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RZECZY CIEKAWE z " KEG PELZTAEJ. | - KALULEGI UCŻELIU W lutym obchodzimy doroczne święto Polskiej Marynarki Wojennej , 
rocznicę zaślubin Polski z Bałtykiem Lat temu dwadzieścia pięć,w roku 
1920,złoty pierścień,rzucony w morze przez generała Hallera,związał 
Polskę z Bałtykiem na zawsze, 

Marynarze dzielnie bronili Polski w roku 1959. Zaślubiny z Bałty - 
kiem pieczętowane były krwią marynarzy,poległych w obronie Helu,Gdy -— 
ni,Westerplatte. 0. R.P. "Wicher" zatopił dwa kontrtorpedowce niemieckie 

  

„1 sam zatonął w walce z nieprzyjacielskimi samolotami, O, R.P. "Gryf" ,, 

l 

+,
 d 

trafiony kilkakrotnie bombami ,zatonął,zestrzeliwszy przedtem sporo sa- 
molotów niemieckich. Okręty podwodne trwały na swych sektorach,obrzu -— 
cane bombami głębinowymi. Trzy kontrtorpedowce polskie,a za nimi okrę- 
ty podwodne,odeszły do Anglii,na dalszę służbę. Od tej pory nie ma koii- 
ca nieustannej tej służbie : od Narwiku poprzez Morze Północne aż do 
Atlantyku,od Morza Sródziemmnego do Przylądka Dobrej Nadziei i od Kana- 
dy przez Islandię do portów szkockich - wszędzie powiewa biało-czerwo- 
na bandera z orłem, 

"PRZEZ UCHO IGIELNE" - NA POKŁAD "GARLANDA" , 
z, 

Nareszcie pozwolili mi na zwiedzenie "Garlanda"., Marynarze niechęt- 
nym okiem patrzę na cywilów,kręcących się po pokładach okrętów wojen- 
nych, Marynarze są przesędni i twierdzą,że cywile nie przynosząe im 
szczęścia. Prócz tego włndze zwierzchnie zbyt może skrupulatnie przest- 
rzegają "tajemnicy wojskowej”. To teź łatwiej jest przejść przez przys- 
łowiowe "ucho igielne* niż dostać się na pokład wojennego okrętu, W 
każdym razie marny szczur lądowy musi się dobrze namęczyć aby dopiąć 
tego celu. 

Tax było i ze mną. Naprzód były listy do wszystkich szczebli władz 
polskiej Marynarki Wojennej, Tam,gdzieś u samego szczytu,ktoś napisał 
do Admiralicji Brytyjskiej. Później trzeba było czekać długo i cierpli- 
wie,aż wreszcie pewnego dnia poczta przyniosła mi gruba,niezmiernie 
urzędowo wyglądającą kopertę,a w tej kopercie była przepustka,która 
miała już teraz otworzyć przede mę wszystkie dotychczas szczelnie zam- 
knięte drzwi. "Okaziciel przepustki"/czyli ja/ ma być wpuszczony na pok- 
ład polskiego kontrtorpedowca, 

Szczęście mi sprzyjało : kontrtorpedowcem,na który zostałem wpusz -— czony,był ni mmiej ni więcej tylko "Garland" - okręt znany z wielu przy- 
gód i wyczynów,bohater ostatnich zwycięstw na Morzu Egejskim,okręt re- kordzista.O0.R.P, "Garland"posiada nie tylko polski rekord, jeśli chodzi o przebytą ilość mil morskich,ale również i rekord długości i szerokoś- 
ci geograficznej. Ze wszystkich okrętów R.P.''Garlana" był najdalej na 
południe,na północ,na wschód i na zachód. 

/d,e, na stronie 7-mej / 
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Wszystkie Polki,uczennice klasztoru Sacrć Coeur "somwhere in En — 
glana"” /a było w tym klasztorze aż pięć Polek/ - zwołały pewnej nie — 
dzieli zbiórkę zastępu w sali Aniołów-Stróżów zaraz po obiedzie.Kiedy 
się zebrały,zastępowa,Krystyna,odrazu przystąpiła do rzeczy : 

- Dzisiaj nie będzie zwykłej zbiórki,bo musimy coś pilnego i waż - 
nego omówić, 

Młodsze dziewczynki odrazu straciły zainteresowanie zbiórką,skoro 
się dowiedziały,że nie będzie gier,za którymi przepadały. Ale okazało 
się,że chodzi rzeczywiście o ważną sprawę : Matka Foster,która w 
klasztorze uczyła geografii sposobem kooperscyjnym/tak to nazywała /, 
czyli przez współpracę z całą klasg,urządzała co miesiąc wspólnie z 
dziewczynkami "wieczór narodowy" rozmaitych reprezentowanych w klasie 
narodowości - a oprócz Angielek i tych pięciu Polek była w klasie spo- 

"ra grupka dziewczynek chyba ze czterech innych narodowości. Otóż co 
miesiąc przedstawicielki innego paustwa europejskiego dawały dla ca — 
łego klasztoru albo koncert,albo przedstawienie,albo charakterystycz- 
ny fragment z historii danego narodu,albo jakiś obrazek obyczajowy. W 
lutym była kolej właśnie na Polskę i na tych pięć Polek spadł obowię- 
zek obmyślenia tematu i przygotowania przedstawienia. 

Ale co tu urządzić? Krakowskie wesele? Koncert? Wszystko oklepane. 
— Wiecie co by było dobrze zrobić? - powiada Krystyna. Przedstawić 

jakiś szczegół z normalnego życia polskiego przed wojną. Bo do obrazu 
historycznego trzeba mieć porządne kostiumy,a z tym straszny kłopot. 

- Ja wam powiem : zróbmy wieczornicęj Wiecie co to jest : dziew — 
. częta przędą,stare babki drg pierze,wszyscy śpiewają i opowiadają baj- 

ki. Pamiętam,że kiedyś byłam na takiej wieczornicy w chałupie górals -— 
kiej w Biatym Dunajcu - odezwała się inna z dziewcząt. 

- Może to nawet dobry pomysł? Tylko trzeba by dać trochę objaśnień 
dla cudzoziemek. Ostatecznie przędzenie i tkanie to bardzo u nas popu- 
larne zajęcie,bardziej niż w innych krajach.W dawnych czasach wszyst- 
kie wogóle kobiety w Polsce tylko przędły i przędły. Przypommijcie so- 
bie chociażby,że jak Kmicic pierwszy raz przyjechał do Oleńki,to też 
trafił na wieczornicę, : 

- A pamiętacie jak uczyłyśmy się na komplecie polskim,że dawne mat- 
rony czytywały na wieczornicach księżki i uczyły dziewczęta wierszy 
Mickiewicza,czy coś takiego. I że właśnie lud polski przechował polskie 
pieśni,podania i legendy. 

Wszystkie dziewczynki zaraliły się nagle do tego projektu. Po pierw- 
szej naradzie dużo było rozmyślania, dużo rozmów,dużo pisania do dom. 
o pomoc i radę.Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień. 
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Wielka sala pensjonatowa,udekorowana kwiatami i bibułką w polskich 
kolorach,zapełniła się uczennicami,zakonnicami i gośćmi, Część sali os- 
łaniała zapuszczona kurtyna. Przed tę kurtynę wyszła Krystyna w polskim 
mundurku harcerskim i opowiedziała zębranym,że jednym z najbardziej w 
Polsce rozpowszechnionych zajęć jest uprawa i przeróbka lnu. We wszyst 
kich częściach Polski kobiety z wiosnę len sieję,potem go przez lato 
opielają i okopują i wreszcie jesienią zaczyna się przeróbka lnu na 
płótno. Scinaję go kobiety sierpami i moczą w rzekach lub stawach,przy- 
ciskając kamieniami. Potem się ten len suszy i wreszcie usuwa się/czyli 
łamie,albo"międli"/zewnętrzną twardą powłokę łodyg,okrywającą nici. Opad- łe łuski nazywają się "paździerze" i od nich pochodzi nazwa miesiąca, w którym się "międlenie" odbywa. Angielski October nazywa się w Polsce: 
Październik i z tego widać, jsk ważną dla Polski sprawą jest uprawa i obróbka lnu. Otrzymane lniane nitki czesze się na wielkich drucianych 
szczotkach,a potem się je przędzie przy pomocy kądzieli i wrzeciona . Przędzenie - to robota długa i trwa przez późną jesieu i pierwszą poło- 
wę zimy, Zeby było weselej, schodzą się kobiety z całej wsi w kilku cha- tach na tak zwane wieczornice,albo prządki,gdzie na wspólnych śpiewach, rozmowach i żartach czas im schodzi szybko i przyjemiie. Taką właśnie wieczornicę zebrani ujrzą za chwilę /oznajmiła Krystyna/, 

Z końcem lutego zwykle przędzenie jest ukonczone i gospodynie zaczy-— nają tkać płótno, Jest ono szare i wiosnę się je bieli na trawie przed chatą,albo nad strumykiem, 
Kiedy płótno jest już białe,można z niego szyć koszule,które w wie- lu częściach Polski dziewczęta później wyszywają u ramion,na xołnie - 

rzach i na rękawach, 
Na zakończenie Krystyna dodała jeszcze,że chcą one dziś zebranym przedstawić zwyczajny zimowy wieczór na wsi polskiej przed wojną. Jest 

właśnie luty,jeden z najzimniejszych w Polsce miesięcy/jak sama nazwa jego dowodzi,bo "luty",to w dawnej polszczyźnie to samo co "srogi"/,ZŻa oknami chaty,która się za chwilę ukaże,leży głęboki śnieg. Jest noc i mróz. W niektórych częściach Polski,w wioskach podgórskich,albo położo- nych wśród puszcz i lasów - wilki podcho- 
dzą do osad ludzkich,ale wieśniacy wie - 
rzą,że ich obroni Matka Boska Gromicz — 
na,której święto /2 lutego/stanowi u nas 
zakończenie okresu Bożego Narodzenia. 

To powiedziawszy Krystyna zeszła ze 
sceny i rozdała zgromadzonym wypisane na 
maszynie angielskie tłumaczenie piosenek. 

Już przy ostatnich jej słowach kurty- 
na podniosła się zwolna i widzowie ujrze- 
li wnętrze polskiej izby z wielkim pie - 
cem bielonym,na którym buzował wesoły 
ogień. W koło pieca na ławach siedziały 
dziewczęta z kadzielami,za nimi parę star-* 
szych kobiet i jedna całkiem stara.W kę 5% 
tach izby grupowali się parobeacy. Na po. . ścianach wisiały obrazy Świętysch,za nimi | ż zatknięto palmy i wianuszki z Bożego Cia- "Za oknami chaty.... ła. Był to narażie jakby żywy obraz przy leży głęboki śnieg. " 
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wtórze piosenki, śpiewanej przez chór za sceną : 
Poszedł do Królewca młodzieniec z wiciną; 
łzami się zalewał,żegnając z dziewczyną, 

Kręć się,kręć,wrzeciono,wić się tobie,wić, 
ta pamięta lepiej,czyjej dłuższa nić. 

Szybko idzie przędza wesołej dziewczynie, 
trzy dni pamiętała o wiernym chłopczynie. 

" Kręć się,kręć,wrzeciono...pękła wątła nić. ż 
Wstydem dziewczę płonie. Wstydź się,dziewczę,wstydź! 

Teraz obraz ożywił się. Zafurkotały wrzeciona. Parobcy podeszli do 
ław dziewczęcych i zaczęły się żarty i rozmowy,a później zaczęto śpie- 
wać. Spiewano skoczne mazurki i dziarskie krakowiaki i rubaszne górals- 
kie śpiewki i wesołe różne piosenki z przekpinkani, Więc chłopcy wołali: 

Tu dolina,tam wyżyna,na dolinie "jagryst", 
Miałem-ci ja piękne dziewczę,jeno je pies zagryzł! 

A dziewczęta odpowiadały im cienko : 
Ile liter napisano na białym papierze, 
Tyle złości,przewrotności w każdym kawalerzel 

Wreszcie poproszono starą babkę o bajki. Nie dała się długo prosić 
i zaraz im opowiedziała o Matce Boskiej Groumicznej,która "... dobytek 
ludzki ochrania od szkody i nawet wilki z żarłoczną paszczękę w. zimo- 
we noce od wiejskiej zagrody odgania sama opiekuwiczę ręką. ' Długa to 
była opowieść o głodnej wilczej doli w mroźne długie zimy,o tym jak 
się wilki srożą po drogach,napadając na przejezdnych, jak się podkopu- 
ją pod chlewy i obory,ale.... Panienka Swięta staje im na drodze, z 
grommicą w ręku,wśród tumanów śniegu i wilcze stada zatrzymje w bie- 
ZU » 

Po skończeniu bajki któraś z prządek przypomiała,że jutro Grom — 
niczna właśnie,a dziś ostatni wieczór,kiedy,zgodnie ze zwyczajem, jesz- 
cze można Śpiewać kolędy. Więc odśpiewano kilka pięknych kolęd,a przy 
ostatniej kurtyna powoli opadła i tak się skończył polski"*wieczór na- 
rodowy"geograficznej klasy Matki Foster,w klasztorze Sacrć Coeur *som- 
where in England", 

MARIA MICHAŁOWSKA 

Polskie Poństwo Podzierane, 
Dziś,kiedy okupant niemiecki cofa się z ziemi polskiej 
pod naporem armii sowieckiej,dokładne przestudiowanie 
historii powstania i organizacji Polskiego Państwa Pod- 
ziemnego jest bardziej jeszcze niż kiedykolwiek przed- 

- waj tem konieczne. Polskie Państwo Podziemne przechodzi bo- 
TIM ___. wiem do historii naszej jako jedno z najtrudniejszych 
ZanŃ.. —,—, 1 najpiękniejszych osiągnięć tej wojny, jako jeszcze je- 

a den dowód niezłomności ducha polskiego,którego ugiąć 
nie zdołała najokrutniejsza przemoc niemi ecka, / Red. / 

Każdy z narodów okupowanej Europy przeżył w czasie obecnej wojny 
chwilę,w której zadecydować musiał, jakie ma zająć wobeć zwycięskich 
Niemców stanowisko : współpracować czy stosować opór? - Ulece czy wal- 

"xw Z opery Moniuszki p. t. "Straszny Dwór". xx/ Marian Gawalewicze 
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czyć? W każdym z tych narodów,oprócz jednego tylko narodu polskiego, 
w momencie odpowiadania na te pytania następował rozłam : jedna część 
społeczeństwa przyjmowała w stosunku do okupanta postawę oporu,druga- 
- szła na współpracę. z okupantem. 

W społeczeństwie polskim takiego rozłam, nie było : całe społe — 
czeństwo zajęło wobec niemieckiego okupanta jednakową postawę. Na żad- 
nym odcinku Życia publicznego nie było w Polsce współpracy z Niemca- 
mi i cały naród w sojuszu ze swymi Sprzymierzeńcami kontynuował pod 
okupację walkę z wrogiem. Polska nie wydała qQuislinga. Ten fakt stwo- 
rzył w naszym kraju zupełnie innę sytuację niż w innych krajach oku- 
powanych przez Niemców; bez zrozumienia tej różnicy nie można zrozu- 
mieć ani istoty polskiego oporu i walki,która w Polsce od roku 1939 
ani na chwilę nie ustała,ani specjalnej organizacji naszego ruchu pod- 
ziemnego,stworzonej na sposób jedyny w Europie. 

Plan,z jakim Niemcy wkroczyli do Polski,obejmował: włączenie za -— 
cnodniej Polski do Rzeszy i wysiedlenie z niej wszystkich Polaków , 
oraz stworzenie z Polski środkowej t.zw. Generalnego Gubernatorstwa, 
przeznaczonego na miejsce zamieszkania Polaków,którzy mieli być zu -— 
pełnie podporządkowani Niemcom i zaprzęgnięci do pracy dla Rzeszy. 

Wkraczając na teren Polski,Niemcy spodziewali się znaleźć Polaków 
„..l polskie urzędy,które pomogłyby im w przeprowadzeniu tego planu. Te 

nadzieje ich zawiodły : wszystkie istniejące przed wojną polskie ins- 
tytucje państwowe odmówiły współpracy z wrogiem. Niemcy stworzyli wte- 
dy w Polsce niemiecki rząd okupacyjny i urzędy,obsadzone wyłącznie 
przez Niemców i od pierwszej chwili wprowadzili w Polsce rządy najok- 
rutniejszego antypolskiego terroru, ; 

Polacy znaleźli się poza prawem i odczuli potrzebę zbudowania włas- 
nych form organizacji prawnej,politycznej i padstwowej. Zostały one 
stworzone tajnie,niejako przeniesione w podziemia Życia narodowego i 
stały się zawiązkiem tej organizacji podziemnej,która przejdzie do 
historii naszej pod nazwą Polskiego Państwa Podziemnego. 

Władze Polskiego Państwa Podziemmego to jedyne władze, jakie zosta- 
ły uznane przez naród polski pod okupację-niemieckich władz okupacyj- 
nych nikt w kraju nie uznał, 

JAK POWSTAŁO POLSKIE PANSTWO PODZIEMNE? 
Pierwsze tajne organizacje niepodległościowe w Polsce okupowanej 

powstawać zaczęły już natychmiast po upadku Warszawy, jesienia 1939 r. 
W tym początkowym okresie każda z licznych wówczas organizacji - czy 
to wojskowych czy politycznych - działała mmiej lub więcej na własną 
rękę; jednoczył je jednak wspólny cel : dalsze prowadzenie walki z 
Niemcami aż do chwili odzyskania niepodległości, 

Odrazu też zaczęły się zaznaczać wśród tych tajnych organizacji da- 
żenia do zjednoczenia ich wysiłków wewnątrz Polski,na zewnątrz zaś — 
- do nawiązania ścisłego kontaktu z Rządem Polskim,który pod kierow — 
nictwem generała Sikorskiego pełnił wtedy sw8 funkcje we Francji, 
"Do osiągnięcia tego przyczyniły się najbardziej główne przedwojen- 

ne polskie partie polityczne,które przez cały czas trwania okupacji 
pozostawały ze sobą w potajemnym kontakcie, Rząd działający na obczyśź— 
nie potrzebował poparcia kraju,a więc właśnie tych partii - one zaś; 
będąc głównym czynnikiem oporu w okupowanej*Polsce,chciały mieć wpływ 
na Rząd i za jego pośrednictwem pozostawać w kontakcie ze Sprzymie - 
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rzeńcami Polski/wówczas Francją i W.Brytanią/, 
Te cele zostały osiągnięte kiedy łączność między krajem a rządem 

została nawiązana i ustalona i gdy główne partie polityczne wyznaczy- 
ły z pośród swych członków przebywających za granicą ludzi ,upoważnio- 
nych do przemawiania w ich imieniu. Ludzie ci mogli dzięki tajnie zor- 
ganizowanej łączności z Polską stale otrzymywać instrukcje od swoich 
partii w Kraju. Partie te miały odtąd zapewniony wpływ na rząd i na je- 
go działalność za granicą. ę 

Opierając się tak silnie o społeczeństwo w okupowanym kraju,Rząd 
Polski we Francji od początku swej działalności za granieg miał wszel- 
kię prawo przemawiać imieniem całego narodu. 

Pomimo więc wrześniowej klęski 1 pomimo okupacji,najważniejsze ins- 
tytucje, jakie istnieją w każdym paiistwie demokratycznym nie przestały 
działać - musiały się one jedynie przystosować do narzuconych przez 
wojnę warunków. Prezydent i Rząd R.P.oraz Polska Rada Narodową znaleźli 
się od r.1959 poza granicami Polski; władze administracyjne,Rada Jed- 
ności Narodowej,oraz przeważająca część Polskich Sił Zbrojnych rozpo- 
częły tajną działalność na terenie kraju. 

Z biegiem czasu na czele władz cywilnych w kraju stanął Delegat 
Rządu R.P. ,jako wice-premier i pełnomocnik rządu na kraj. Trzech tajnie 
współdziałających z nim ministrów stworzyło z nim razem Krajową Radę 
Ministrów. Delegatowi Rządu podlegała tajna administracja paiistwowa , 
obejmująca cały teren Rzeczypospolitej, Władzę sądowniczą pełniły w 
kraju polskie 3ądy Podzieme, 

Najważniejszą dziedziną działalności Polskiego Paistwa Podziemnego 
było kierowanie oporem i walką z Niemcami na terenie okupowanego kraju. 
Wyróżnić tu należy bierny opór całego społeczeństwa,kierowany przez 
władze cywilne - oraz akcję bojową,której kierownictwo objęły władze 
wojskowe: ; 

W ten sposób przez długie lata wojny i okupacji niemieckiej Państwo 
Polskie ani na chwilę nie przestało istnieć. 

-_PRZEZ UCHO IGIELNE" - NA POKŁAD "GARLANDA", 

/dalszy ciąg ze strony 2 - giej / 

Przez doki - kamienną pustynię warsztatów,magazynów i ponurych róż- 
nych budynków,które bynajmiiej nie dają przedsmaku morza ani przestrze- 
ni - prowadzi mnie polski marynarz. Po drodze dowiaduję się,że pochodzi 
z Francji,gdzie rodzice jego osiedlili się po ostatniej wojnie. Do ma - 
rynarki polskiej zgłosił się w 19389 roku,kiedy Polskie Siły Zbrojne re- 
organizowały się we Francji. Ostatnio pływał na "Slązaku" i brał udział 
w inwazji kontynentu,ale później się rozchorował i dotychczas leżał w 
szpitalu. Jest wyraźnie rozgoryczony : . 

- Zażądam chyba komisji lekarskiej,bo nic mi Już nie dolega - będę 
po szpitalach siedział,a okręt tymczasem wypłynie na morze,albo wogóle 
przydzielą mmie na ląd. : * 

3ciana budynków rozsuwa się przed nami, Okręty,okręty - gdzie okiem 
sięgnąć wszędzie widać szarawo-błękitne sylwetki okrętów. Tu kontrtor- 
pedowiec francuski ,opodal wspaniały,olbrzymi pancernik brytyjski,a da- 
leko,na błękitnej redzie - smukłe sylwetki okrętów amerykaiskich. Obok 
Francuza trzepocze na wietrze biało-czerwona bandera, To "Garland", 
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Wchodzimy po trapie na pokład. Mego przewodnika witają koledzy,a ja 
tymczasem melduję się u dowódey okrętu. Po chwili jestem znów na pokła- 
dzie.Dwaj marynarze bawią się z faworytami załogi : czarny pies Maciuś 
dostał właśnie migdała,ale wyrwała m. go sprytna małpka,Cheeta. Gonia 
się po pokładzie,Maciuś szczeka,a Cheeta wymyśla ma po małpi emu. 

- Mamy też papugę - chwali się jeden z marynarzy. Ale śpi,nie chcę 
jej budzić, 

Na pokładzie "Garlanda" jest wesoło. A przecież jeden z marynarzy; 
siłę wzięty w swoim czasie do wojska niemieckiego,przeszedł kampanię 
afrykaiiską i dopiero w okresie odwrotu Rommla zdołał przedostać się 
na Aliancką stronę,do swoich. Inny był w Rosji. Obaj przeszli dużo. Nie- 
dawno dopiero wrócili z prawie rocznej służby na morzu. Ich rodziny? 
Jeden zostawił swoich w Grudziądzu i od chwili kiedy go wzięto do nie- 
mieckiego wojska nie słyszał od nich ani słowa. Drugi pochodzi ze Lwo- 
wa i też nic nie wie o swoich.Kiedy ich zobaczą? Co im przyniesie 
przyszłość? Jak się dla nich skończy wojenna tułaczka? Nie wiadomo. A 
jednak na "Garlandzie" panuje atmosfera beztroska prawie i wesoła , 
często zresztą towarzysząca ludziom akcji. 

Po kilku godzinach na pokładzie "Garlanda"-lepiej zrozumiałem dla- 
czego ów marynarz,ochotnik z Francji,uważa się za tak bardzo pokrzyw- 
dzonego,kiedy go chcą posłać na urlop zdrowotny,zamiast z powrotem do 
służby,na okręt» 

Wo ONUSY w Parmie. 
Na wzgórzach nad Paletwą dwudniowa bitwa Nigeryjczyków zamiera po- 

woli.W stóp naszego biwaku błękitna rzeka Kaladan ciemieje w zapada- 
jęcym zmierzchu. Bill i Ham wrócili właśnie z patrolu. Całodniowa tros- 
ka o białych i czarnych braci zamienia się w wesołą "tea party".Herba- 
ta to specjalność naszej kompanii : specjalny boy od świtu do nocy ją 
gotuje,specjalnie większe racje wycygania kwatermistrz - nawet pod og- 
niem nasz tea room zawsze funkcjonował, A gdy kiedyś japoński pocisk 
rozbił nasz wysłużony imbryk, "załamaliśmy się moralnie" na dwa dni , 
zanim dowództwo batalionu nie przydzieliło nam kociołka z messy puł- 
kownika. : 

Czarna płachta nocy tłumi śmiech i rozmowy,gasi ognie biwaku. Dziwne 
są te burmijskie noce w dżungli. Od zmierzchu dzikie kury i pawie pieją 
i nawołują się po stokach,stwarzając wrażenie,że to patrole japoliskie 
wymieniają sygnały. Ogromme nocne ptaszyska łopoczą w ciemniejącej 
dżungli,a pełzająca po urwisku pantera strąca żwir i kamienie do drze- 
miącej rzeki.Wielkie,szaro-złote jaszczurki wynurzają się z ukrycia na 
nocne łowy owadów i wykrzykuję coś prawie ludzkim głosem. Jakiś ptak 
gwiżdże raz po raz króciutką melodyjkę i urywa zawsze na tej samej nu- 
cie.A gdy wielki burmijski księżyc - najsrebrniejszy ze wszystkich 
księżyców świata - wschodzi powoli nad dżunglą,ciągnące za wojskiem 
szakale zaczynają wyć żałobnie,a stada małp,rozespane i złe,odgrażają 
się chóralnie nocnym włóczęgom. Psy w opuszczonych wioskach dopełniają 
swym przejmującym skowytem nocnej symfonii dżungli, 
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Piątka batalionowych Polaków zeszła się na wymianę wrażeń i opija 
się mleczną herbatą nad wygasającym ogniskiem. Jaś,Slązak,dowódca ba- 
talionowych moździerzy,dumny posiadacz rekordowej długości wąsów - su 
muje naszą rozmowę takim krótkim zdaniem : 

- Dziwny kraj,pieruna,i dziwna ta wojna... 3 
- Polacy z nurzynami w Czternastej Armii Brytyjskiej - Japończyków 

po Burmie gonią - dorzuca Adam. 
- I pewnie nikt nawet nie wie,że się tu bijemy - wzdycha Bolek. 
- Nie wszystko ci jedno? Zależy ei żeby się Mikado dowiedział? 
Rozchodzimy się wcześnie pod koce,bo wieczory są jeszcze zimmne,ale 

sen nie łatwo przychodzi w seledynowej poświacie księżycowej nocy. Po- 
woli,w napół sennych marzeniach,Kaladan zaczyna toczyć się szarymi wo- 
dami Wisły i już nie dżungla,ale las sosnowy Z wysokiego przegląda się 
brzegu. - 

Z bambusowych liści krople nocnej rosy padaję ciężko, jak łZyc.. 

GOŁĄBH: —a ruchy podziemne 
©a. wr okepowaniej łrurojoie a 

Dlaczego gołębie zawsze wracają do dona? 
Jest to pytanie,na które nie umieją jeszcze odpowiedzieć nawet 

eksperci. Próbowano już wywożąc gołębie z ich gołębników zawięzywać 
im oczy i zatykać uszy watą - ale nie przydało się to na nie,bo od — 
zyskawszy swobodę ruchów wracały one natychmiast do swych domów. Ostat- 
nio wszystkich hodowców w Anglii w podziw wprawił gołąb "Per Ardua", 
który urodził się gdzieś w Kent w kwietniu ubiegłego roku i po paru 
miesiącach został z Anglii przewieziony do Gibraltaru. Ale rodzice "Per 
Ardua" zostali w Kent. Pewnego dnia,jesienią zeszłego roku, "Per Ardua" 
najspokojniej wyruszył w podróż i po 11 dniach znalazł się w rodzin — 
nym domu,w Kent. 

Gołębie pocztowe odegrały i stale odgrywają w tej wojnie bardzo po- 
ważnę rolę.Niektóre z gołębi „używanych przez armię brytyjską,mają za 
sobę wspaniałe rekordy bojowe. Jeden z nich naprzykład przyleciał do 
Anglii z Arnhem w ciągu 4 godzin i 35 minut,tj.z szybkościę ponad 100 
kilometrów na godzinę, 

Ale najbardziej sensacyjną stroną służby gołębi pocztowych w cza- 
sie tej wojny jest ich udział w nawiązywaniu i utrzymaniu łęczności 
z ruchami podziemnymi w okupowsnej Francji,Belgii,Rolandii. Wiele go- 
Pe oazę przywiozło z tych krajów do Anglii bardzo ważne wia- 
domości. 

Wielka ofenzywa gołębi na kraje okupowane rozpoczęła się jesienią 
1940 roku. Opuszczano je wtedy mianowicie w różnych krajach okupowanych 
na spadochronach wielkości parasolki,do których przywiązane były tek- 
turowe pudełka,zawierające gołębia, jedzenie dla niego na 10 dni i na 
kartce cienkiego papieru spisane pytania,dotyczące ważnych dla dowódz- 
twa sprzymierzonych zagadnień,takich jak rozmieszczenie i poruszenia 
wojsk niemieckich itp. Patrioci francuscy czy belgijscy,znalazłszy ta- 
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kiego dziwnego spadochroniarza,odpowiadali na tej samej kartce na py- 
tania i umieszczali tak wypełniony kwestionariusz w małej rurce,przy- 
mocowanej do nogi gołębia,który wracał do swojej kwatery w Wielkiej 
Brytanii,przywożąc ze sobę wiadomości nieraz bardzo ważne i cenne. 

  

SELON PONTOMIW 
"GOODY TWO SHOES" , TEATR COLISEUM, 

W TEATRACH LONDYNSKICH. 

Poprzez baruvną halę rynkową i przedmieście miasteczka dostajemy sie 
do wnętrza...buta. Mieszka w nim starowinka imieniem Bluebell i jej 
trzydzieści dwoje dzieci. Są oni bardzo ubodzy i dlatego zbudowali so- 
bie domek w starym bucie. Oprócz konia i kota nie mają żadnego gospodar- 
stwa. 

Ale najstarsza z trzydziestu dwojga dzieci, Goody /nazwijmy ją Dob- 
rotkę/ - otrzymała w prezencie od Dobrej Wróżki parę ślicznych butków; 
czerwone,lśniące,iskrzęce się diamentami,posiadają te butki czarodziejs- 
ką moc : temu kto je nosi nie grozi żadna krzywda,a wszystkie jego ży 
czenia zostaną zaraz spełnione.Wie o tym Zły Karzeł i każe swoim słu — 
gom wyłuraść butki Dobrotki i zamienić je na "Evil Shoes",Butki Zła. Kto 
tylko te Złe Butki włoży - staje się kłótliwy,zazdrosny, obojętny na 
krzywdę i niedolę ludzką. 

Kiedy czarodziejskie butki zginęły,młody cieśla z miasteczka,Robin, 
ukochany Dobrotki,wyrusza na poszukiwanie cennej zguby. Mijają roztaii- 
czone Jesieii,Zima,Wiosna i Lato,a Robin wciąż zguby szuka. Szuka w prze- 
pięknej górzystej Szkocji i szuka w Zaczarowanym Lesie,gdzie arzewa mru- 
gają do niego Żarzącymi się oczyma,a różne zjawy przebiegają przez 
ścieżkę. Ze starego,spróchniałego drzewa wysuwa się nagle Zły Karzeł w 
skradzionych czerwonych butkach i drwi sobie z Robina,nie wiedzac,że 
potęga miłości umie pokonać wszystkie przeszkody. Robin zdziera m ze 
stóp czarodziejskie butki i oddaje je ukochanej,a w ostatniej scenie 
wszyscy przybywają na wesele Dobrotki i Robina, 

To jest treść pantominy "Goody Two Shoes",opowiedziana w skrócie . 
Przez całę bajkę przewija się pierwiastek śmieszności i groteski. Już 
sam fakt,że rola starowinki Bluebell grana jest przez mężczyznę o tubal- 
nym głosie,wzbudza niemilknący śmiech na widowni.A kiedy w przerwie mię— 
dzy odsłonami Bluebell sam jeden tańczy przed kurtynę kadryla "w 4 pary" 
- można poprostu umrzeć ze śmiechu. Tańczą zresztę w tej pantominie 
wszyscy,gdzie tylko i kiedy mają ku tem, pretekst i okazję. A na tle ma- 
lowniczych dekoracji,bogactwa kolorów i przepychu wystawy;na tle kurtyn»; 
które wznoszą się jedna po drugiej coraz to nowe odsłaniając cuda,przy 
dźwiękach muzyki,która albo podkreśla treść danej sceny albo z nią dow- 
cipnie kontrastuje - taniec elfów,kurcząęt,kwiatów,dzieci,dobrych dusz- 
ków,niezgrabnego konia i staruszki Bluebel1l wyględa chwilami zabawnie 
„£ groteskowo,chwilami zaś wzruszająco. 

Są tam też i zwierzęta : koli o bardzo figlarmym usposobieniu,wdzięcz- 
nie przebierający nóżkami,sypiający w łóżku i wysłuchujący przed zaśnię- 
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ciem bajeczki i śliczny ogromny kot,wiecznie głodny,łakomy i natarczy- 
wy; sę nawet i insekty : stonoga,biegająca po ścianie wewnątrz buta i 

pająk. 
Słowo "pantomina"/albo :"pantomima",ale zwykle mówimy "pantomina", 

bo nam to łatwiej po polsku wymówić; po angielsku słowo to brzmi "pan- 
tomime"/ - otóż słowo to póchodzi z greckiego "panto mimos* - "wszyst- 
ko naśladujący” i w pierwotnym swym znaczeniu używane było na określe- 
nie gry aktora,który wyrazem twarzy,gestykulacją i całą swoją postawą— 
- bez słów — starał się wyrazić rozmaite wrażenia i uczucia. Pantomina 
wdarła się na scenę teatru z rynków miejskich,ze straganów kiermaszo- 
wych i przyniosła ze sobę pierwiastek śmieszności i groteski,przepla- 
tany pierwiastkiem wzruszającej,podniosłej wiary w wieczne Dobro i 
Piękno; wielki nacisk położyła na balet,który jest zasadniczą jej częś- 
cię; zwierzętom powierzyła role rówiorzędne z ludźmi; i przyprowadziła 
ze sobą na scenę swoich błaznów cyrkowych i ich niewymyślne dowcipy. 

tGoody Two Shoes* i inne send Aladyn,Peter Pan,Alicja w 
Krainie Czarów,Kopciuszek,Mama Gąska,Dzieci w Lesie,Kot w Butach, Humpty 
-Dumpty,dokonaty w tym roku, jak zresztą co roku w okresie Bożego Na — 
rodzenia,prawdziwej inwaz ji teatrów stołecznych i prowincjonalnych . 
Wzruszające i komiczne,kolorowe i roztadczone,bawią i zachwycają do - 
rosłych tak samo jak młodzież i dzieci, 

KAROL BRATEK, 

„A Son % rermemtóaor" 
JAK SOBIE HOLLYWOOD WYOBRAŻA ŻYCIE SZOPENA, 

Miły,kolorowy,ilustrowany przepiękną muzyką film amerykański o Szo- 
penie,wyświetlany obecnie w Londynie,irytuje widza swoimi błędami biog- 
raficznymi i historycznymi. Prawdziwe fakty z życia Szopena i tło histo- 
ryczne jego życia potraktowano w tym filmie z wrodzona producentom ame— 
rykańskim beztroską. Któżby zwracał uwagę na takie "drobiazgi",jak prze- 
sunięcie daty powstania listopadowego Z roku 1830 na jakąś późniejszą, 
bliżej zresztą nieokreśloną datę? W dodatku cała jakby treść prawdzi- 
wego Życia Szopena została w tym filmie dziwacznie przeinaczona. Polska, 
która w życiu Szopena,człowieka i artysty,była poprostu - ojczyzną, tym 
droższęą,że dalekę i nieszczęśliwą,w ujęciu Hollywood staje się fatalną 
jakąś ośmiornicą,która żąda od niego cyklu koncertów i już,nawet żeby 
miał zaraz. potem umrzeć, ! 

Cała bowiem kariera artystyczna Szopena obraca się w tym filmie do- 
koła zagadnienia : czy Szopen ma się zamknąć w domu pisarki francus - 
kiej George Sand,w Nohant, jak w pustelni i poświęcić się wyłącznie two- 
rzeniu,czy też ma dawać koncerty na polskie cele patriotyczne. George 
Sand uważa,że powinien komponować w Nohant i sprzeciwia się koncertom; 
przez pewien czas zgadza się z tym i Szopen; tymczasem jego patrio- 
tyczni przyjaciele z jego starym profesorem muzyki ,Józefem Elsnerem,na 
czele żądają,żeby dawał koncerty,które rozsławiłyby imię Polski za 
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granicę i przyczyniłyby się do finansowego poparcia wolnościowych ru- 
chów polskich w Kraju. Patriotyzm i Etiuda Rewolucyjna zwyciężają,3Z0- 
pen porzuca George i Nohant i z amerykaiskim rozmachem objeżdża wszygt- 
kie stolice świata,odnosząc między innymi tryumfy w Rzymie i w Buda -- 
peszcie,gdzie nigdy w życiu nie był.Ale przypłaca tę ofiarę całkowitym 
wyczerpaniem organizmu już przedtem osłabionego chorobę płue - i umiera, 

W rzeczywistości tymczasem Szopen najspokojniej dawał koncerty od 
początku swojej kariery,w Warszawie,Wiedniu,a później w Paryżu i w 
anglii,i to bardzo często właśnie koncerty na cele patriotyczne, Miał 
on jednak bardzo delikathe uderzenie - zwłaszcza w ostatnich latach Żży- 
ceia,wobec rozwijającej się choroby płuc coraz słabsze - i dlatego zaw- 
sze wolaż+ koncerty prywatne niż wielkie imprezy publiczne w salach kon- 
certowych. Niezależnie od dawania koncertów miał jeszcze czas nie tylko 
na to żeby tworzyć,ale i żeby dawać lekcje muzyki. 

Niektóre sceny z dzieciństwa i młodości Szopena,włącznie z owym kon- 
certem z nieprawdziwego zdarzenia,danym przez niego wspólnie z Pagani- 
nim dla gromady zjadaczy kawioru i chleba,są poprostu zmyślone, Profe - 
sor Mlsner,który w amerykańskim filmie odgrywa task wybitną rolę zwłasz- 
cza jako Anioł-Stróż Szopena we Francji - w rzeczywistości wcale z 
Szopenem z Warszawy nie wyjechał, Konstancji Gładkowskiej,swojej pierw- 
szej miłoścad ,Szopen także już po wyjeśdzie z Warszawy nie widział,a u jego łoża śmierci w Paryżu stanęła wcale nie Konstancja,tylko najstar- 
sza jego siostra,Ludwika Jędrzejewicz. Drugą wielką miłość i tragiczne rozstanie Szopena z Marię Wodzińską - Hollywood wogóle pomija milcze- 
niem,a z George Sand robi olśniewającą piękność ,którę wcale w rzeczy -— wistości nie była /a za to paliła cygarali/.I tak dalej,i tak dalej. 

"Nie warto wyliczać wszystkich - bardzo licznych - przeinaczeń w sce- nariuszu tego miłego skędinęd filmu. Warto tylko przypomnieć sobie po - XkRótce najważniejsze fakty i daty z prawdziwego Życia Szopena. 
Urodził się on w Zelazowej Woli,niedaleko Warszawy,22 lutego 1810 ro- 

ku;właśnie w lutym przypada rocznica jego urodzin.W tym samym roku ro- dzice jego przenieśli się do Warszawy,gdzie stary pan Szopen wykładał 
w kilku szkołach warszawskich języka francuskiego,a przez pewien czas 
prowadził też pensjonat dla chłopców, Ojciec Szopena urodził się w Lo- taryngii,ale mając lat kilkanaście osiedlił się w Polsce,a ożenił się z pannę Justyną Krzyżanowską. Co do niezaprzeczalnej polskości Szopena 
1 co do polskiego w stu procentach charakter jego sztuki nikt nie ma 

 aziś wątpliwości, 
Zanim Szopen wyjechał z Warszawy 1 listopada 1830 roku,miał już w ro- dzinnym swoim mieście sławę wielkiego artysty. Kiedy był w drodze do Pa- ryża,we wrześniu 1831 roku dobiegła go w Sztutgarcie /a nie w Paryżu 

ani w Nohant/ wieść o upadku powstania listopadowego i o wzięciu Warsza- wy przez Rosjan. Pod wrażeniem tej tragicznej wiadomości skomponował 38%0— 
pen wówczas słynnę,przepięknę i dramatyczną Etiudę Rewolucyjną ,której główny motyw przeplata się pięknie przez drugą część film, "A Song To Remember", Osiadłszy w Paryżu Szopen grał i tworzył,zdobywając uwielbie- nie tłumów,przyjaźń znakomitych i podziw koronowanych. 

Nie wrócił już nigdy do Polski i zmarł w Paryżu jesienią 1849 r. Po- chowano go na cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu,a serce jego przewiezio- 
no do Warszawy i złożono w Kościele Sw. Krzyża. W czasie ostatnich walk w naszej stolicy uratowano je z ruin i płomieni i przewieziono pod 
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Warszawę. A kiedy ustąpili z Warszawy Niemcy - korespondenci pism 
londyiiskich donieśli,że wśród gruzów i zgliszcz można w stolicy Pols- 
ki odnaleść dom z takim na murze napisem : Tu żył i tworzył Fryderyk 
Sz ODERe o ce p ŻE "I, 

Reco 0 
z ANGLIĘ. .» Gody, nr =oah ZWIEDZAJMY E | ów 

WHIPSNADE - RAJ DLA ZWIERZĄT I PTAKÓW. + 

tg, 

    Fo 

Er 
x 

   *Niedaleko,bo w odległości około 55 mil od Londynu,leży na 500 akrach 
pagórkowatego terenu Park Zoologiczny w Whipsnade, Park ten należy do 
Towarzystwa Zoologicznego; został on założony w celu dostarczenia zwie- 
rzętom większej niż w londyiiskim Zoo przestrzeni i swobody oraz stwo -— 
rzenia dobrych warunków rozwoju dla roślin i ptaków brytyjskich, 

Chodząc po pięknym tym parku widzi się ciągle dzikie zwierzęta z róż: 
nych najbardziej egzotycznych części świata,biegające wśród drzew i 
krzaków napozór zupełnie swobodnie. Zza grupy drzew wybiega nagle gro- 

 "madka wilków,w oddali po polance przechadza się tygrys,w innej znów 
stronie szympanse jedzą podwieczorek,a wielbłąd znika za jakimś zakrę- 
tem. 

Mimo,że od zwierząt nie dzielą go żelazne klatki,każdy zwiedzający 
Park w Whipsnade czuje się zupełnie bezpieczny, Dlaczego? Pojedź to zo- 
baczysz» . 

Dojechać do Whipsnade jest dosyć łatwo. Można z Londynu,ze stacji St. 
Pancras,przyjechać pociągiem LMS do Luton/około godziny drogi/;.a z Lu- 
ton autobusem jechać do Whipsnade.Względnie można z Londynu przyjechać 
kolejką podziemną do Watford Junction,a z Watford autobusem Nr.321 do 
Luton,skąd /z pobliża dworca/ jechać autobusem do celu. Albo też koleją 
z Londynu /LNER/ dojechać do Dunstable,skąd do Whipsnade jest stosunko- 
wo niedaleko i można pojechać tam autobusem,albo nawet dojść pieszo, 

- /Amator pieszych wycieczek/, 

  ADAM MICKIEWICZ . 

ZDANIA I UWAGI , 

Słowo i czyne 

W słowach tylko chęć widzim,w działaniu potęgę; 
Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę. 

Cecha Wyższego. 

Po tem wyższego męża możesz poznać w tłumie, . 
Ze on zawsze to tylko zwykł robić,co umie. - 

Mądrość, 

Naukę i pieniędzmi drudzy cię zbogacg, 
Mądrość musisz sam z siebie własną  dobyć pracą. 

p. archiwum 
= | harcerskie.pl 
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>> oną  gEE= PUJ TZM Pa a BE 

EM MLECZNOJ ORODZI, —=- 
Czy wiecie,że zupełnie dokładny adres każdego % nas powinien właś- ciwie wyglądać naprzykład tak : 

Pan Jan Kwiatkowski 
Ulica Mazowiecka Nr. 6 

Warszawa | 
Polska 

Europa 
ZIEMIA 

SYSTEM SŁONECZNY 
MLECZNA. DROGA. : List,opatrzony tak dokładnym adresem,nie powinien we Wszechświecie zaginąć, Możliwe zresztę,że dotychczas wasze listy na ogół nie ginęły i że się jeszcze nie zdarzyło Żeby się któryś z nich zabłąkał poza Ziemię. To też bynajmiej nie twierdzę,że taki sposób adresowania lis- > trzeba koniecznie zaraz wprowadzić,a w każdym razie nie twierdzę, e żaraze 

W naszej potocznej korespondencji ze znajomymi czy z kolegami msi- my na kopercie umieszczać tylko nazwę ulicy i miasta,w którym mieszka- ją,względnie nazwę kraju, jeśli mieszkają w innym kraju niż my - i naz- wę części świata, jeżeli nie siedzą - jak my - w Europie,tylko w Amery- ce albo w Australii.Ale nie potrzebujemy pisać na kopercie "Ziemia", bo i tak każdy listonosz,i w ogóle każde dziecko,wie,że nie piszemy na Marsa,ani na żadną inną z planet,krążących razem z Ziemią dokoła Słońca,ani nawet na Księżyc,który dla odmiany krąży nie dokoła Słołńica tylko dokoła Ziemi,Warto sobie przypommieć,że tych planet,krążących dokoła naszej gwiazdy,którą nazywamy Słońcem,i tworzących razem z nią to,co nazywamy Systemem Słonecznym jest dziewięć : Wenus ,Merkury,Zie— mia,Mars,Jowisz,Saturn,Uran,Neptun i dopiero w 1930 roku odkryty Plu- „ton,a oprócz tego jest jeszcze ze 2000 o wiele mniejszych planetek, czyli asteroidów, 
Nie potrzebujemy też w naszej korespondencji podkreślać przynależ- ności danego kolegi do Systemu Słonecziego,bo i tak wszyscy wiedzą,że nie mamy kolegów na innych gwiazdach i nikt się nie kwapi pisać do nag z tysięcy milionów tych innych gwiazd,które razem ze Słońcem tworzą w , przestrzeni owo skupienie gwiezdne,nazywane przez nas Mleczną Drogą. A cóż dopiero z innych skupień gwiezdnych,z poza Drogi Mlecznej? Bo oczywiście Świat się na Mlecznej Drodze nie kończy i chociaż Mleczna Droga jest tak olbrzymia i tak wspaniała,że trudno ją sobie w ogóle wyobrazić - jest tylko kroplę gwiezdną w oceanie gwiazd,poruszających się w przestrzeni w niewiadomych nam kierunkach i celach, 
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Tak,tak, Kiedy siędzimy sobie wieczorem w parku i,zadzierając głowę, wpatrujemy się w rozgwieżdżone niebo - wtedy w dalekiej,strasznej i ta- jemmiczej przestrzeni ,w odległości milionów lat świetlnych od kruszyny astralnej zwanej Ziemią,dzieją się wspaniałe różne rzeczy,których zoba- czyć ani wyobrazić sobie nie możemy : rodzą się nowe światy; zamierają stare; olbrzymie - takie jak nasza Ziemia - kawały materii odrywają się nagle od ciał gwiezdnych - takich jak Słońce - i pędzą w czarną przest- 

osi, Kiedyś,miliony lat temu,zdarzyło się tak pewno ze Słolicem - i tak powstała Ziemia i inne planety Słońca, 
Dobrze jest siedząc wieczorem w parku spróbować wyobrazić gobie wszystkie te potężne zjawiska,a później obrócić wzrok ku Ziemi,tej ha- łaśliwej,zgubionej w przestrzeni małej kulce,której mieszkańcy,Ziemia- nie/jakby nas określił mieszkaniec Marsa,gdyby na Marsie ktoś mieszkał - ale o tym czy mieszka przy innej okazji? - wyobrażają sobie zarozu — miale,że są Alfa i Omegą,Początkiem i Końcem wielkiego wszechświata. Ziemia nasza ma za sobą wiele milionów lat. Ulegajge prawom nie przez człowieka ustanowionym,od milionów lat krąży dokoła Słolńica wraz z wier- nym swym Księżycem,od milionów lat obraca się dokoła własnej osi.Na jej niewzruszony bieg nie wpłynęło w najmniejszym stopniu istnienie ani upa: dek najświetniejszych starożytnych imperiów,ani trzydziestoletnie ani stuletnie wojny,ani V1 ani Yg „ani nic,niec,cokolwiek złego czy dobrego wymyślił człowiek, 

JANUSZ KOLBUSZEWSKI. 

CO TO JEST MLECZNA DROGA. 
Kiedy w pogodny, bezksiężycowy wieczór spojrzycie na niebo rozi rzo- ne gwiazdami,natychmiast zadacie sobie pytanie t: ile jest tych Zwiawić tysiące ? miliony ? 
Otóż okazuje się,że - posiadając najlepszy wzrok - nie można gołym okiem zobaczyć więcej niż 3000 gwiazd po każdej stronie kuli ziemskiej /albo,inaczej mówiąc,z każdej półkuli/, Wszystkie te gwiaz- : 

jonym w przyrządy op- 
milionów gwiazd dla 
cych się odkryć przy 
olbrzymiej otchłani 

dy,widzieane okiem nieuzbro- tyczne i około stu tysięcy oka niewidzialnych,a dają - | pomocy teleskopu, tworzą W 
2 

   

    

   

  

przestrzeni wszechświata gi- 

  

A $żż 38 .; a, z 

Rozmiory Gabktyti 

gantycznę chmurę o3 gwieżdną,której kształt po- równać można do dwa Sk talerzy,złożonych dnami na zewnętrz/patrz rys. /, aż Zbiorowisko «to nosi nazwę Drogi Mleece Z— . ne jalboGalakt 5-5 
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Słońice nasze,które jest gwiazdą,a więc rozpaloną kulą o olbrzymiej 
temperaturze,świecącą własnym światłem i wysyłającę w przestrzeń ogrom- 
ne ilości ciepła,należy do tego zbiorowiska gwiazd. 

Jakie rozmiary ma Galaktyka? 
Gdybyśmy chcieli podać wymiary tej części przestrzeni,którą zajmją 

gwiazdy Galaktyki w milach albo w kilometrach - otrzymalibyśmy tak wiel- 
kie ilości cyfr,że odczytać tej liczby nikt by nie potrafił. Aby tem 
zaradzić,do mierzenia odlegfości we wszechświecie używamy t.zw. l at 
świetlnych. 

Wiedząc,że promie światła porusza się w przestrzeni z szybkością 

300.000 km.na sekundę,obliczamy ile czasu zużywa on na przebiegnięcie: 
mierzonego we wszechświecie odcinka. Okazuje się,że ten właśnie promień 
światła,wypuszczony z jednego brzegu Mlecznej Drogi,biegnąc z szybkoś- 

cią 300. 000 km.na sekundę doleci na jej drugi brzeg /na rysunku od A do 
B/ dopiero za 150 tysięcy lat. Na podróż od © do D potrzebował będzie 
około 20.000 lat świetlnych. 

Słońce nasze znajduje się w odległości 30.000 lat świetlnych od środ- 
- ka tej chmury gwiezdnej /w miejscu oznaczonym na rysunku x f. 

Jak gęsto rozmieszczone są w Galaktyce gwiazdy ? : 
Niech się nikomu nie zdaje,że w tej chmurze gwiazd odległości między 

poszczególnymi gwiazdami są małe.NielSą olbrzymiel Niech przykładem bę- 
dzie gwiazda,która jest najbliższym sgsiadem Słoiica i nosi dziwnę nazwę 
Proxima Centauri. Promie światła,poruszając się z szybkością 300.000 km. 
na sekundę,biegnie od niej do Słolica ponad cztery lata. 

Go się dzieje poza granicami naszej Galaktyki? 
Używam słowa "naszej" ,gdyż Ziemia wraz z ośmioma innymi planetami 

biega dokoła Słońca i wraz ze Słoicem należy, jako nie nie znaczący py- 
łek,do olbrzymiej rodziny gwiazd,tworzących Mleczną Drogę: 

Przy pomocy olbrzymich teleskopów astronomowie stwierdzili,że podob- 
nych do Galaktyki zgrupowań gwiazd jest we wszechświecie więcej.W roku 
1920 astronom Hubble,używając największego na świecie teleskopu,znajdu- 
jącego się na Mount Wilson /w Stanach Zjednoczonych AP/,stwierdził,że 
podobnych ugrupowań gwiazd można w otchłaniach przestrzeni naliczyć okKo- 
ło 2 milionów. ; 

Są one tak daleko od nas,że promień światła zużywa około stu milionów 
lat,by dolecieć do nas od najbliższych z nich. i i 

Dzisiejsze teleskopy pozwalają nam zaglądać w tajemniczą przestrzeń 
wszechświata na odległość 150.000.000 lat świetlnych. Na fotografiach, ro- 

bionych przy pomocy teleskopu, te inne zgrupowania gwiazd wyglądają jak 

chmury lub mgławice. Bliższe badania wykazują,że mgławice te składają się 
z tysięcy milionów olbrzymich gwiazd odległych od nas tak bardzo,że z1e- 
wają się jakby w mgławicę - od czego nadano owym zgrupowaniom nazwę 

mgławice gwiezdnych. Nasza Galaktyka też jest taką mgławicą. 
     
MONICA 7 
HQMIAZOOZÓLOrZE, Anoromeca 
Światło ad niej óregnie do nas 

: $900.0004aĆ 
I (7ooigc wsekunazre JOO0OOŁmM) 

Z jedego /e/ końca na drugi 
promien swioćio Mrógnaie 
30.000 (ocz 
/ fotogr. rod parzez kełeskop A 
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Kapiien 1odzi podwcanej 
BDOLTZYjorzezZ peryskop 

Mreaz okręću 
W POŁYSKODE 

RZECZY CIEKAWE 

bło JANUSZ KABUSZEWSKI 

"2a , „PERYSKOP poor, rożiówiey 

Pe ry sk o p e m nazywamy urzę- 
dzenie,umożliwiające załodze łodzi 
podwodnej obserwację powierzchni mo- 
rza wtedy,kiedy łódź znajduje się 
pod wodę. 

Zespół soczewek,luster i pryzmatów, 
umieszczonych w długiej rurze,pozwa- 
la na odpowiednie chwytanie promieni 
światła,odbijających się od przedmio- 
tów na powierzchni morza i na dopro- 
wadzanie ich do oka obserwatora. 

Na rysunku obok można dokładnie za- 
obserwować drogę promieni od nieprzy- 
jacielskiego okrętu do oka kapitana 
łodzi podwodnej. 

Snop promieni,biegnących od okrętu, 
"napotyka na swej drodze lustro albo 
pryzmat peryskopu i zmienia swój 
kierunek na kierunek w dół,do wnętrza 
rury,gdzie odpowiednie soczewki poz- 
walają na jego rozszerzenie,co. powo- 
duje powiększenie obrazu. U dołu pe- 

".ryskopu drugie lustro lub pryzmat 

jeszcze raz zmienia kierunek promie- 
ni i doprowadza je do wziernika,przez 
który patrzy obserwator. 

Nowoczesne peryskopy posiadają ca- 
ły szereg urządzeń,pozwalających na 
odczytywanie odległości .obserwowa -— 
nych okrętów,na automatyczne wysuwa- 
nie i chowanie peryskopu, itd. : 

Na rysunku zauważyć można rączki 
którymi obserwator może kierować 
peryskop w dowolne strony. 
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HEJ , CHŁOPCY | 
/piosenka harcęrska z Polski Podziemnej/. 

Hej chłopcy,bagnet na broń | 
Długa droga daleko przed nami, 
moene serce,a w ręku karabin, 
granaty w dłoniach i bagnet'na broni | 

Jasny świt nas otoczy, 
wiatr owieje nam oczy 
i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi, 

i piosenkę jak tęczę nad ziemią roztoczy 
w równym rytmie marsza : raz,dwa,trzyłl 

Hej chłopcy,bacnet na brow | 
Długa droga daleko przed nami,trud i znój, 
po zwycięstwo my razem idziemy na bój - 
- granaty w dłoniach i bagnet na broni I 

Ciemma noc się nad nami 
roziskrzyła gwiazdami, 
białe wstęgi dróg w pyle,długie noce i dni - 
Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami 

w równym rytmie marsza : raz,dwa,trzy I 

Hej chłopcy, bagnet na broi | 
Bo kto wie,czy to jutro,pojutrze,czy dziś - 
przyjdzie rozkaz,że już,że już trzeba nam iść... 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni | 

HEJ, CHŁOPCY ! 
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W I; M ZWROTCE W TAKCIE 3-6 NASTĘPUJĄCE ZMIANY : 

  

ZADANIA ILARCERZA. 
WEDŁUG KRAJOWEGO PISMA HARCERSKIEGO » 

Pismo Zawiszaków "Bądź Gotów" ,które tajnie wydawano w Kraju pod oku- 

pację niemiecką, tak określa zadania harcerza polskiego w numerze Zz 15 

stycznia 1944 roku : 

*Najgorszym złem każdej wojny,a tej w szczególności,jest,że w niej 

zginę najlepsi ,najdzielniejsi. Niemcy robią wszystko aby tych najlepszych 

wyłapać ,wyniszczyć,a nowem,narastającemu pokoleniu uniemożliwić przy 

gotowanie się do zadań przed nim stojącyche e » 

Dlatego każdy chłopak mmsi być bardzo starannie przygotowany,wyksz- 

tałcony i wychowany,aby mógł zastąpić tych,którzy zginęli. Wojna jest 

wyścigiem : wygramy. ją wtedy,gdy,mimo że Niemcy zlikwidowali nasze 

szkolnictwo,wykaształcimy się na dobrych fachowców; gdy ich usiłowania 

by zdemoralizować nasze społeczeństwo spełznę na niczym; gdy,lekcewa- 

żąc,oszukując i przekraczając prawa okupanta - szanować będziemy prawa; 

wydane przez Polskę Podziemmą i przez władze Rzeczypospolitej. 

Kto jest dobrym Zawiszakiem? 

Jest nim taki chłopiec,który umiał swój zapał do pracy dla Polski 

skierować na właściwy tor; który zabrał się do pracy aby wychować sie- 

bie na dobrego fachowca,dzielnego żołnierza,pożytecznego obywatela - 

słowem na dobrego Polaka. Nikt jednak tego za was nie zrobi. Musicie 
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to zrobić sami. Szkoła i organizacja mogą wam w tym pomóc ,ale nigdy 

nie potrafię was w tym zastąpić. Nie są one maszynami ,do których z jed- 

nej strony można wskoczyć,by z drugiej strony gotowym wylecieć czło — 

wiekiem. Trzeba samemu chcieć i umieć z siebie urobić Polaka i czło - 

wieka, : 
- Prawdziwy Zawiszak msi : 

kształtować swój charakter, pamiętać o nauce, 
dbać o swoje zdrowie, przygotowywać się do służby. 

OGNICŁO 
WEWN EZO NZOZ POLSKIEJ MŁODZIEŻY W LONDYNIE, 

W tym roku,tak jak i w latach poprzednich,czynne było w okresie zi- 

mowych wakacji Ognisko Polskiej Młodzieży,które mieści się w nie wiel- 
kim domku piętrowym w Londynie /7,Belgrave Mews North,S9. W.7/. 

Ognisko czynne było od 18 grudnia do połowy stycznia w dnie powszed- 

nie,w godzinach od 10 do 5.Na miejscu można było otrzymać obiad i pod- 
wieczorek, 

Jak zwykle,młodzież i dzieci podzielono na trzy grupy : dzieci,gru- 

pa średnia i Klub Młodzieży. Dwie pierwsze grupy miały zajęcia świetli- 

cowe rezem,ale uczyły się osobno. Pod kierunkiem nauczycielek te dwie 

grupy przerobiły dalszy kurs czytania,pisania i gramatyki polskiej, 

oraz nieco opowiadań historycznych. Prócz tego dzieci zajmowały się z 

zapałem modelowaniem kukiełek i nawet urządziły - przy udziale Klubu 

Młodzieży - przedstawienie. 
Klub Młodzieży sam opracował sobie program pogadanek na tematy spec- 

jalnie członków interesujące. W ramach tego progranu odbyła się pogadan- 

ka znanego autora,por. Herberta,o lotnikach polskich,dwie pogadanki o 

Kraju,pp.Celta i Jura,niedawno z Kraju przybyłych,pogadanka inż. J. Kol- 

buszewskiego o wyborze zawodu technika i pogadanka p.M.L. Ponikowskiej 

o Szekspirze i o Hamlecie. Po tej ostatniej pogadance ponad 20 osób,w 

tym kilku gości Klubu - Junaków,poszło razem do teatru na Hamleta. 

KOŁO DRAMATYCZNE KLUBU MŁODZIEZY, 

Jak się dowiadujemy,w okresie Bożego Narodzenia powstało Koło Dramsa— 

tyczne Klubu Młodzieży Polskiej w Londynie. Koło stawia sobie za cel 

unozwinięcie zdolności scenicznych poszczególnych członków Koła przez 

pracę indywidualnę i zespołową".Ma ono w programie organizowanie przed- 

stawień dla szerszej publiczności polskiej,a może i angielskiej,w szcze- 

gólności zaś myśli o dawaniu przedstawieu w szpitalach,w których leżę 

ranni żołnierze polscy. 
Do Zarządu Koła weszli : Prezes - Andrzej Tarnowski ,Wice-Prezes - Da- 

nuta Borchardt,Sekretarka i Skarbniczka - Maria Lubiiaska,Bibliotekarka 

- Ewa Cybulska,a pozostali członkowie,a mianowicie: Ewa Banachówna,Jani- 

na Brunerówna,Maja Cybulska,Barbara Sulimirska,Zbigniew Bałanda,Janusz 

Nowak,Janusz Szczerbo-Rawicz,Aleksander Rogoyski i Mieczysław Wasilews- 

ki utworzyli Komisje Kostiumowę i Sceniczną. Komisje te przemyślały i 

już częściowo wykonały model sceny i makietki kostiumowe do inscenizacji 

ballady Mickiewicza "Pani Twardowska", 
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ANTONI BOGUSŁAWSKI 

  

o: przednówka,wobec walk i rekwizycji» 

yw iono się w wielu okolicach Polski zbie — 

ranym w polu zielskiem i korzonkami. 
/ Z gazet / 

   wiewne,drobne okruszki sypiąc na dół z nieba, 

pytały się anioły Przenajświętszej Panny, 

czyli dosyć ptaszynom będzie tego chleba, 

co go dzisiaj rozsiano o zorzy porannej. 

A Matka Boża,rębkiem Swej świetlsnej chusty 

przeganiajęca chmurki po niebieskim dworze, 

anymi usty : 
takom głodno na ugorze | litościwie szepnęła róż 

- "Nie skąpcie,bo mym p 

47 pól nie nie mają ludzie,bowiem poprzez pola 

szła wojna,zła szafarka,krwawa najemnica, 

wą za wojną niewola przyszła i niedola, 

wj qzieciom ludzkim z głodu posiniały lica. 

wNiechajże ptak z człowiekiem ziarno dziś podzieli, 

wjako się dobry człowiek dzielił ongi z ptakiem, 

«i niech manna niebieska się po polach ścieli 

tgrebrzystym,urodzajnym, życiodajnym szlakiem. " 

Więc ptek i,które mannę dziobkami zbierały; 

zostawiły człowieczym dzieci om nad połowę 

i gardziołkami wdzięczne zawiodły chorały 

pod Matki Przenajświętszej stropy lazurowe. 
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PAZ 

Z/MĄ. W LONDVNIE. 
Dzieci | Wstawać! - zawołała Z sąsiedniego pokoju 

mama. Basia wyskoczyła z pod kołdry,podeszła do okna i 

zaczęła rozsuwać ciemne grube firanki. 

Jureki - krzyknęła nagle,wyjrzawszy przez okno, Jurek; 

chodź,zobacz | 
Jurek zamruczaż zaspanym głosem,że albo są wakacje 

Bożego Narodzenia albo nie i że mogą go wszyscy krajać 

na małe kawałki,a on nie wstanie. Ale Zaraz potem wysko- 

czył z łóżka - bo co się takiego mogło stać na ulicy? 

Może bomba leci? A może wojsko maszeruje pod oknem?Pę- 

dzi Jurek do okna i cóż widzi : bomba nie leci,wojska 

też nie ma,ale za to spadł śniegi Cała ulica,drzewa i 

dachy domów naprzeciwko - wszystko jest białe | 

- Mamo,mamo,śnieg spadł! - krzyknęły dzieci i zaczę- 

ły się ubierać jak tylko mogły najszybciej. Sniadanie 

zjadły niecierpliwie i zaraz już były w płaszczykach ; 

gotowe do wyjścia. - Mamo,prędzej,bo się spóźnimy do 

Ogniska | p. 

Mama zgocćziła się odprowadzić dzisiaj dzieci do O0eg- 

niska Młodzieży pieszo,przez park. Hyde Park cały był 

biały i zupełnie jak zaczarowany. Trawniki i ulice pokry- 
e 

'KŁy się grubą białą pierzynkę śnieżną,a drzewa aż po 

szczyty,aż po najdrobniejsze gałązki,oblepione były 

iskrzącym się w słońeu śniegiem. Basia ulepiła ze śniegu 

dużą kulkę i rzuciła ją Jurkowi prosto w nos.Jurek rzu- 

cił w Basię ze sześć kulek i zaraz potem bawił się w 

Tropienie Sladów na Sniegu,bo w parku było dużo Śladów; 

ale nie dzikich zwierząt tylko psich. 

Rozbawione i rozgrzane dzieci dotarły na Belgrave 

Square,skręciły w małą uliczkę i znalazły się w Ognisku 

Młodzieży. Na progu Ogniska stała Ewa,która jest bardzo 
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ko.Sanie były zaprzężone w 

dużą dziewczynką i należy do Klubu,do starszych i cza- 

sem przychodzi w bucikach na prawie wysokich obcasach 

/ale nie zupełnie wysokichy,. 

'— Jeki śliczny śniegl - krzyknęły dzieci do Ewy. 

awa wzruszyła ramionami : To ma być śnieg? Chyba nie 

widzieliście prawdziwego śniegu ? 

- Jeakto prawdziwego ę To nie jest prawdziwy ę Gdzie 

jest prawdziwy 22 

— Prawdziwy śnieg Jest w Polgce.W Polsce jest teraż 

tyle śniegu - tu Ewa pokazała,że aż do ramion. Nieraz 

jak jechaliśmy saniami,to sanie wpadały w głęboką zaspę 

i ra było wysiadać i łopatami, odgrzebywać śnieg Z 

drogi. 

— Dlaczego sanie ? Co to jest zaspę ? 

- Zaspa to jest taka wiel- 

ka,wielka kupa śniegu,którą 

wiatr nanosi na pola i na 

drogi.A sanie dlatego,że w 

Polsce zimę jeśdziło się 

często saniami,bo na arogach 

leżał głęboki śnieg i ina - 

czej nie zajechałabyś dale- 

konie,a w środku było peł- 

no koców i futer.W miastach 

też były sanie, tylko mniej 

sze. A w parkach była Śliz - 

gawka,a oprócz ślizgawki 

były tory saneczkowe i moż 

na było z wysokiej zgóry je- 

chać zupełnie małymi sanka- 

mi daleko przed siebie. A w 

tym roku,w którym wybuchła 

wojna/ale jeszcze zanim wy- 

buchła/ to byliśmy wszyscy 

w lutyh w Zakopanem. Więc mete AR CE = 

żebyście kiedykolwiek byli "Prawdziwy śnieg jest 

w Zakopanem to-byście dopie- W POLSCE .e 
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ro wiedzieli, jak wygląda prawdziwy śnieg, 

- I co w tym Zakopanem ? Ile tam jest śniegu ? 

- Ile śniegu ? W Zakopanem jest tyle śniegu,że nikt 

sobie nie może wyobrazić. W niektórych miejscach jest ty- 

le,że nawet ja mogłabym 
się cała schować, 

- Ale mój tatuś nie 
mógłby ? - zapytał Jurek. 

- Jakto nie mógłby ? 
oburzyła się Ewa.W niek-- 
tórych miejscach mógłby. 

- Ale mój tatuś jest 
majorem | 

- Wszystko jedno. W 
niektórych miejscach 
mógłby. Oprócz tego w Za- 
kopanem była kolejka li- 

nowa,taka,że można było 
na linach wjechać na 
jedną bardzo wysoką górę, 
która się nazywała Kasp- 
rowy Wierch. - 

- E,w to już nie wie-. 
rzę|- zawołała Basia. 

- Możesz sobie nie 
wierzyć,a właśnie była 
kolejka linowa i ja sama 
nią jeździłam,a właści - 
wie nie sama tylko z ma- 

mą. To był taki wagonik , 
który jeździł na linie z 
dołu na szczyt Kasprowego. | 

Wierchu i jak się już było na szczycie,to się mogło zo- 

baczyć jak ten wagonik po swojej linie zjeżdża z 'powro- 

tem w aół,nad przepaściami. Ale mój tata naprzykład nie 

wracał z Kasprowego kolejką,tylko zjeżażał na nartach. ' 

"I myśmy wszyscy też umieli jeździć na nartach,a mieszka- 

liśmy u Górala,który chodził w białych spodniach i w 
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białej wyszywanej pelerynce. 

- O Góralach to wiem,bo widziałam na obrazku - po - 

wiada Basia,żeby nie było tak,że ona nic nie wie. I do- 

dała : 
- Ach,to musiało być bardzo ciekawie i przyjemie, 

- Owszem,bardzo przyjemmie,potwierdziła EWwae 

I wcale im nie powiedziała o najgorszej rzeczy,o je- 

dynej nieprzyjemnej rzeczy, jaka się zdarzała w Polsce 

właśnie zimą : o tym,że ponieważ było bardzo zimno, O 

siele zimiej niż w Anglii,więc trzeba było nosić okrop- 

nie grube wełniane "kamasze" ,czyli Mrnajtuzki”,takie od 

początku nóg aż do pasa,a oprócz tego jeszcze śniegowce; 

czyli ciężkie buty z gumową podeszwą ,w których było bar- 

dzo ciepło,ale niewygodnie. 

2. in cię zawstę piNudĘ 

TATUSIU 

  

/To opowiadanie jest przepisane z 
"Biedro nk i",pisemka dla dzie- 
ci,w tajemicy przed Niemcami wydawa- 
nego w Polsce ./ 

Sześcioletnia Hania nie miała matki od trzech lat . 
Gospodarzyła sama z ojcem i z ciocią. Mieszkała na ustro- 

niu,z dala od sąsiadów,to też bardziej niż inne dzieci 

w .jej wieku wyczekiwała codziennie powrotu tatusia ,któ- 

ry wiele czasu poświęcał jej w domu. Umiał opowiadać ład- 

ne bajki i prowadził z Hanią długie,bardzo ciekawe roz- 

mowy» : i ? 

Hania wiedziała,że jeżeli chce,żeby jej tetuś wrócił 
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do domu wcześniej - to nie powińna rano zabierać mu cza- su przed wyjściem,a zwłaszcza msi tatusiowi pozwolić spokojnie pisać i czytać,zanim wyjdzie. I że nie może go co pięć minut pytać co robi i dlaczego,bo to wszystko są . bardzo ważne sekrety i nie dla dzieci. Wynosiła się więc wtedy do ogródka,czy przed dom,bo zawsze jej było trud- no usiedzieć cicho,kiedy ojciec pracował, 
Kobiety,które odwiedzały ciocię Hani,opowiadały naj- częściej o tym,jak to Niemcy prześladują w Polsce ludzi, Jak pozabierali dzieciom ojców i różne inne straszne rzeczy, 
Dlatego też pewnie,kiedy ojciec Hani czytaż lub pi - sał,ciocia zawsze stawała przy oknie i wyglądała przez nie,czy też nie idzie kto w stronę domu. Hania myślała sobie : ciocia pewnie pilnuje tatusia,żeby m się co złe- go nie stało. I postanowiła też pilnować domu i baczyć pilnie,czy Niemcy nie idg wtedy,kiedy tatuś pracuje, " Ale nie przy oknie,tylko na dworze,bo tam można wię cej i lepiej zobaczyć,co sie dzieje dokoła. W ogródku czy przed domem, biegając jak rozbrykany ko- nik,przystawała czasem zziajana i rozglądała się,czy ko- go nie widać, | ; Razu pewnego cioci nie było w domu. Ojciec jak zwykle zabrał się do czytania i pisania i coś tam jeszcze robił przy stole,z dala od okna. 
Hania czym prędzej wybiegła przed dom.Ale tym razem postanowiła pilnować tatusia i za siebie i za ciocię, Bie- gała tam i z powrotem aż do zakrętu dróżki,wiodącej do ich domku,a z drugiej strony aż ze duży ogród sąsiadów. Nagle zobaczyła z daleka zajeżdżające wielkie samo - chody. Popatrzyła lepiej - wychodzą z nich Niemcy i zaczy- nają od strony ogrodów otaczać wszystkie stojące dokoła domki. Było to jeszeze dosyć daleko od nich,ale Hania mia- ła tak dobry wzrok,że doskonale wszystko zobaczyła. Niemcy wchodzili już do otoczonych domów. 
Jak tylko mogła najszybciej,Hania pobiegła do domu ; wo- łając już od progu : Tatusiu,schowaj się,bo przyjechało dużo Niemców! Ojciec zaraz zrozumiał,co ma robić, Sam się nie schował,ale dobrze ukrył to wszystko,co miał rozło- Żone na stole i nad czym tak zawsze pracował, j 

dL> Gena str. 28 
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JA CIĘ ZAWSZE PILNUJĘ,TATUSIU| /dokończenie/ 

za parę minut i ich domek był otoczony,a Niemcy wpad- 
li do środka całą gromadą i czegoś długo,bardzo długo 
szukali. 

Ale,na szczęście,ojca Hani ze sobą nie wzięli,tylko 
sobie poszli. Pewno dlatego,że nie znaleźli tego,czego 
szukali. Tatuś po ich wyjściu ucałował mocno Hanię i po- 
wiedział : Uratowałaś mi życie,córeczko, Gdyby nie ty — 
- byliby mie zastali przy robocie i zasbraliby mnie ze 
sobą, 

Ja cię zawsze pilnuję,tatusiu - odpowiedziała dziew 
czynka z powagą: 

JERZY PIETRKIEWICZ, 

O SÓJGCE, KTÓRA CHCIAŁA ZOBACZYĆ RÓŻOWE ZORZE, 
ALB SIĘ "JAKOŚ NIGDY NIE MOGŁA WYBRAĆ ZA MORZE, 

Sójka mówiła co roku,że pofrunie za morza,tam,sdzie 
śpi różowa zorza, 

- Kiedy? - pytała ją Czajka,co zgubiła cztery jajka 
we wsi po zabawie /zapodziały się gdzieś w trawie.../. 

A Sójka na to : Poczekam,polecę jak się skoiiczy lato, 
bo teraz muszę liczyć chmury,które płyną poza góry do 
mojego wujka,pana Sójka, 

A Czajka kiwa dzióbkiem i na Boćka mruga : Prawda , 
podróż długa? Sójka i tak nie poleci,bo się boi o swe 
dzieci. Mają w skrzydłach słabe piórka,a najsłabsza Sój- 
ka-córka, 

No i nie poleciałal Go za wstyd,bo obiecała 1 Wrób1l om 
na płocie i Sroce,która chodzi w brylantach i złocie i 
tem, tysemu Krukowi „który się nad światem głowi co nocy, 
Bociek chciaż ją zawieść w karocy ze trzciny,aby się nie 
zmęczyła; Jaskółka obiecała co dwie i pół godziny Sójkę- 
- córkę nakammić.A Sójka się zagapiła,na czas się nie 
ubrała,o dzieciach zapomniała i w największym zapalee s» 
„..nie pojechała wcale, 

Bociek wrócił z wiosną,żeby zobaczyć czy trzciny wy- 
soko rosną i powiedział żabom na łące pod lasem koło 
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kościoła : Jedzcie,żabki i pijcie i dla Boćka utyjcie; 
i nie traćcie,moje drogie,nadziei,bo was Bociek napewno 
połknie po kolei. A żaby zarechotały /niby,że go zrozu- 
miały/ : Bardzo jesteśmy rade,rade,rade,rade,mieszkać 
na łące z tak miłym sąsiadem, : 

Kukułka powróciła do lasu,żeby jeszcze więcej naro- 
bić hałasu niż zeszłego lata. Przywiozła pełno plotek: 
ze świata : o Czajce,co pogubiła pióra,o Jaskółce,co 
tak nisko leciała,że aż kropelki rosy w trawie porozbi- 
jała,o Czyżyku,który zamieszkał w gołębniku,bo się po- 
mylił o trzy topole i o Boćku,że zjadł trzy kąakole,więc 
dlatego taki zły jak osa; nie obgadała Kukułka tylko 
starego Kosa. : 

Sójka usłyszała każdą plotkę i bardzo jej się żal 
zrobiło,że razem z Kukułka nie była za dalekimi morza- 
mi,gdzie mieszka zorza pod srebrnymi gwiazdami. 

Idzie miesiąc za miesiącem,liście rosną - więdną liś-- 
cie,jesietii pod progiem,przygasa słońce,deszcz już pada 
rzęsiście,pora więc w drogel | 

- Kiedy pofruniesz,Sójko,z nami ? - pyta znów Czajka, 
Szczygły się śmieją z płotaż . 

Sójka nie potrafi poruszyć skrzydłami I A Szpak niec- 
nota z nóżki na nóżkę przestępuje i tak jeszcze przyga- 
duje : | 

Sójka za stara, 
Sójka niezdara, 
dzieci Sójki takie same, 
wszystkie się wrodziły w mamę! 

Popłakała się Sójka. Przyszedł Bociek,pocieszał;Jas- 
kółka przyniosła dwa ziarna przenicy; Pliszka dała ja - 
kieś łakocie,a Zięba razem z Jeżykiem namawiały,gardzioł- 
kó głaskały,piórka dziobkiem czesały. : 

- Poleć,Sójko,z nami,aż do samej granicy żółtej je - 
sieni,gdzie wiosna noca wcale nie zachodzi,tylko się zo- 
rzą na niebie rumieni i po rosach srebrzystych chodzi i 
rozmawia z motylami., Sójko,poleć z nami | 
_Nixt nie wiedział dlaczego i z jakiego powodu,ale Só j- 

ka nie poleciała. Może czasu nie miała,może stęskniła się 
do śniegu,co się kładzie na alsje ogrodu i sankom każe 
dzwonić wieczorem; a może dzieci Sójki były znowu chore. 

d+. c.na str. 32 
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HANNA JANUSZEWSKA 

IDZIE PYZA BOREM LASEM 

  

  

  

    

Zjedź pod ziemię, Pyzo. Zobacz 
węgiel z bliska. — 

— Zjadę- mówi Pyza. Kilof w ręku 
ściska. 

Na barwisłą szatkę— fartuch nało- 
żyła, 

by sobie spódnicy pięknej nie spla- 
miła. 
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Dzielnaś, a potrzebni tu są ludzie 
z tacy, 

na Śląsku tętniącym, huczącym od 
pracy. — 

Pyza w węgiel wali, Pyza się nie 
> nuży. 
Śmieje się, a gębę ma czarną jak 

Murzyn. 
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Furkają wagony, węgiel z hukiem 

pęka. 
Idzie Pyza naprzód i nic się nie 

- lęka. 
Uderza kilofem razem z górnikami. 
— Dzielnaś ty, Pyzulo! Zosłań tutaj 

z nami! 

  

    

Idzie Pyza w górę, lampeczką wy- 
wiia, 

dziwują się ludzie, co ło za besłyja. 
Czarna buzia, czarna, a świetliste 

oczy, 
wyjdzie na słoneczko, wzrokiem 

w krąg potoczy. 
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Dość ,że nie poleciałal 

A wiosną,kiedy powróciły pta- 

ki,na łące tuż koło lasu leżała 

sójka, 
—- Nie żyje,powiedziały Szpaki. 

Nie żyje Sójka,co nie miała czasu 

pofrunąć za morza,gdzie mieszka 

różowa zorza. Serce jej pękło ze 

samitku w zimowym śnieżnym ogród- 

ku.Bo nikt tak nie tęsknił jak 

gójka za zorzą różową,która się 

chowa na noc,a wschodzi rano» a 

Chciała co roku wędrować,ale gdy 

sS48 —m-__Się przyjrzała przed odlotem ła- 
nom,pustym łąkom,chatom i lasowi;, 

nie wiedziała co począć ze sobą: 

lecieć za morze,czy zostać ? 

Nie pękło serce Boćkowi,ani Czajce,ani Kukułce,ani 

Pliszce,ani Szczygłowi,Sroce,Ziębie ani Jaskółce - tyl- 

ko jednej Sójce,która miała serduszko tak bardzo tkli - 

we,że nigdy dobrze nie wiedziała,czy zostać,czy polecieć 

z innymi poza morza niebieskie i poza mgły siwe, 

Nie rozumiał Bociek dlaczego,nie rozumiała Czajka ; 

zapytali Kruka czarnego skąd ten smutek w Sójce,lecz 

nie wiedział. Zapytali mądrę Sowę. Sowa przechyliła gło- 

wę i nic im nie odpowiedziała,tylko - zapłakała, 
Z R DOZ 
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