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CHULIGAŃSKIE WŁAMANIE I 

I 

I 
Obsł. wł. (17.07.77) Do Izby Tradycji Ruchu Ludowego 

w dokonano w ubiegłą sobotę 

I 
chuligańskiego włamania. Nieznarii sprawcy zrabowali 

zabytkowy pędzel, krórym malowano „3 x TAK", pierwszą 

żarówkę, która w 1947 zaświeciła się w tej wsi, oraz oryginał 

, egzemplarza ludowego widowiska „O Parcelacji i Dziedzi

I ~„ z kwietnia 1946. Organa ścigania prowadzą dochodze-

I me. 

I 

I 
* * * 

W trzecią rocznicę włamania, kierownictwo Izby Tradycji 

Ruchu Ludowego w N. ogłosiło konkurs otwarty na 

oryginalny utwór ludowego widowiska: „O Parcelacji 

i Dziedzicu" z kwietnia 1946 roku ... 

Na konkurs nadesłano 2 147 prac (z czego 33 prace z za

granicy). Pierwszej nagrody nie przyznano. Drugą nagrodę 

otrzymała praca opatrzona godłem „Mikołaj Rej". 

Oto treść tej pracy z niewielkimi skrótami: 

Witaj dniu nowy pracy, 
Kraj cię pozdrawia cały 
Wszyscy Polacy 
Robotnicy 
i żołnierze 
i rolnicy 
i szlifierze 
górnik, hutnik i marynarz 
że się nowy dzień zaczyna 
cieszą się 

radują się! 

I Świeć nam słoneczko na niebie modrym 
świeć nam słoneczko nad krajem 
który od Bugu aż do Odry 
do pracy radosnej co dzień staje. 
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Rytmiczną pracą 

dudni nasz kraj 
i huczy wesołą pieśnią 
od Tatr wysokich do morza fal: 
„Niech żyje sojusz miasta ze wsią" 
Ten sojusz przyszłość 
tworzy nam 
o jakiej nikt nie marzył, 
gdy będzie z robotnikiem chłop 
w sojuszu gospodarzył. 
Lecz aby doszło do tych chwil 
wolności i swobody, 
niech wam wyśpiewa pliszka, gil 
niech wam wyszemrzą wody 
niech wam wyszumi ciemny las 
niech cały świat opowie 
o czasie - bo był taki czas, -
gdy byli tu panowie! 
Hrabiowie, obiboki 
Dziedzice i szubrawcy 
Kręcone mieli loki 
Ci zła wszelkiego sprawcy, 
Majątki mieli ziemskie 
Pałace, zamki, dwory 
i rzeczy tam nieziemskie 
wyprawiały te potwory. 
Wyzyskiwali chłopa 
lud ciemiężyli prosty 
uczyli go głupoty 
i gnali do roboty. 

Hej, hej 
się skończyło 

wszystko - ziemia wolna I 
Hej, hej 
nie ma już co było 
- bo jest reforma rolna! 

Ziemia podzielona 
Zorana w zagonach 
należy dziś do nas! 
Dziedzicowe ziemie -
dzisiaj chłopskie niwy, 
chłopskie w nich jęczmienie 
zazielenią skiby. 
Chłopska w nich pszenica 
Złocista od słońca 
srebrna od księżyca 
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postępem pachnąca 

pachnąca pokojem 
i 3- letnim Planem 

I 
~emok~a:ją 
1 równosc1ą 
nie sanacją 
i podłością 
nie dziedzicem - jaśniepanem. 

Śpi sohie dziedzic w koszuli nocnej 
Na nim puchowa pierzyna, 
Śpi i śni mu się, że w jego wiosce 

[ Chłop kark dla niego wciąż zgina. 
Dla niego sieje 
Dla niego orze 
dla niego kosi 
trawę i zboże 
i dla dziedzica robi wszystko. 
I podorze ściernisko 
i ziemniaki ukopie 
a dziedzic popija winko 

I • 1- i • a ty męcz się c .11op1e 
I a dziedzic żre bułkę z szynką 

a ty chłopie jedz prostą kiełbasę 
i pajdę razowca z miodem ... 
Taki to dziedzic ma sen 
i pije szampany z lodem! 
Aż się nagle dziedzic zbudzi, 
wrednym okiem zerka, a tu 
widzi nagle mnóstwo ludzi 
zajechało tu z powiatu. 
Są pisarze 
geometrzy 
są władze przedstawiciele 
- hej radosny pada deszczyk 
- świeci słonko, wieje wietrzyk, -
a dokoła ludu wiele. 
Płowych włosów jasna strzecha, 
Głowy w ciasną ciżbę zbite 
I transparent się uśmiecha 
Białymi zębami liter 
„Cała ziemia dla ludu pracującego!" 
Zerwał się dziedzic 
na równe nogi 
aż spadł na ziemię z pościelą, -
Wargi mu zbladły 
„O BJże drogi, 
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' toż moją ziemię tu dzielą" 
A Sprawiedliwość Społeczna staje 
w drzwiach za kotarą czarną: 
„Nie twoją ziemię" - po czym dodaje: 
„Boś ty tę ziemię zagarnął!" 
Lecz nie chce dziedzic 
słuchać jej głosu 
Bo Chciwość tak w nim skrzeczy: 
„Nie stracę ziemi 
jest jeszcze sposób, 
wykręcę się byle czym". 
Mam koszul - myśli, -
Ze dwie kopy 
nie będę bity w ciemię, 
rozdam koszule 
między chłopy 

niech mi zostawią ziemię. 
Bieliznę więc wypraną 

Wyprasowaną w kanty 
Ładuje w kosz, na bryczkę 
i między parcelanty 
i międty chłopstwo jedzie 
i tak do chłopów powie: 
„Macie tu po koszuli 
Niech będzie wam na zdrowie". 
A na to chłopy wstaną 
i mówią: Piękne dzięki 
My takiej koszuli to nawet nie chcemy wziąć do ręki 
a co dopiero żeby 
założyć ją na plecy, 
pan dziedzic niech je weźmie 
i koniec całej hecy, -
Len mj tu zasadzimy 
zerwiemy, utkamy 
i wszystko co trzeba zrobimy w ogóle 
i jeszcze piękniejsze będziemy mieć koszule. 
Wraca dziedzic z koszulami 
Zły na cały świat 
Jedzie między chałupami 
Spalić by je rad, -
A na to wyjdzie kierownik główny 
od parcelantów. Spokojnym, równym 
tonem bez żadnej w głosie wymówki 
te dziedzicowi daje wskazówki: 
„Krzywdził obywatel dziedzic jako wyzyskiwacz 
prosty, biedny lud od dawna. Dzisiaj tego piwa 
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które obywatel dziedzic w swym życiu nawarzył 
nikt zań obcy nie wypije." Na dziedzica twarzy 
zdumienie przebiega chytre jak łasica, 
a parcelant dalej inówi do dziedzirn : 
„Hej, wyzysk tu klasowy panoszył się wszędzie,
Tyś obrastał w dostatek, a chłop ciułał grosze, 
Ale koło Historii nadjeżdża w swym pędzie 
1! wszystkich was dziedziców rozeu·ze na proszek," 
Wraca dziediic z koszulami 
Zły na cały świat,-
J edzie między chałupami 
Spalić by je rad. 
Sięga dziedzic do zapałek 
Wściekły niczym kret, 
Lecz podpali co kawałek 
Chłopi gaszą wnet. 
Czy stodoła, czy obórka, 
Czy to chaty próg, 
Od podwórka do podwórka 
Krąży dziedzic - wróg. 
Lecz widzi, że złe jego chęci 
rwą się niczym nić, 
Więc zaczyna bez pamięci 
i na umór pić. 
Pije dziedzic w swych salonach 
Zażera się w salcesonach 
I w pijackiej swej euforii 
Chce odwrócić bieg Historii. 
Daremnie dziedzicu, niestety 
Nowe życie wokół tętni 
Zwalcza się analfabetyzm, 
Ludzie nie są obojętni,-
Wokół widać w krąg przemianę 
Każdy czyta „Chłopską Drogę", 
Orze Ziemie Odzyskane 
I z wewnętrznym walczy wrogiem 
I z kułakiem 
I z paserem 
z elementem pełnym knowań, 
z szabrownikiem 
z wstecznym klerem 
i z resztkami ugrupowań. 
W tej walce dziedzic po przegranej stronie 
Chce ciemnotę i zabobon zachować na wieczność,
Ale na chłopskich polach już stalowe konie, 
Traktorami na wieś wjeżdża Nowoczesność! 
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Już wszędzie mechanizacja 
I kraju elektryfikacja 
i Ludowa Demokracja! 
Analfabetyzm zlikwidowany 
Dokoła zboża jasne łany, 
Biedniaka władza popiera 
A biedniak czyta w gazecie 
referat wicepremiera 
i do kuma mówi: „ wiecie, 
bardzo słuszny ten referat .. " 
A kum na to mu odpowie: 
„Wicepremier widać są z tych 
Co to w górę nam wyskoczy, 
Lecz mi się majaczy w głowie, 
że w roku siedemdziesiątym 
Zachoruje on na oczy." 
Idą potem chłopi polem 
I chłop trąca chłopa: 
„Patrzcie, nad dziedzica dworem 
Alkoholu widać opar .. " 
A dziedzic we dworze pije 
A dziedzic we dworze wyje: 
„Diabłu swą duszę szybciej zaprzedam, 
w alkoholiźmie utopię smutek, 
ale ja chłopstwu majątku nie dam, 
bo to łby ciernne są i zakute." 
A Chciwość w dziedzicu 
aż ze skąpstwa kwiczy 
i ryczy: 
„Ja, Chciwość, mówię - nie dam, nie dam 
Zakopię wszystko, spalę, sprzedam 
Wściekłość ogromna mnie zatyka 
Nie dam, nie dam ani guzika ... !" 
Chodzi po wsi Świadomość, a gębę ma szczerą, 
Zagląda do prostych ludzi 
ziewa i się przecfr~ga, ~lbowiem dopiero 
się ta Świadomość budzi. 
A do dziedzica przez okna szparę 
Krzywda się Chłopska wciska: 
„No cóż, dziedzicu, przebrałeś miarkę 
Chwila już twoja bliska." 
Dziedzic po flaszkę następną sięga 
Lecz oczy dęba mu stają,-
Patrzy - żywota kończy się księga 

I siły go opuszczają. 
Widzi dwie chłopskie bliźniaczki-siostry 
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jak wyciągają ręce,-
gardło dziedzica ból chwyta ostry 
Pić już nie b~dzie więcej. 
A w przedśmiertelnej ciszy 
głos briźniaczek słyszy: 

„Ja Chłopska Krzywda 
I ja Chłopska Nędza 
z nas każda twe dziedzicu życie ukróci, 
Twego podłego życia rwie się przędza.„" 
„Nie ma cudów, 
Tak wfaśnie kończą 
Historyczni bankruci ... " -
- brzmiały ostatnie słowa dziedzica. 
Stężały obszarnicze lica 
i z Chłopską Krzywdą 
i z Chłopską Nędzą 
i z całą swoją bielizną 
odszedł pan dziedzic 
w przeszłość ciemną. 

Świt błysnął nad Ojczyzną,
Przyszłości słońce świeci 

W przedszkolach chłopskie dzieci, 
Nawozy, kombajny, traktory 
i zboża pełne wory! 
Słuszna rolna polityka! 
Masła, mleka pełne sklepy 
Mąka, olej, ziemniak, gryka 
pomidory, kalarepy,-
Pełno tłuszczu 

cukru 
sera-
Będzie, będzie w czym wybierać! 
Rolnik n.a emeryttlrze 
ze śmietaną kawę rano, 
a wnuk jego w garniturze 
z wełny z elaną grabi siano! 
Na obejściu kombajn nowy 
Dwa tuziny koszul w sieni 
Owce, świnie, konie, krowy„. 
Ludzkim szczęściem wieś się mieni. 
W dziedzicowym dworze szkoła 
Pełno książek do nauki 
I dobrobyt dookoła 
I szczęśliwe dzieci, wnuki. 
Bo chłop w rządzie 
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Bo chłop w sejmie 
z robotnikiem sobie siedzi 
i uchwałę co podejmie 
to radują się sąsiedzi! 
A kanalię i szubrawca 
gospodarza niedobrego 
i dziedzica i plugawca 
czy innego najgorszego,
Młodzież tylko z opowieści 
zna. W głowie się jej nie mieści 
że tak kiedyś było we wsi 
lat ternu z górą trzydzieści! 
Ten to Obraz, dziś, na Święcie 
co Rocznicę Parcelacji nam uświetnia 
Przedstawiamy dla Potomnych Pamięci 
w 1946 roku dnia siódmego kwietnia. 
koniec 
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