin. Tereny produkcyjne szcze
cińskie i żuławskie jeszcze nie rozwi
nęły w pełni produkcji. Mimo olbrzy
mich zniszczeń wojennych szczególnie 
W dziedzinie warzywnictwa szklarnio
wego uprawa warzyw szybko się 
zwiększa. Wielkie możliwości na od
cinku produkcji warzyw mają PGR, 
które podjęły masową produkcję wa
rzyw i owoców. Również spółdzielnie 
produkcyjne kładą duży nacisk na roz
wój warzywnictwa-

Kontraktacja w organizacji produk

cji roślinnej i  zwierzęcej odgrywa 
wielką rolę, zapewniając planowy 
rozwój produkcji i  opłacalność, W gę
stych punktach spółdzielni producenci 
zbywają swoje artykuły, a organiza
cja grup producentów usprawnia i po. 
lepsza produkcję rolną. Nowe metody 
pracy dają bardzo dobre wyniki. PGR 
w produkcji rolnej odgrywają coraz 
większą rolę. Około 1 milion ha zie
mi zostało na odzyskanych Ziemiach 
Zachodnich całkowicie zagospodaro
wanych przez PGR. Obecnie PGR obok 
produkcji materiału hodowlanego 
wyjściowego (zwierzęcego i  roślinne
go) przechodzą na produkcję masową 
tak w zakresie produkcji roślinnej 
(zbóż buraka cukrowego, roślin ole
istych), jak i produkcji zwierzęcej (tu- 
czarnde trzody chlewnej, drobiu) oraz 
wielkie bazy warzywnicze.

Organizacja życia społeczno-gospo
darczego na odzyskanych Ziemiach 
Zachodnich zmierza szybkimi kroka
mi do coraz lepszych i sprawiedliw
szych form gospodarowania.

Kronika kulturalna
ZIEM ZACHODNICH

Odczyt dr. Kubackiego na Wybrzeżu
W ramach obchodu Roku Mickie

wiczowskiego na Wybrzeżu urządzi
ło gdańskie Towarzystwo Literackie 
im, Mickiewicza publiczny wieczór z 
prelekcją wybitnego mickiewiczolo- 
ga, profesora Uniwersytetu Poznań
skiego, dr. Wacława Kubackiego. 
Odczyt nosił tytuł „Spór poetycki 
Mickiewicza z Puszkinem'1, a poprze
dziły go recytacje odpowiednio do
branych fragmentów I I I ' części 
„Dziadów" i „Jeźdźca miedzianego“, 
w wykonaniu poety Edwarda Fisze
ra, Prelegent zapoznał tłumnie ze
braną publiczność gdańską z wyni
kami swych najnowszych badań, po
święconych „Ustępowi“ I I I  cz. „Dzia
dów“ oraz głośnemu poematowi 
Puszkina, stanowiącemu poetycką 
odpowiedź na utwór Mickiewicza. 
Wyniki tego zestawienia są tak in
teresujące, że już dziś wydaje się 
właśoiwe zasygnalizować je przynaj
mniej, zanim ukażą się drukiem.

Punktem wyjścia i główną osią 
badań prof. Kubackiego jest przed
stawiona W „Ustępie“ i w „Jeźdźcu 
miedzianym“ wizja Petersburga oraz 
Pomnika Piotra Wielkiego. Prele
gent wykazuje, że nadając wizji tej 
— wbrew rzeczywistości — barwy 
demoniczne, Mickiewicz nie tylko 
wypowiadał swą patriotyczną nie
nawiść do carskiej Rosji, ale w stop
niu niemniejszym dawał wyraz istot
nym tendencjom poetyki romantycz
nej. W mickiewiczowskim obrazie 
Petersburga dopatruje się Kubacki 
protestu wczesnego romantyka prze
ciw nowoczesnej cywilizacji urbani
stycznej. Już Delille, nie mówiąc o 
Rousseau, potępi! poetycko Paryż w 
imię sielskości. Romantyzm wielbił 
żywiołowość natury, jeśli zaś malo
wał dzieła rąk ludzkich, to wśród 
nich najchętniej to, co starodawne, 
co owiane melancholią przemijania, 
osobliwy czar swobodnych, wrasta
jących napowrót w przyrodę ruin. 
Dla młodego romantyka Mickiewi
cza, na dobitek wyrosłego w kręgu 
cywilizacji jeszcze prawie feudalnej, 
Petersburg był przeciwieństwem ro
mantycznych pojęć estetycznych. To 
miasto bez tradycji, budowane z roz
machem w duchu nowożytnego ur- 
banizmu, przejawionym w nim zmy
słem symetrii i regularności oraz na
śladownictwa obcych wzorów, mia
sto to musiało się wydać wcieleniem 
przezwyciężonego przez myśl wolno
ściową ustroju absolutystycznego i 
jego oficjalnej, klasycznej, estetyki. 
I  jeśli pseudoklasycy poświęcili Pio- 
trogradowi, „Palmirze“ ł „Semira- 
midzle Północy“ niejeden dworski 
panegiryk, Mickiewicz, romantyk, 
co najwyżej przedrzeźnia ich napu
szone obrazy i przenośnie.

Do przeciwstawności gustu este
tycznego dołączyły się w „Ustępie“ 
żywe wówczas w poecie i potężpie 
wyrażone w dramacie I I I  cz. „Dzia

dów“ Skłonności prometeistyczne. 
W dramacie uosobi! je Mickiewicz 
w Gustawie — Konradzie, tutaj rzu
tuje je na złowrogiego władcę i jego 
potworne, gigantyczne dzieło. W Pe
tersburgu dojrzał poeta litewskiej 
prowincji — kamienny moloch, zbu
dowany na krzywdzie ludu przez 
Szatana, przez zbuntowanego prze
ciw naturze Prometeusza — Piotra 
Wielkiego. W tym samym duchu 
opisai pomnik tego tytana historii, 
przeciwstawiając mu pomnik dobro
czynnego władcy — filozofa, Marka 
Aurelego, choć w rzeczywistości oby
dwa pomniki wyrodziły się z tej sa
mej tradycji plastycznej harmonii i 
umiaru. Ta „demonizacja“, i pomni
ka Piotra, i samego miasta, w rze
czywistości niezwykle pięknego, byiy 
poecie potrzebne dla efektu drama
tycznego, aby mógł w końcowym 
ustępie, w wizji „Powodzi z roku 
1824“ zapowiedzieć zagładę Babilonu, 
zniszczenie nowoczesnej Niniwy przez 
karzącą rękę Opatrzności. Podobnie 
więc jak w dramacie, również i w 
Ustępie „Dziadów“ grzeszny Prome
teusz zostaje w duchu religijnym 
ukarany, upokorzony.

Zestawiając Ustęp „Dziadów“ z 
odpowiedzią nań, jaką był „Jeździec 
Miedziany“ Puszkina, prof, Kubacki 
podkreślił znamienną ambiwalencję, 
która przejawia się w obu utworach. 
Mickiewicz potępia swego bezbożne
go Prometeusza, aie czuje się zara
zem pod urokiem jego gigantyzmn. 
Puszkin, dworak i elegant wielko
miejski, głosi pochwałę rzeczywistej 
piękności Petersburga i wielkości 
jego twórcy. Ale on znajduje też 
wymowne słowa na ukazanie gra- ”  

nic tej przesilonej historycznie, ai 
prawie nieludzkiej wielkości. Protest 
Puszkina nie jest jednak natury me
tafizycznej, lecz wypowiada się w 
płaszczyźnie konkretnie ludzkiej, 
społecznej. Poeta każe szaremu czło
wiekowi swego poematu, Eugeniu
szowi, zbuntować się przeciwko po
tężnemu carowi, w imię osobistego 
szczęścia. Eugeniusz nazwie wiel
kiego cara fałszywym cudotwórcą, 
bożyszczem, bałwanem. Puszkin u- 
Isazuje w ten sposób realistycznie 
gorycz wielkości historycznej, odwet, 
jaki natrafia w odczuciu prostej jed
nostki.

Nowe badania Kubackiego ukazu
ją rycerski charakter poetyckiego po
jedynku obu słowiańskich poetów: 
walczą oni tą samą bronią, formą 
poematu, w tyoh samych szrankach 
czasowych I przestrzennych, na tle 
Petersburga i pomnika Piotra Wiel
kiego. Nawet epilog z powodzią jest 
identyczny.

Wyniki badań Kubackiego prze 
noszą dość wąskie dotąd zagadnie, 
nie na szerszą płaszczyznę artysiycz 
ną.

ANDRZEJ ODNOWA

1%

GULCZYŃSKICH
w KLECZEWIE pow. Konin

FRANCISZEK FENIKOWSKI

M A S Z O P l
„Gdy łódź, odepchnięta od breegu 

wiosłami k ilku  tęgich rybaków, wy
biegła na morze, tłum na brzegu za
wołał, żeby czarownicę wrzucić w 
wodę co prędzej, Tak się też stało. 
Dwaj najtężsi maszopi, stojąc okra
kiem na poganiaczach łodzi, pod- 
dźwignęli za ramiona i nogi beizwład, 
ną kobietę, rozhuśtali ją w powietrzu 
i cisnęli daleko w wodę. Opita od 
święconego wina i  pozbawiona 
szkaplerza, poszła na dno, jak ka
mień“ ...

— Któż nie pamięta tego fragmentu 
„W iatru od morza“ , w którym wiel
k i Tropiciel Smętka przedstawił tra
giczny los wdowy Ceynowiny z nad
morskich Chałup, oskarżonej o „za
danie“ choroby Janowi Kąkolowi, 
Ta „ostatnia czarownica“ na Wybrze- 
żu, utopiona w r. 1836, nie tylko 
przeszła do ludowej legendy jako 
helska wiedźma Ortysza, ale także 
dostarczyła tematu wielu naszym 
pisarzom, począwszy od Jarosza Der- 
dowskiego.

KOBIETY Z „IZBY LĘKU“
„Sprawa gminy Ceynowy“ , jak 

nazwali Niemcy Chałupy, mimo swej 
literackiej kariery nie była na na
szym Przymorzu sporadyczna. W 
aktach grodzkich i gminnych powia
tu sławneńskiego znajdziemy 
wzmianki o kilkud&iesięciu proce
sach czarownic. W zamku darłow- 
skim, w  posępnej „Izbie Lęku“ , tor
turami wymuszano na nieszczęśli- 
wych kobietach przyznanie się do 
niedopełnionych zbrodni. Skazane 
szły na stos, a prochy ich rzucano 
do pobliskiego „Stawu Popiołów“ ,

Wśród rozpraw sądowych o czary 
nie brakło nieraz niezwykle cieka
wych. Z początkiem X V II wieku np, 
spalono w Szczecinie sławną Sydo
nię Bork, kłótliwą Pomorzankę, o- 
skarżoną o rzucenie uroku na cały 
ród książąt pomorskich. Ród ten 
bowiem, choć pod koniec swego pa
nowania rozkrzewił się niezwykle 
bujnie (jeden z ostatnich władców, 
Bogusław X III, miał siedmiu sy* 
nów) stanął nagle w  obliczu wymar
cia. Rozwiąźli książęta wymierali 
gremialnie i bezpotomnie. Borkowu a 
zginęła w płomieniach. Nie ocaliło 
to jednak władców zachodniego Po
morza. Ostatni z nich zmarł w sie
dem lat po spaleniu rzekomej cza- 
równicy. Ziemia ich stała się łupem 
margrabiów brandenburskich.

Biedna Sydonia! Nie miała szczę
ścia ani za życia, ani po śmierci 
Dramat jej, bardziej przecież zasłu
gujący na miejsce w literaturze 
niż historia poczciwej Ceynowiny, 
daremnie dotąd czeka na pióro 
poety czy dramaturga. Tymczasem 
wielekroć opiewana Chałupianka nie 
była nawet, jak się okazuje, ostatnią 
z czarownic Przymorza, Rybacy dłu
go jeszoze po jej śmierci wierzyli w 
czary i duchy.

NADMORSKIE GUSŁA
Morze, groźne i pełne tajemnic, 

wyrobiło w ludziach współżyjących 
z nim na przestrzeni całego roku, 
nie tylko silny instynkt społeczny 
(maszoperie), ale także skłonność do 
guseł, Śledząc od wieków morze 
przynoszące rybę lub śmierć, rybacy 
na próżno usiłowali roewiązać jego 
zagadkę. Połowy zawsze były wielką 
loterią. Ryby pojawiały się łub zni
kały bez żadnych powodów, Kaszubi 
— jak mówił mi znawca tych spraw 
prof. Bogucki — dopiero po ostatniej 
wojnie zaczynają zapuszczać się 
śmielej na morze, Dotychczas jako 
kiepscy nawigatorzy trafia li na miej
sca połowów jedynie „od pieca“ , 
Ciążył też nad nimi szereg średnio
wiecznych zabobonów.

Żaden np. z kaszubskich rybaków 
nie wypłynął na połów w Zaduszki. 
W dzień ten bowiem wezbrane gnie
wem morze żądało ofiar. Do niedaw
na też jeszcze w zamkniętych izbach, 
przy migotliwych płomykach świec, 
śpiewali Jastarnianie na zgubę 
krzywdzicielom straszliwe „kantecz- 
k i“ , Ponura pieśń „obrońco uciśnio
nych, opiekunie biednych“ niosła 
podobno nieodwołalnie śmierć zawist
nym nieprzyjaciołom śpiewających. 
Nie trudno również było spotkać je- 
sienią na bałtyckim zoloju .wie
szczego“, jak tu nazywano upiory.

Dziś zabobony takie należą już do 
przeszłości. Jedynie od „ostatnich 
Mohikanów“ dawnego helskiego ry 
bactwa dowiedzieć się można o tych 
interesujących i  niesamowitych spra
wach.

HELSKI RYBAK OPOWIADA...
Jeden z weteranów tych zamierz

chłych walk z Bałtykiem, kiedy ku
ter należał jeszcze do rzadkości na 
Mierzei Helskiej, stary i doświad
czony rybak, Augustyn Necel, opo
wiada o tym, jak w trzy dziesiątki 
lat po spławieniu Ceynowiny inna 
czarownica „pomagała“ helskim ma-

szopom. Necel to Helanin z dcicda 
pradziad,». Klara Necel była prze
cież — jak pamiętamy z „Wiatru od 
morsa“ jednym z świadków sa* 
mosądu w Chałupach. Posłuch „my 
więc z uwagą opowiadania pans Au
gustyna:

„Ciężką zimą 1865 roku, kiedy zda- 
wato się, że w iatr północny zasyp.e 
śniegiem całą Helską Mierzeję w 
jednej z checz zebrało się w wieczór 
Trzech K ró li dziesięeiu starych ma- 
szopów, dwie wdowy i sześciu no
wych kandydatów na uroceystość 
„maszopską“ , aby zawiązać maszo- 
perię dla połowu łososia „laskornem“ . 
Omówiwszy skład maszoperii i miej
sce połowu, rybacy postanowili zmie
nić twarde i niewygodne liny z gra
bowego drzewa, tzw. „grubki“ , na 
poręczne powrozy konopne. Kobiety 
miały je do wiosny ukręcić i upleść. 
Pełni różowych nadziei na połów, 
jaki im miało przynieść zastosowa
nie nowego pomysłu, rybacy rozpo
częli picie piwa i  tańce.

Kiedy jednak z wiosną spłynęła 
z brzegu „grubia“ (resztki lodu) i 
zszyty u szypra niewód został po
święcony przez wezwanego księdza, 
okazało się, że wbrew nadziejom, ry 
ba nie bierze. Nie pomogły czarow- 
ne wstęgi, jakim i maszopi zabezpie
czyli w  czterech rogach „laskom“ 
przed czarami. Nie pomogło przepę
dzenie kobiet i  chłopaków ze strędu 
ną czas wyciągania niewodu z mo
rza, Kiedy jeszcze wyszło na jaw, 
że sąsiednie maszoperie mają lepsze 
połowy, nie było już wątpliwości, i |  
niewód został zaczarowany.

Cóż robić? — głowili się maszopi. 
— Chyba udać się po radę do słyn
nej czarownicy spod Wejherowa, 
Nafia na pewno pomoże!

ODPRAWA POSŁÓW
Po krótkich namysłach większo

ścią głosów postanowiono wysłać do 
wiedźmy delegację. Droga była da
leka, a trzeba było iść piechotą, bo 
koni na półwyspie nie hodowano, ą 
o kolei nikomu się w tych czasach 
tu jeszcze nie śniło. Wybrano więc 
dwóch młodych lecz obeznanych za 
światem rybaków, którzy mieli za 
sobą służbę w marynarce pruskiej, 
Z dużym łososiem, przeznaczonym 
na dar dla czarownicy, delegaci ru
szyli na wyprawę. Kiedy po długiej 
wędrówce rozmokłymi drogami ma- 
szop i dotarli wreszcie do Redy, zmę
czeni i głodni wstąpili tu  do znanej 
karczmy przy gościńcu. Posiliwszy 
się i  wypiwszy po kilka „komisów“ 
postanowili ruszyć dalej dopiero na
stępnego dnia.

Tymczasem w gospodzie zrobiło się 
wesoło. Okoliczni „gburzy“ , przysłu
chujący się z zainteresowaniem epo-. 
wiadaniom dwóch „morskich w il
ków“ , p ili ich zdrowie tak ochoczo, 
że delegaci nie pomnąc na swą god
ność pozwolili się wciągnąć w w ir 
zabawy, Ofiarą tej hulanki padł ło
soś, spożyty przez wesołe towarzy
stwo. Z próżnymi rękoma nie było 
po co już wędrować do wejherow- 
skiej czarownicy. Toteż nazajutrz 
dwóch rybaków wracających Darz- 
lubską Puszczą do domów, mocno 
głowiło się, jak wybrnąć z trudnej 
sytuacji,

MAGIA POMOGŁA?
Maszoperia oczekiwała w napięciu 

powrotu swych posłów i wyniku po
wierzonej im misji. Gdy delegaci nie 
nie mówiąc o swej ‘przygodzie, 
oświadczyli uroczyście, że zdaniem 
czarownicy połowy powinny się nie
bawem poprawić, zabrano się na 
rozkaz szypra spiesznie do roboty. 
Równocześnie niemal wiatr, wiejący 
dotąd z południowego wschodu (¿mie
n ił kierunek na Nord — West. Nie
wód zastawiono na dryf i kiedy wy
ciągnięto go po dwóch godzinach na 
brzeg znaleziono w nim aż 24 lososię.

Sława wejherowskiej czarownicy 
rozległa się szerokim echem, Urado
wany szyper zmieszał z błotem całą 
wątpiącą w ęuary opozycję. Długo 
jeszcze zabezpieczano się przy poło
wach przed czarami, Dopiero młode 
pokolenie dowiedziawszy się prawdy 
o łososiowej uroczystości w rędzkjej 
karczmie erozumiało, że nie czarow
nice dysponują o połowach na Bał
tyku..

m m m m m m ^

„POLSKA ZACHODNIA“

II skufecznym organem 
o g ł o s z e ń  i o w y m  

| w c a ł e !  P o l s c e



Nr 43 P O L S K A  Z A C H O D N I A Str. 5

WITOLD SUPIŃSKI

BITWA
Na całej długości wybrzeża pol

skiego wre dziś twórcza praca 
pokojowa. Niedawną wojnę przypomi
nają jeszcze tylko ruiny wypalonych 
domów, opuszczone wraki statków 
spoczywające gdzieniegdzie w zakąt
kach kipiących już życiem portów, 
<zy szczątki czołgów leżące przy dro
gach. Ostatnie tę ślady minionej po
żogi znikną już zapewne niebawem, 
lecz pamięć o wojnie nie prędko za
ginie. Naród polski nie zapomni nig
dy o tych, co w krwawym trudzie żoł
nierskim wydarli z rąk najeźdźców 
niem:eckich cale Wybrzeże w jego 
h storycznych granicach, od Wisły aż 
do Odry.

*
U BOKU ARMII CZERWONEJ

W zimie 1945 roku Czerwona Ar
mia potężnym uderzeniem czołowym 
przepołowiła front niemiecki nad W i
słą, osiągając w początkach lutego 
Odrę w środkowym jej biegu. Pół
nocne skrzydło pobitych wojsk nie
przyjacielskich wycofało się w kie
runku Bałtyku, usiłując zorganizować 
obronę Pomorza zarówno wschodnie
go jak i zachodniego. Zamiary wro
ga zostały udaremniona przez odro
dzone Wojsko Polsktó, którego 1. ar
mia. walcząc u boku bohaterskiej Ar
mii Radzieckiej, przełamała dnia 10 lu. 
tego po 10-dniowej zażartej walce 
„Wał Pomorski", system silnych for
tyfikacji na dawnej granicy polsko- 
niemieckiej i wdarła się w głąb Po
morza Zachodniego, oskrzydlając siły 
niemieckie, bron:ące się jeszcze w re
jonie Gdańska i Gdyni, oraz zagraża
jąc Kołobrzegowi. Niemcy dla obrony 
tego ważnego dla siebie portu zao- 
patrzentówego skupili na południe od 
miasta znaczne siły.

Ofensywa polska na Kołobrzeg roz
poczęła się rano dnia 1 marca po pół
godzinnym ogniu huraganowym, prze
prowadzonym przez artylerię skoncen
trowaną w liczbie 29 dział na każdy 
klometr frontu natarcia, połączonym 
z bombardowaniem przez samoloty. 
Dywizje piechoty, wspierane przez 
czołgi, złamały w ciągu dwóch dni 
zaciętej walki cały system obrony 
wroga i przeszły do pościgu.

Tymczasem zmieniła się zasadniczo 
cała sytuacja na froncie. Armie ra
dzieckie dnia 4 marca doszły do Bał
tyku na zachód od Kołobrzega a na 
wschód od tego m:as‘a zbliżały się 
też szybko do wybrzeża, Zamykając 
w ten sposób siły niemieckie w ol
brzymim worku. U podstawy tego 
worka działało wojsko polskie, które 
wykorzystując powodzenie na innych 
odcinkach, posuwało się naprzód z 
szybkością od 10—30 km dziennie.

Pogrom Niemców stawał się zupeł
ny. Zdobycz szybko rosła i tak na 
przykład, tylko w jednej miejscowo
ści zagarnięte 500 samochodów i 850 
jeńców. Dnia 6 marca żołnierze pol
scy wzięli do niewoli dowódcę kor
pusu niemiecktógo, generała Krappe, 
wraz z całym sztabem.

Dnia 7 marca 1 armia osiąga rejon 
Białogardu i  przygotowuje się do o- 
statecznego uderzenia na Kołobrzeg, 
swymi głównymi siłami. Brygada pan
cerna zostaje w tym czasie detaszo- 
wana do ofensywy na Gdańsk i Gdy
nię w ramach akcji prowadzonej przez 
radziecką 1 gwardyjską armię pan
cerną, a 1 i 2 dywizja piechoty otrzy
mują rozkaz działania w kierunku na 
Szczecin.

W godzinach wieczornych tego dnia 
czołowe oddziały 6 dywizji piechoty, 
wysuniętej najwięcej naprzód, osią
gają juz zachodnie przedmieścia Ko- 
łobrzega, a następnego dnia docho
dzą do wybrzeża morskiego. Wkrótce 
po tym także 3 dywizja piechoty na- 
w:ązała kontakt bojowy z obroną nie
miecką.

Kołobrzeg był centralnym punktem 
niedawno utworzonego worka i  dla
tego ściągnęły tam liczne rozbite od
działy nieprzyjacielskie. Na skutek te
go garnizon osiągnął poważny stan ! 
liczebny, wynoszący około 14.000 lu- i 
dzi bogato wyposażonych w „pancer- j 
fausty", broń maszynową i możdzie- i 
rze. Obrona miasta dysponowała po- ! 
nadto dwoma dywizjonami artylerii 
poi owej, dwoma dywizjonami artyle
rii przeciwlotniczej, którą użyto do ) 
walki naziemnej i licznymi drałami 
samochodowymi. Znaczna część zało
gi składała się z X korpusu S.S. po
bitego niedawno w walkach na przed
polu Kołobrzega. ponadto w jej skład 
wchodził doborowy pułk szkoły pod
oficerskiej, batalion forteczny, dwa 
bataliony „Volkssturmu" i  resztki in
nych formacji.

Samo miasto było zamienione na 
twierdzę, posiadającą trzy pasy obron, 
ne. Pierwszy z nich ciągnął się skra- , 
ja,mi przedmieść na długości 9 km i 
składał się z rowów strzeleckich,^ za
opatrzonych w schrony i z szerokiego 
rowu przeciwczolgowego, głębokiego 
na dwa i pół metra, napełnionego czę
ściowo wodą. Drugi pierścień obrony 
opierał się od zachodu na bocznym 
dopływie rzeki Prośnicy, a na wscho

O  KO ŁO BRZEG
NADAM AKTYWU Llfil MORSKIEJ

OKRĘGU PO ZN A Ń SK IEG O
W  niedzielę, dnia 16 października 

1949 r, odbyła się w Poznaniu Narada 
Aktywu Ligi Morskiej Okręgu Po
znańskiego,

Naradzie przewodniczył Prezes Za
rządu Okręgu ob. Mieczysław Dytko, 
który przywitał licznie przybyłych de
legatów i przedstawicieli Okręgu 
Poznańskiego Polskiego Związku Za
chodniego.

Referat na temat połączenia Ligi 
Morskiej z Polskim Związkiem Za
chodnim wygłosił mgr Kluż.

Po krótkiej, lecz treściwej dyskusji 
w sprawie połączentówej, przyjęta zo. 
6tała jednomyślnie rezolucja w której 
czytamy m. in.:

„Delegaci Okręgu Poznańskiego Ligi 
Morskiej w dniu 16 października 1949 
r, na konferencji aktywu Ligi Mor
skiej w Poznaniu witają z radością 
inicjatywę zjednoczenia Ligi Morskiej 
i Polskiego Związku Zachodniego. 
Zdrowy jfroces zjednoczeniowy, przez

który przeszły nasze partie robotni
cze oraz organizacje kombatanckie 
znalazł swój wyraz również w dwu 
pokrewnych sobie organizacjach — 
Lidze Morskiej i Polskim Związku Za
chodnim.

Polska wróciła na swoje prastare 
ziemie nad Odrą, Nysą Łużycką i Bał. 
tykiem. Wielkie dzieło zaludnienia, 
zagospodarowanie i odbudowy polsko
ści tych ziem w swojej podstawowej 
części zostało wykonane.

Zebrani podejmują jednomyślną re
zolucję zjednoczenia obu bratnich or
ganizacji L'gi Morskiej i  Polskiego 
Związku Zachodniego w jedną silną i 
aktywną organizację, realizującą swe 
zadania statutowe dla dobra Polski 
Ludowej, dążącej do pełnego socjali 
zmu, budowania pokoju światowego 
pogłębienia przyjaźni z państwami De 
mokracji Ludowej ze Związkiem Ra 
dzieckim na czele.

I. B

M a  P M  Zagranicznej

dzie obejmował samo śródmieście, 
którego domy były przystosowane do 
walki przez zamurowanie okien par
terowych i wybicie strzelnic. Poszcze
gólne domy były obsadzone przez gru
py w sile do 50 ludzi, z których każ
da miała co najmniej po jednym dział
ku, moździerzu i ciężkim karabinie 
maszynowym.

NATARCIE NA MIASTO
Natarcie na miasto rozpoczęło s'ę 

dnia 9 marca, przy czym 6 dywizja 
piechoty uderzyła od południowego 
zachodu, a 3 dywizja piechoty od 'po
łudniowego wschodu. Operacje te do
prowadziły w ciągu trzech dni do nie
zmiernie ciężkich walk, w czasie któ
rych Niemcy przechodzili wielokrot
nie do kontrataków, do przełamania 
zewnętrznego pierścienia obrony. Nie
które nasze oddziały zdołały się na
wet wedrzeć na skraj samego miasta, 
lecz utknęły tam w ciężkich walkach 
ulicznych.

Wobec tego stanu rzeczy zwrócono 
się do lotnictwa, które dnia 11 marca 
zbombardowało miasto i port, a do
wództwo armii zdecydowało się rzu
cić do boju jeszcze jedną jednostkę. 
Była to 4 dywizja piechoty, która zo
stała przeznaczona do ataku od 
wschodu, wzdłuż wybrzeża, celem od. 
cięcia miasta od morza i od dowozu 
żaopatrzenia oraz posiłków. Dywizja 
weszła do akcji dnia 13 marca i po 
trzech dniach walki przełamała pierw
szy pas obrony, opanowując wchodni 
park miejski, pole wyścigowe i ga
zownię. Podczas gdy 4 dywizja zbli
żała się do śródmieścia od wschodu, 
a 6 dywizja od zachodu, 3 dywizja 
toczyła już w samym Kołobrzegu nie
zwykle zacięte wałki o każdy dom 
z osobna. Opór jednak łamano stop
niowo posiłkując się na szeroką ska
lę miotaczami ognia i stosując więk
szość artylerii do strzelania na wprost 
z małej odległości. Do dnia 16 mar
ca południowa część miasta znalazła 
się w rękach polskcch.

Niemcy nie dawali jednak jeszcze 
za wygraną. Dnia 15 marca przybyły 
do Kołobrzega posiłki drogą morską 
w postaci dobrze uzbrojonego batalio
nu szkolnego ze Świnoujścia, ponad
to, flota niemiecka ingerowała bez
pośrednio w przebieg walk, ostrzeli- 
wując niemal bez przerwy drogi, pro
wadzące do miasta. Wśród kilku o- 
krętów wojennych biorących udział 
w akcji największą jednostką był no
woczesny pancernik „Admirał Scheer", 
o wyporności 14.000 ton, uzbrojony 
w 6 dział 280 mm i 8 dzia} 150 mm. 
Okręt ten, który swymi ciężkimi gra-

Mgr JOZEF MODRZEJEWSKI

Podróże
A mbroży Grabowski przekazał 

nam w swoich „Wspomnie
niach“ wzmiankę o niezwykłych ko
lejach losu, jakie stały się udziałem 
nieznanego z imienia i nazwiska 
chłopa polskiego z Tenezynka pod 
Krakowem. Jest to, zdaje się pierw
szy mieszkaniec polskiej wsi, który 
zapoznał się blisko z żywiołem mor
skim i znalazł się wśród załóg fioty. 
Rozwój wypadków dziejowych spra
w ił, że spotykamy go zarówno na 
szlaku do Ind ii Wschodnich jak i 
Ind ii Zachodnich. Było to pod ko
niec X V III wieku. Podstępny werbu
nek do wojska pruskiego na ziemiach 
zachodnio-polskich spowodował wcie
lenie wielu chłopów do owej osła
wionej organizacji wojskowej, której 
celem było utrwalenie przemocy. 
Ofiarą barbarzyńskich metod Prusa
ków padł i  nasz bohater i tutaj po
czątek jego tarapatów.

Omylili się jednak oficerowie pru
scy przypuszczając, że będzie można 
używać elementu chłopskiego z Pol
ski przeciw niej samej i  ruchom po
stępowym we Francji. Nasz chłop 
wprędce ucieka z szeregów, ale nie 
do swoich rodzinnych stron, w  któ
rych rządzi już Austria, ale do Fran
cji, w której przygotowują się w iel
kie zmiany społeczne. Przybywa 
jeszcze przed wybuchem Wielkiej 
Rewolucji, bierze następnie w  niej 
udział i  zdobywa zaufanie Francu
zów.

Nasz bohater żądny nowych przy
gód eapisuje się do oddziałów po
mocniczych armii ekspedycyjnej, 
która ma otworzyć drogę do Ind ii 
Wschodnich. W ten sposób znajduje 
się po raz pierwszy na pokładzie okrę
tu  i odbywa ten sam długi rejs na 
przełaj przez morze Śródziemne, co 
znany jakobin polski Józef Sułkow
ski. Służba francuska .skończyła się 
dla niego w Abulrirze, gdzie wziął u- 
dział- w  wielkiej bitwie morskiej. 
Udział ten był przypadkowy, gdyż 
oddziały pomocnicze pozostawały w 
łączności e flotą wojenną jako zaj
mujące się przeładowywaniem amu
nicji dla armii inwazyjnej.

Admirał francuski Bruyes po wy-

natami wyrządził niemałe szkody, zo
stał później poważnie uszkodzony 
przez lotnictwo radzieckie, W zwal
czaniu okrętów niemieckich i stat
ków, które naprzód dowoziły posiłki 
i zaopatrzenie, a począwszy od 
16 marca prowadziły ewakuację mia
sta, zabierając naturalnie przede 
wszystkim oddziały S.S., brała także 
skuteczny udział polska artyleria 
ciężka, zatapiając w dniach 13 i  14 
marca 6 barek desantowych wraz z 
ich ładunkiem. Celność ognia naszych 
dział spowodowała, że statki nieprzy
jacielskie mogły wpływać do portu 
tylko w ciągu nocy,

„KATIUSZE" PRZEWAŻYŁY 
SZALĘ ZWYCIĘSTWA

Tymczasem w starej dzielnicy Ko
łobrzega szalało piekło. Naszym woj
skom przybyły z pomocą dywizjony 
radzieckich „Katiusz", które swym 
ogniem wywołały wielkie pożary ulic, 
zajętych jeszcze przez nieprzyjaciela. 
W krętych zaułkach, zawalonych gra. 
zem i przeciętych licznymi barykada
mi, nasze ciężkie czołgi nie mogły 
swobodnie manewrować i bitwa przy
bierała coraz częściej formę walki 
wręcz.

Dnia 17 marca Niemcy wycofali się 
do portu otoczonego trzecim i ostat
nim pierścieniem obronnym. W nocy 
jednak nasze dywizje przechodzą do 
generalnego ataku i w godzinach po
południowych opanowują dworzec i 
port, którego zajęcie untómożliwia 
dalsze próby ewakuacji. Dzięki temu 
w ręce polskie dostało się 6000 jeńców 
i znaczna zdobycz materialna.

Dziesięciodniowa bitwa o Kołobrzeg 
zakończyła się zdobyciem tego ostat
niego na Pomorzu Zachodniem ośrod
ka oporu nieprzyjacielskiego, będą
cego punktem zbornym wszystkich 
rozb'tych na froncie wojsk. Siły nie
mieckie trzymające się jeszcze w tym 
czasie daleko na wschodzie, w Gdań
sku, Piławie i Królewcu, utraciły 
ostatnią nadzieję na otrzymanie od
sieczy.

Zwycięska bitwa o Kołobrzeg była 
jedną z najpoważniejszych akcyj 
przeprowadzonych przez Wojsko Pol
skie w kampanii 1945 roku u boku 
niezwyciężonej Armii Radzieckiej. 
Żołnierz polski stanął ponownie na 
straży Wybrzeża i pozostanie na nim 
na zawsze, broniąc terenu Rzeczypo
spolitej wraz z odrodzoną Marynarką 
Wojenną Polski Ludowej, która nigdy 
już nie dopuści do tego, by na wody 
polskie miał wpłynąć jakiś „Admirał 
Scheer".

UCZCZENIE „OJCA KUBY"

Rada Związku Polaków w Niem
czach — siedziba Bochum — 

uceciła uroczystym posiedzeniem w 
dniu 24 ub. miesiąca pamięć zmarłe
go prezesa Związku Polaków w 
Niemczech śp. Jakuba Przybylskie
go.

W zebraniu wzięli udział wicepre
zes Wesołowski, sekretarz St. Kubiak 
syn zmarłego prezesa Stefan Przy
bylski, członkowie Rady, przedsta
wiciele Zw. Polaków z Hamburga i 
Hannoweru. Przybyli również na 
uroczystości przedstawiciele Agencji 
Konsularnej R. P. w  Bochum.

Zebranie odbyło się w pięknie ude
korowanej sali posiedzeń Rady w 
Domu Czeladzi w Herne. Po ode
graniu marsza żałobnego Chopina, 
wiceprezes Związku Wesołowski wy
głosił przemówienie, obrazujące ży
cie i  działalność społeczną Zmarłe
go. Odczytano następnie uchwałę 
Zarządu Głównego Związku w myśl. 
której funkcje prezesa pełnić będzie 
dotychczasowy wiceprezes Zwiąr.kU 
— Wesołowski. Uchwała ta przyjęta 
została jednogłośnie.

Imię śp. Jakuba Przybylskiego po
zostanie wśród Polaków w Niem
czech symbolem poświęcenia i gorli
wości dla sprawy zachowania i u-

gruntowania polskości wśród emi
grantów, którym Ojciec Kuba wy
tknął jasną drogę — drogę powrotu 
do Kraju.

AKCJA KOLONII LETNICH 
WE FRANCJI

W Ambasadzie RP w Pażyżu, na po
siedzeniu Rady Komitetu Kolonii Let
nich złożono sprawozdanie z tegorocz
nej Akcji Kolonii letnich wśród dzieci 
i młodzieży polskiej we Francji. Po
nad 1200 dzieci i młodzieży naszego 
wycodźstwo we Francji było po raz 
pierwszy w Ojczyźnie. Tysiące innych 
dzieci spędziło przynajmniej kilka ty
godni na koloniach, półkoloniach i 
obozach letnich we Francji w dobrych 
warunkach zdrowotnych i  w serdecz
nej polskiej atmosferze.

1212 dz:eci i 80 młodzieży wyje
chało w tym roku na wakacje do Pol
ski dzięki wysiłkom komitetu, pomo
cy władz, demokratycznych organiza
cji polskich we Francji i aktywnego 
poparcia wychodźstwa. Trudności by
ły  Bardzo wielkie, ponieważ odmó
wiono pozwolenia na wjazd polskich 
pociągów na terytorium Francji, któ
re miały zabrać dzieci, wyjeżdżające 
do kraju. Dzieci wyjechały więc z 
Belgii jedynie dzięki usilnym stara
niom czynników polskich we Francji.

chłopa z Tenezynka
okrętowaniu wojsk lądowych zakot
wiczył się w  zatoce pod Abukirem, 
gdzie głębokość wynosiła 9 m i po
zwalała na manewrowanie. Nie spo
dziewał się szybkiego ataku floty 
brytyjskiej i dlatego pozwolił znacz
nej części swych załóg udać się na 
ląd.

Błędy przeciwnika wykorzystał ad
m irał Nelson, który zjawił się nagle 
w  zatoce i błyskawicznie podjął atak. 
Angielskie okręty liniowe uderzyły z 
dwóch stron na francuską straż 
przednią (osiem przeciw pięciu), wy
korzystały swą przewagę liczebną, 
ogniową i manewrową, or'ae zdołały 
zniszczyć francuski okręt admiral
ski, na którym zginął bohatersko 
Bruyes. Po zlikwidowaniu straży 
przedniej zdeorganizowana i pozba
wiona dowódcy reszta flo ty francu
skiej stawia tylko słaby opór.

W czasie bitwy nasz chłop z Ten- 
ozynka został ranny w twarz i  wzię
ty do niewoli. Wzorem ówczesnym 
po wyzdrowieniu został wcielony w 
skład personelu floty brytyjskiej bez 
względu na opór.

Dziś może wydać się dziwną rekru
tacja cudzoziemców i do tego jeń
ców do flo ty wojennej. Wówczas by
ła jednak (zjawiskiem powszechnym. 
Warto tutaj przytoczyć zdarzenie 
nieco wcześniejsze wprawdzie, ale 
rzucające światło na cały ten zwy
czaj.

W roku 1787 rząd brytyjski pole
cił kapitanowi Bligh, aby udał się 
ze swoim okrętem po drzewo chle
bowe na wyspę Tahiti. Bligh_ wów- 
crcas zamiast szukać ochotników, po 
prostu spędził siłą ze wszystkich ta
wern mniej lub więcej pijanych lu
dzi różnej kondycji społecznej i pod
niósł kotwicę. Przez cały czas rejsu 
stosował niezwykle surową dyscypli
nę i  karał za lada przewinienie. Po 
przybyciu do celu część (załogi z Chri
stianem Fletcherem zbuntowała się, 
nie chcąc znosić dłużej tyranii i dra
końskich kar. Zamiast wracać do 
kraju zbuntowani wysadzili na mo
rzu kapitana z. jego zwolennikami 
do łodzi, sami zaś wrócili do Tahiti, 
a później na wyspę Pitcaira, gdzie

spalili okręt „Bounty“ i założyli ko
lonię o ustroju komunistycznym. O 
powyższych wydarzeniach, jako ty 
powych, mówi powieść poetycka By. 
rona pt. „Wyspa czyli Christian i 
jego towarzysze“ (1823 r.).

Na powyższym przykładzie może
my sobie wyobrazić, że służba na
szego chłopa nie była. ani łatwa ani 
spokojna.

Pomimo to odbył wiele dalekich 
rejsów na okrętach brytyjskich na 
przestrzeni niemal dziesięciu lat. 
Najpierw popłynął do przylądka Do
brej Nadziei, gdzie eskadra Jamesa 
Crainga broniła tamtejszej kolonii 
holenderskiej przed wpływami Fran
cji i  Wielkiej Rewolucji. Następnie 
wyruszył przez ocean Indyjski aż do 
Chin. W dalszym ciągu podróży wró
cił do Europy, gdzie znów skiero
wano go na Wyspę Jamajkę w Ame
ryce Środkowej, aby brał udział w 
blokadzie morskiej1 wyspy San Do
mingo, na której walczyli rodacy 
pod dowództwem francuskim. Wresz
cie znalazł się na okręcie udającym 
się z eskadrą do Włoch. W czasie 
próby desantu angielskiego na Civi- 
ta-Veech:a udało mu się zbiec i .w 
ten sposób zakończyć swą karierę 
żeglarską.

Polski chłop z Tenezynka musi«1 
zżyć się z morzem i dobrze wypeł
niać swe obowiązki, skoro zniósł tak 
długie pływanie. Zwiedził niemal 
wszystkie kontynenty i poznał wszy
stkie oceany. Wykazał w czasie swej 
służby wojenno-morskiej, że także i 
lud wiejski potrafi sobie dawać ra
dę z obcym mu żywołem i odrębnym 
trybem żyNa, że także w warstwie 
chłopskiej tkwią zdolności do nawi
gacji. Szkoda tylko, że znalazł się 
pod obcą banderą i  w  sposób tak 
nieoczekiwany, niezwiązany z ideą 
walk o niepodległość kraju, jako 
ofiara imperialistycznych zamysłów 
Napoleona czy Anglii.

Dalsze losy naszego bohatera już 
nie dostarczają nowych interesują
cych faktów. Przybywa do Krako
wa, a z kolei do Warszawy, gdzie ks. 
Józef Poniatowski kieruje go do 
korpusu weteranów (1809 r.).

Na koloniach letnich we Francji 
spędziło wakacje około 1550 dzieci. 
Obozy objęły 541 dzieci i młodzieży. 
Koszt utrzymania tych dzieci na kolo
niach oraz wydatki organizacyjne i 
administracyjne wyniosły 10.205.000 
fr. z tego 70 proc. pokrył Rząd Polski, 
udzielając subwencji w wys. 6.995.000 
fr. Społeczeństwo polskie we Francji 
zebrało na „Łańcuch Kolonii Letnich"
— akcji organizowanej przez szereg 
miesięcy — 1.106.000 fr. Oprócz po
mocy finansowej nadesłano z Kraju 
na cele kolonii i półkolonii we Fran
cji ogółem 22.236 kg żywności.

12 GWIAZDÔW WRACA DO KRAJU
Ostatni numer dwutygodnika „Pol

ska i świat", popularnego czasopisma 
naszej Polonii Francuskiej, przyniósł 
nielada sensację:

Słynna wśród naszego wychodź
stwa na północy Francji — rodzina 
Gwiazdów z Ostricourt wraca do Kra
ju. Dlaczego słynna? Otóż Gwiazdo- 
wie mają aż dwanaścioro dzieci. Cała 
konstelacja gwiazd: Andrzej — kilku, 
tygodniowe niemowlę, Alicja — 2K 
lat, Franek 3J4 lat, Fernand — 6 lat, 
Krystyna 8 lat, Michał 9 lat, Eugenia 
10 lat, Lucek 13 lat, Czesława 14 lat, 
Alina ¡6 lat, Stasia 17 lat i najstarszy 
Edmund 18 lat.

— Inne to mają po dwa i im hałas 
i ciężko, u nas, dwanaścioro i spokój
— mówi uśmiechnięta matka Anna 
Gwiazdowa.

Jej mąż, Bronisław, górnik spod Bę
dzina, któ iy mimo tylu lat pobytu w 
Belgii i  Francji zachował czysty za
wierciańsko - sosnowiecki akcent, 
wzdycha — „na wigilię to mus'my 
dwa stoły pożyczać, by to wszystko 
przy jednym wspólnym stole siadio".

—- Szczęśliwe jesteśmy, tak nam do. 
brze razem, mówi Gwiazdowa, — mąż 
buty podzeluie, ja dzieciom co trza 
uszyję, a ze starszego na młodszego 
też się długo przydaje. Z życ a jestem 
zadowolona i z dzieciaków, bo to ro
botne i jedno drugiemu pomoże, a i 
mnie coraz lepiej wyręczy,

Wszystkie dz'eci mówią dobrze po 
polsku. Pilnuje tego ojciec.

— Jak mi które po francusku zacz
nie gadać w domu., a nie daj Boże, 
gdy wrócę z kopalni głodny i zmęczo
ny — to zaraz krzyczę!

Jadą teraz do Polski — na swoje.
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NA ARENIE SPORTOWEJ UJ wos»ta&k i K a m orzach  św ia ta

Zasadnicze znaczenie portów19 miliard. m  na sport to zsiR
Troskliwa opieka, masowość i or

ganizacja — to czynniki, które decy
dują o wspaniałych osiągnięciach 
sportu radzieckiego. W sześciu pierw, 
szych miesiącach 1949 roku, radzieccy 
sportowcy ustalili przeszło 150 rekor
dów ZSRR z których 16 przewyższa 
rekordy światowe.

„Rząd radziecki w roku 1949 prze
znaczył w swoim budżecie 19 miliar
dów rubli na podniesienie stanu zdro
wia i  kultury fizycznej.

Sport w Związku Radzieckim upra
wia miliony ludzi. W samych tylko 
rozgrywkach o puchar ZSRR wzięło 
udział 8 tys. drużyn i 120 000 graczy.

W zimowym przełaju ubiegłego ro
ku wzięło udział 4 miliony narciarzy, 
a w letnim aż 7 milionów biegaczy.

PIŁKA NOŻNA
Ubcgła niedziela rozgrywek p ił

karskich wyłoniła już zdecydowanie 
mistrza Polski I  L ig i piłkarskiej. 
Zostaje nim Wisła — Kraków — 
najrówniejsza drużyna ze •wszyst
kich zespołów I klasy państwowej. 
Zespół, który od szeregu tygodni 
przewodził w  tabeli ligowej — za
służył sobie w  zupełności na tytu ł 
mistrzowski. Rozgrywki ubiegłej 
niedzieli przyniosły parę sensacyj
nych wyn.ków, do których należy 
przegrane ŁKS (Łódź) z Polonią 
(Bytom) w stosunku 1:2 — oraz 
„klęska“ którą poniósł w  Poznaniu 
Górnik w walce z miejscowym ko
lejarzem. Wynik 8:0 dla kolejarza 
predystynuje napad tego ostatnie
go do rzędu najwięcej bramko- 
strzelnych napadów ze wszystkich 
d r użyn I  Ligi piłkarskiej.

Szczegółowe wyniki ubiegłej nie
dzieli w  I  Lidze piłkarskiej wypa
dły następująco:

I. L ig i
Kolejarz — Górnik 8:0 
AKS — Związkowiec Warta 3:2 
Gwardia Wisła — Ruch 1:1 
Polonia (W) — Ogniwo Cracovia 2:1 
Polonia (B) — ŁKS Wlókn. 2:1 
Bud. Lechia — WKS Legia 0:3.

Tabela ligowa po rozgrywkach 
ubiegłej niedzieli ukształtowała się 
następująco:

I. Liga
1. Gwardia Wisła 21 30 50:20
2. Kolejarz 21 27 60:35
3. Polonia Warsz. 21 27 42:27
4. Cracovia 21 27 39:29
5. AKS 21 22 37:41
6. ŁKS 21 20 47:47
7. Warta 21 19 35:35
8. Górnik 21 19 34:49
9. Legia 21 18 34:40

10. Ruch 21 17 40:48
11. Polonia Byt. 21 15 29:43
12. Lech a 21 11 26:59
W rozgrywkach piłkarskich I I

Ligi padły następujące wyniki:

I I  Liga
Polonia (Prz.,) — Górnik* 0:4 
Pafawag — Naprzód 1:6 
Lublianka — PTC 2:0 
Chełmek — Stal Kat. 4:3 
Ostrovia — Ognisko 5:0 
Radomiak — Gward a (Gn.) 5:0 
Garbarnia — Widzew 1:0 
Tamo via — Skra 2:0 
Bzura — Pomorzanin 3:1 
Gw. (Kiel.) — Polonia (Sw.) 4:1

O wejście do I I  ligi
Stal Sosn. — Kol. Przem. 5:0 
Kol. Olszt. — Brda Bydg. 4:2.

Garbaria i Górnik w I  lidze
Ostatnia niedz'ela rozgrywek p ił

karskich o mistrzowstwo I I  lig i nie

przyniosła niespodzianek W gru
pie północnej pierwsze m ejsce za
jęła krakowska „Garbarń.a“ w gru
pie południowej — „G óm k“  „Rad
lin). Ob e te drużyny zdobyły tym 
samym awans do I klasy państwo
wej.

BOKS
W lidze bokserskiej Związkowiec 

(Łódź) pokonał Związkowca (Byd
goszcz) w stosunku 10:6.

W I I  lidze bokserskej Pafawag 
(Wrocław) pokonał ŁKS (Łódź) 9:7 
oraz Warta (Poznań) pokonała O- 
gniiwo (Wrocław) w stosunku 14:2.

Mecz 2 teamów w Warszawie.
Z okazji pobytu na obozie w  War

szawie czołowych pięściarzy pol
skich, odbyły się tu wczoraj zawo
dy dwóch teamów, jako przeglądo
we walk): bokserskie przed spotka
niem międzypaństwowym z Finlan
dią.

W muszej — mistrz Europy Ka- 
sperczak zwyciężył po wyrównanej 
walce nieznacznie na punkty Miko
łajewskiego; w  drugiej parze tej 
wagi Woźniak zremisował z Kar- 
gierem. W piórkowej — Panke wy
punktował Scigałę; w  lekkiej — Pio
trowski pokonał na punkty Żuraw
skiego; w  półśredniej — Sznajder 
zremisował z Kwiatkowskim; w  
średniej — Wilczek wypunktował 
Zagórskiego, Grzelak wygrał z F li- 
sikowskim.

Realizując wytyczne uchwały 
Biura Politycznego KC PZPR 
.w sprawie ku ltury f.zyćznej 
i sportu, Zarząd Główny ZMP 
postanowił na ostatnim po
siedzeniu uaktywnić wszech
stronnie swą pracę.

SPORT MOTOCYKLOWY
Mistrzostwo Polski na żużlu w 

Lesznie zdobywa Smoczyk.
W pierwszych indywidualnych 

mistrzostwach polsk; na żużlu, ro
zegranych wobec 15 tys. widzów w 
dniu wczorajszym w Lesznie zwy
ciężył miejscowy zawodnik Smo. 
czyk, wygrywając wszystkie b egi i 
uzyskując 16 pkt. W jednym z b e- 
gów Smoczyk ustanów:! nowy re
kord toru uzyskując czas 1:23,7.

Dalsze miejsce zajęli: 2) Zen- 
drowski (Skra W-wa) 15 pkt., 3) Pa
luch (Pol. Byt.) 14 pkt., 4) Rataj 
(Stal Ostrowo) 13 pkt., 5) Szpitai- 
niak (Ostrowo) 11 pkt.. 6) Wajdrow- 
ski Olimpia Gd.) 10 pkt.

LEKKOATLETYKA 
Zatopek ponownie rekordzistą 
świata.

Na stadionie sportowym w W il
kowicach odbyły sę w sobotę 22 
bm zawody lekkoatletyczne, w cza
sie których fenomenalny długody
stansowiec czechosłowacki — Em 1 
Zatopek ustanowił w biegu na 10.000 
m nowy rekord świata w czas e 
29:21,2. Wyn k ten jest o 6 sek. lep
szy od ustanowionego ostatnio re
kordu przez Fina V iljo  Heino 
29:27,2.

Porty odgrywają olbrzymią rolę w 
życiu gospodarczym państwa. Posia
danie ich ułatwia zdobywanie obcych 
rynków zbytu, umożliwia dostęp do 
bezpośrednich producentów a wre
szcie, wielokrotnie wpływa decydu
jąco na aktywność bilansu płatni
czego.

Jeżeli więc tak wielkie znaczenie 
przypisuje się portom, to jak mogą 
istnieć i bogacić się państwa zupeł
nie pozbawione dostępu do morza 
np. Szwajcaria lub Czechosłowacja. 
Decydującą rolę odgrywa tu równo
mierne podzielenie granic między 
państwa sąsiadujące a tym samym 
korzystna dla krajów pozbawionych 
dostępu do morza, walka sąsiadów
0 ich tranzyt. Polska, w  okresie 
międzywojennym, znajdowała się w 
sytuacji nierównie gorszej. Jej gra
nice lądowe istniały praktycznie ty l
ko z jednym sąsiadem, z Niemcami. 
Stosunki z Czechosłowacją były na
prężone a nasz potężny sąsiad 
wschodni prawie, że nie był uwzględ
niany w przedwojennej polityce go
spodarczej. O posiadaniu własnego 
dostępu do morza przed uruchomie
niem. i właściwą rozbudową portu 
gdyńskiego trudno było w  ogóle mó
wić. Zajmujący monopolistyczne sta
nowisko Gdańsk, jako domena ob
cych wpływów, nie mógł być uważa
ny ea port, umożliwiający nam eks
pansję gospodarczą.

Dzisiaj sytuacja uległa znacznej 
poprawie. Dzięki szerokiemu do
stępowi do morza, Polska stała się 
państwem morskim o potężnych sy
stemach portowych i znacznej ilości 
mniejszych portów i przystani. Jej 
granice morskie obejmują 497 km, 
przy długości lin ii brzegowej 581 km
1 stanowią 14 proc. ogółu granic.

Bezpośrednio po wojnie zaczyna
się uwydatniać znaczenie własnych 
portów. Bardzo dużo towarów przy
bywa drogą morską.

Jak bardzo opóźniałaby się dosta
wa, gdyby nie było Gdyni i Gdań
ska lecz musielibyśmy korzystać z 
portów niemieckich? O ile wzrosły
by koszty transportu? Otrzymujemy 
rudy, surowce, ryż, kawę, herbatę 
i  wiele innych. W porcie szczeciń
skim statki duńskie ■wyładowują ko
nie, przeznaczone na zasilenie inwen
tarza żywego w gospodarstwach rol
nych, państwowych i chłopskich.

Młoda gospodarka polska potrzebuje 
dewiz na niezbędne surowce. Dzięki 
posiadaniu Gdyni, Gdańska, Szcze
cina a nawet Darłowa, Kołobrzegu 
i Ustki możemy wzmóc eksport 
węgla. Własne porty umożliwiają 
rozwój narodowej flo ty handlowej, 
dzięki której możemy przeprowadzać 
korzystniejsze tranzakcje handlowe.

Nie potrzebujemy już zawierać, 
ogołacających nas z dewiz, tranz- 
akcji importowych, na podstawie 
klauzuli c. i. f. (gdy cenę towaru 
oblicza się łącznie z wszystkimi ko
sztami), import może odbywać się 
na podstawie klauzuli f. o. b. (gdy 
obcy dostawca dostarcza towar je
dynie na pokład statku a dalsze sta
rania o losy towaru podejmuje sam 
nabywca — importer), oszczędzającej 
dewizy, jakie musielibyśmy w  prze
ciwnym wypadku zapłacić za usługi 
morskie. Własna flota handlowa u- 
możliwia nam również dokonywanie 
korzystnych sprzedaży na podstawie 
klauzuli c. i. f.

Porty wreszcie odgrywają poważną 
rolę w handlu tranzytowym, dzięki 
mieszczącym się w nich strefom wol
nocłowym, które wybitnie pozytyw
nie wpływają na rozwój gospodarki 
państwowej, dając możność uszla
chetnienia towaru importowanego i  
oszczędność na czasie transportu 
morskiego przez uniknięcie odpraw 
celnych.

Specyficzną wartość dla gospodar
k i narodowej posiadają porty i  przy
stanie rybackie. Dla przypomnienia 
można tu wymienić: Władysławowo, 
Łebę, Hel, Jastarnię, Puck, Tolkmic
ko, Frombork, Nowe Warpno. Oprócz 
nich jest jeszcze szereg innych, po
minąwszy już to że i nasze systemy 
portowe są odpowiednio wyposażone 
w kierunku przejmowania plonów 
połowów. Dzięki nim wszystkim 
aprowizacja Państwa zyskuje śro
dek żywności dodatkowy, ryby, do
skonale zastępujący mięso.

Tak wielkie sukcesy osiągają na
sze porty w  okresie trudnym, bo w 
okresie odbudowy- Znaczenie ich 
wzrośnie niewątpliwie z chwilą, gdy 
wyposażenie ich stanie się wystar
czające do wykonania ogromu zadań, 
powierzonych im przez państwową 
gospodarkę morską.

KLEJ STOLARSKI na zimno „TESA“ 
KAZEINĘ MALARSKA „ T E S A L “

wyrabia i poleca

Laboratorium Chemiczne

Tadeusz Splitt
POZNAŃ, ul. św. Wojciecha 28

•  = 
I "
•  M 4

TELEFON 30-00
i * * *

—  ©
i— te)

Z

Mgr Jarosław Koczorowski

POZNAŃSKA
FA B R Y K A  G U Z IK Ó W
P O Z N A Ń  ul. Woźna 12

W. Ś W IE R K IE W IC Z

¿Brada ¿Solda i S-ka
(Ciąg dalszy)

Dziś z rana barometr „stal na po
godzie". Mimo to drażni i niepokoi 
mnie niespotykany na naszym morzu 
upal i doskonała widoczność — symp
tomy niezbyt zachęcające dla że
glarza.

Spostrzegam przez lornetkę kutry 
rybackie-, widzę ich rufy. Wygląda 
tak, jakby uciekały przed nami, p ły
ną w kierunku Suegebock. Szkoda, 
mieliśmy wielką ochotę pogadać z ni
mi, Papa Mackiewicz ma smętną mi
nę — liczył, że skosztuje duńskiej 
wódki.

Jesteśmy na Głębi Bornholmskiej. 
Z daleka majaczy jak nikły dymek — 
cypel Due Udde. Gnębi mnie powrot
na iala niepokoju; odpowiedzialność 
za ludzi ciąży jak kotwica. Jestem 
wściekły. Usiłuję zdławić przewraż
liwienie cynicznymi uwagami. Lustru
ję rybaaków — na pozór cisi, szarzy, 
ociekający smrodliwym potem wyrob
nicy morza. Utni w moją przewagę 
wiedzy żeglarskiej i praktykę Hugo
na, snują się z narażeniem życia po 
morskich wodach na rozeschniętym 
pudle przybrzeżnego kutra. Grotesko
we postacie bohaterów pod pióro l i 
terata, który kiwając się w fotelu na 
biegunach — tworzy poezje Bałtyku. 
Poszukiwacze legendarnego skarbu, 
który zdobyć może każdo gosposia, 
plącąc zań na straganie kilkadziesiąt 
złotych za kilo.

Godz.  11.00. Sprawdzając kurs, 
spojrzałem na zegarek; punkt jede
nasta. Ręką daję znać do sterówki; 
wy łączono motor. Kuter powoli za
traca szybkość, niezdecydowanie uno
szony rozpędem. Ster martwy nie re

aguje na szarpnięcia. Hugo Bolda 
przygotowuje sondę (nauka nie po
szła w las!) załoga zaś skrajną kot
wicę zastawnych „lang leine"; wiążą 
linki drewnianych pływaków ze sznu
rami haczyków.

Sondowanie potwierdza szukaną 
głębokość. August puszcza w nich 
DieseTa i staje za sterem; ma za dużo 
flegmy I wrodzonego lenistwa, aby 
nadążyć w zatapianiu przynęty.

Kotwica plusnęła o toń, za nią wy
leciał pływak ciągnąc za sobą ogon 
liny. Odpływamy wolno, żegnani skło
nieniem sterczącej w korku chorą
giewki; chwieje się jak „wańka — 
wstańka".

Statek nabiera rozpędu, wyrzucając 
za siebie prymitywne sidła. Haczyki 
na krótkich bocznych sznureczkach 
rozpoczęły dziki taniec, wyskakując 
spod wyschniętej warstwy piasku, 
otulającego nieckę (rodzaj stolnicy, 
na której ułożona jest przynęta. Wy
korzystanie miejsca przypomina wnę
trze pudelka sardynek. W brzuszku 
rybki — ofiary tkwi zamaskowany 
haczyk, ciągnący odwłok sznurka — 
coś w rodzaju miniaturowego lassa 
z lilmu Tom Mix'a. Na jednej niecce 
leży około 500 haczyków z rybią 
przynętą i 500 sznureczków-lass; 
wszystko to pudruje się piaskiem, aby 
się nie poplątało. (Przekonałem się, 
iż ten prymitywny sposób zapobie
gawczy skutkuje. Martwa przynęta 
wymyka się z przykrytego piaskiem 
szeregu. Wisząc na impregnowanej 
nitce, wykonuje dziwne skłony — 
kusi do szaleńczego tańca na linie 
następne ofiary. Po kilku sekundach 
rybki pogrążają się w oczekującej

(51 — w  równych metrowych od-
'  stępach.

Hugo przylepiony do burty wyko
nuje żonglerskie ruchy uważnie i z 
precyzją. Nieckę ma zawieszoną mię 
dzy nadburciem a pulchną swą koń
czynę, Chwyta sznur główny między 
nitkami przymocowanych haczyków, 
nadając im odpowiedni kierunek. Mu
si uważać, by wychodzące z przynęt 
ostrza metalu nie pozaczepialy się
0 burty statku. Macha rękami szybko
1 rytmicznie jak pływak na finiszu, 
chwilami znów ruchy jego przypomi
nają derwisza w ekstazie.

Cały dowcip dobrego zastawienia 
polega ną możliwie idealnym rozpro
stowaniu głównego sznura, który po
winien tworzyć pomiędzy kotwiczka
mi łagodnie spływające na dno luki, 
które ciągną się w zależności od ilc>- 
ści haków na przestrzeni od kilkuset 
metrów do kilku mil. Lina główna 
winna trzymać się bliskości dna przez 
obciążenie je j periodycznie uwiązany
mi ciężarkami.

Godz.  12.00. To już nie upal. Pie
kło leje nam wrzątek powietrza wia
drami na głowy. Załoga skoncentro
wana na jednej stronie statku wyglą
da niczym gromada Jogów: jak z ka
dzideł wynurza się z oparów własne
go potu i celebruje nieznany mi „ry 
tuał“  rybacki.

Antek trzyma w pogotowiu w 
swych żylastych suchych dłoniach na
stępną pełną nieckę. Ciężar oparł so
bie na zgiętym karku i czeka odpo
wiedniego momentu, aby podsunąć go 
Hugonowi. Niecierpliwiąc się, usiłuje 
za wszelką cenę, korkociągowymi ru
chami bioder, zatrzymać zjeżdżające 
mu w przyśpieszonym tempie portki. 
Komizm sytuacji zmienia facjaty ry 
baków dziwnym grymasem: morscy 
włóczykije przypominają mi przez 
chwilę bussinesmanów z Wall-Street

trzymających zakłady: czy warsza
wiak zgubi dunkry (spodnie żeglar
skie) i odsłoni niedyskretną miękką 
część ciała?

— Uśmiechnij się t pracuj! — usi
łuję żartować.

Spod labiryntu wiecznie krnąbrnych 
lin, które na przekór twierdzeniu, że 
nic samo się nie dzieje — dochodzą 
odgłosy walki staczanej przez Walka 
Mackiewicza ze sznurom:,

— Kiej czort to zrobiwszy? — rzu
ca z pasją, rozplątując ostatni iście 
gordyjski supeł.

Ksawer widocznie z góry przeko
nany o braku sprawiedliwości na tym 
nędznym świecie, cola się strategicz
nie w moim kierunku, nucąc niewin
nie refren dawno zapomnianej pio
senki:

— Po kielisku p-erwsim jesC ci le
piej, a po drugim humor maśl — Hi, 
hil — kończy triumlalnie znalazłszy 
się za moimi plecami.

Po tysiącu • zastawionych haków 
muskuły rąk drętwieją. Palce buntują 
się i odmawiają posłuszeństwa. Zło
śliwe haki wykorzystując ten moment 
wkradającego się roztargnienia — 
wgryzają się w dłonie i płyną w 
skórze niczym korsarska fregata po 
Pacyfiku. W takim wypadku Hugo 
z iście angielską flegmą przytrzymu
jąc wolną ręką rozpędzony sznur cola 
zwolna tą samą drogą zdradliwy kieł. 
Twarz jego przy tym jak zwykle po
ważna bez wyrazu — tylko kropelki 
potu zlewając się w podłużne stru
myczki — szybciej odpadają od opa
lonej skóry.

Godz.  12.30. Kilkukilometrowy so- 
liter liny pogrążył się ostatecznie w 
morzu, znacząc swe loże dwunastoma 
smętnie chwiejącymi się chorągiew
kami. Rozgrzany motor pozbawiony 
przez Augusta dopływu prądu —

krztusi się ropą, wyrzuca w ostatnim 
oddechu bąble czarnego dymu — i  
staje.

Statek przyczai1 się na kotwicy 
obok czteromilowej pułapki.

W czasie zastawiania haczyków 
spełniałem tylko drugorzędną rolę 
statysty — mimo io jestem komplet
nie wyczerpany. Przed oczyma wirują 
mi ogniste kółka, gdy przymykam 
powieki — zjadliwie uśmiechają się 
do mnie ogniste kręgi, meduz — ma
mon. Rybacy porażeni pracą i żarem 
chwieją się na nogach jak po ataku 
tropikalnej iebry.

Temperatura w maszynowni I ku- 
pryku — jak w piecu piekarskim, nie 
ma czym oddychać. Nagrzany pokład 
parzy. Zlewamy go wodą zaczerp
niętą wprost z morza. Ciała załogi 
parują. Improwizujemy tent rozwie
szając na boncie skrawek brezentu; 
paradoksalna sytuacja: na „zimnym“ 
Bałtyku montujemy tropikalny da
szek słonecznego falochronu. W  w y 
o b ra ź n i widzę nieufny uśmieszek re
daktora H.: — Przyznaj się brachu 
—• szepnie z przesadną czułością. — 
Reportaż pisałeś we „Fregacie", co? 
Po ilu głębszych równik przebiega 
pod Bornholmem?"

Przygotowane w • papierze pajdy 
Chleba zeschły się ,,na koks“ . Nawet 
August nie skłania się do ich pochło
nięcia. Majaczący na widnokręgu 
skrawek Bornholmu stracił swą ku
szącą atrakcyjność obcej ziemi, gdyż 
wydaje się, iż wokół nas przyroda 
stała się zamkniętym kotłem, wypeł
nionym po brzegi gorącym powie
trzem. Oblepiająca nas masa wody 
nie wydziela z siebie najmniejszej 
rzeźwości, przeciwnie — potęguje 
wrażenie gorąca przez promieniowa
nie oślepiających błysków.

(Ciąg dalszy nastąpi)
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