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Słuchaj pilnie W lamusie zostaw 

podświadomości uchwyć głos; - $ twych Ojców zardzewiały miecz, 

niech w krzyku wykrętów bo on w bólu szczerym 

żaden szept nie zginie, ; pracy swojej sprostał, > 

bo echem stokrotnym powtórzy je los. : w krwi pisząc, że Polska to wielka rzecz. 

APolEG w siebie, 3 Ani w rozpaczy . 

spojrzyj swej jaźni prosto w twarz; do wielkich nie uciekaj słów; 

— gdy całe, bez lęku ' : — „Czterdzieści: cztery' 

swoje „ja* rozgrzebiesz, 
| na zawsze nie starczy, 

przelicz wszystko, .odmierz i w sumieni'! zważ. a Wielki Twój Naród — upadł przecież znów. 

! przetnij piersi znakiem krzyża, Wpisz przodków hasła w elementarz, 

przekrój zmurszałe swoje czoło , jak abecadła ich używaj, i 

i odbierz myślom marzeń ciszę ć opuść przeszłości wielkiej cmentarz, 

i spójrz na uczuć postać gołą. j — Tragiczne dziś do pracy Cię wzywa. 

Nie wolno dziś w skorupie tkwić, 

* w przeszłość jak w puchy chować głowę 

i chrobre czasy śnić — 

Siły wydobyć trzeba nowe 

życie za rogi brać 

itrwaćl!!         
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ZYGMUNT RUSINEK 

Podpisany nalezy do. tych szczesliwcow, ktorzy nosza 
miano optymistow. Sa przeciwko. nim liczne zarzuty, ale 
mają oni fowniez dobre strony. Latwiej im kochac ludzi, 
latwiej dzialac nav2t w trudnych warunkach. Moze dzieki 
takiemu a nie inneru nastawieniu, autor niniejszej notatki, 

+ obserwując ustawicznie i wytrwale zycie polskiej mlodziezy, 
wyrobił w sobie przekonanie, ze kazde pokolenie jest lepsze 
od poprzedniego. Jasne, ze stad plynie silna wiara w 
przyszlosc narodu i chętne wiłanie młodych sil, stajacych 
do pracy, jak rowniez jasne, ze upowaznia to do uwag 
krytycznych, jesli sie nasuwaja. 

Cecha mlodziezy polskiej na wychodzctwie, rzucajaca 
sie w oczy, jest chec zerwania z wszystkim, co czynila w 

© czasie wojny i powrotu do swej własciwej roli, a wiec nauki, 
rzygotowania sie do zawodu, przysposobienia do zycia: 
'oprostu młodzież ma dosc bohaterstwa, niebezpieczenstw, 

zycia poza prawem i poza znosnymi warunkami bytu oraz 
zajmowania sie sprawami, ktore wszedzie na swiecie po- 
winny byc troska dorosłych.- 

Jęst to óbiaw doniosiy i dobry, poniewaz wykazuje, -iz 
polska mlodziez nie tylko chce byc normalna mlodzieza, 
ale jest nia. ć > 

Jak zwykle w okresach psychicznego przelomu taki 
wlasnie przezywa polska mlodziez wychodzcza-wahadlo, 
ktore wychylilo sie nazbyt w jednym: kierunku, uczynilo 
gwaltowny i daleki ruch w kierunku przeciwnym. Dlatego 
tez powierzchowni obserwatorzy spostrzegaja nadmiernie 
realistyczne usposobienie młodziezy oraz riezwykla ostro- 
znośc w ksztaltowaniu swego ideologicznego oblicza, rzu- 
cajac te przejawy w oderwaniu, jak to sie mowi same w 
sobie, nó i óczywiscie ujemnie. 

Wniosek jest niesluszny, ale mlodziez nie powinna baga- 
telizowac tej opinii, bo przeciez mozna doskonale polaczyc 
rea go z 

        

tycznę ujmowanie przejawow zycia codzienn 
goracym idealizmem, prace osobista ze sluzba, dla wie 
mysli, iagu wiekow budówaly i buduja wspanialy 
gmach chrześcijanskiej cywilizacji, a ostroznosc da sie latwo 
przeksztalcie w rozwage daleka od tchórzostwa i od scho- 
dzenia na droge latwizny z drogi obowiazku. 
Wydaje sie, ze sama nauka uniwersytecka, czy szkolna 

nie starcza dla wyrobienia obywatelskiego. I to wlasnie 
przekonanie jest pi nie 
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    czyna, ze na calym świecie tak ct 
szelkie organizacje mlodziezy, a bujnosc 

zycia akademickiego swiadezy w duzym stopniu 6 tendencji 
rozwojowej narodu. ? 
Druga cecha, na ktora nalezy zwrocie uważe, to niezdol- 

nosc młodziezy posiadajacej slabe przygotowania naukowe, 
do zdecydowanie sie na wybor zawodu. Raczej istnieje 
chec uzyskania jakiejs umiejetnosci 'na wszelki wypadek, 
ktora „zawsze może sie przydac”. Na skutek tego kursy 
szoferskie, organizowane w roznych osrodkach polskich, 
"ciesza sie duzym powodzeniem, natomiast rozmaite kursy i 
szkoly zawodowe dlugo musza” wkupywac sie w laski tych, 
dla ktorych zostaly stworzone.. Istnieja liczne wypadki, ze 
dopiero po wypuszczeniu pierwszej nielicznej garstki 
uczniow ze swiadectwami 
przelamac biernosc zaiteresowanych. 

Ten objaw, zwłaszcza w ostatniej chwili, gdy wszyscy 
bedziemy musieli wykazac sie przydatnoscia do pracy w 
normalnych zespolach ludzkich, nalezy poddac kryty 
Stwarza on bowiem pozory niedostatecznej checi do pracy 
oraz braku zdolności przewidywania nawet na niedaleka 
przyszlosc. Dla ludzi zachodu obydwie te cechy sa wprost 
nieznosne, a przeciez na zachodzie zostajemy i musimy 
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najpowazniej liczyc sie z wrazeniami, jakie odrosza nasi 
obserwatorzy. Normalne byloby, zeby wlasnie. mlodziez, 

jako. wrazliwa, odczuła. potrzebe chwili i zeb,    ardz 
stalassie zarzewiem dla wszelkich poczynan, zamierzających 
do podejmowania przygotowan do tej pracy, ktora przeciez 
kazdy wysiedleniec wreszcie obejmie w jakims miejscu globu ziemskiego.: Ambicja nas wszystkich powinno byc, 
aby wsrod wysiedlencow Polakow bylo jak najmniej ludzi 
bez zawodu, jaknajmniej robotnikow niewykwalitikowanych. 
Nie ma czasułna poszukiwanie lepszego, zgadzajmy sie na dobre, albo nawet na jakie takie, Nie lekceważmy 

  
  

    

Do Wlodziezy io Wdlodziezy 

i z ukonczenia kursu, zdolano , 

czynnika czasu, ktory trwonimy. Kazdy, kto tutaj zostal, 
musi zaprzac swa wole, mozg i miesnie, aby. stac sie 
fachowym pracownikiem, mogacym zarabiac, majacym pra- 
wo, obywatelstwa w najwspanialszym swiecie, to jest w 
święcie pracy. Ciagle przemiany, jakie gotowaly nam wy- 
padki i łonikczna e dostosowywania sie do nich pozornie, 
a wlasciwie potrzeba zwalczania skutkow tych wypadkow, 
wyrobily w nas wszystkich, a w mlodziezy szczególnie, 
brak cierpliwosci i wytrwalosci. dzwierciadla sie to 
obecnie wsrod czlonkow wszelkiego rodzaju kompanii war- 
towniczych, druzyn pracy itp. Jestesmy pobudliwi i sprze- 

ciwiamy «sie w duchu roznego rodzaju zarzadzeniom 
zewnetrznej natury; bo odczuwamy je niemal jako szykany. 
Slabsi poddaja sie nastrojom, .sklonni sa,do opuszczenia 
zajmowanych pozycji, nie staraja sie o zwazenie motywow 
istotnych za pozostaniem, z motywami powierzchownej 
natury — przeciw. 

Nie powinnismy zadac, ludzie obcy widzieli glab 
dusz naszych i orientowali sie we wszystkich przeslankach 
uczuciowych, jakie w nas dzialaja. Wiadomo, ze tego nigdy 
nie bedzie. Natomiast trzeba pamietac, ze brak wytrwalosci 
i cierpliwosci-to własnie te wady, jakie rzucaja Sie obcym 
w oczy, kiedy obserwuja zalamania jednostek w formacjach, 
o ktorych: piszemy. Ś 

Najgorsza jest sprawa pozostawania licznych rzesz niło- 
dziczy poza ramami wszelkiego zorganizowanego zycia. 
Nie uczeszczaja do szkol, uniwersytetow, na kursy doksztal. 
cajace, fachowe i uniwersytety powszechne, ni 
harcerstwa, „Sokola” ani organizacji sj 
na boku. Watpie trzeba, czy tak zwane Starsze spól 
czenstwo znajdzie wlasciwa droge do tej niezorganizowanej, 
a przez to samo najbardziej opuszczonej, biednej moralnie 
i potrzebujacej opieki mlodziezy. Chyba raczej rozwiaze 
to zagadnienie ta czesc mlodziezy, ktora jest zorganizowana. 

jest 4o z pewnoscia przerzucanie pracy na mniej 
odporne barki, a jedynie wypowiedz przekonania ze mlodzi 
lepiej zrozumieja i j 

    

    

      

         

  

  i odczuja mlodych, żnaida wspolny jezyk 
i ulatwia chodzacym luzem, czasem nawet zlymi sciezkami, , 

  

wejscie rzeczywiste do zbiorowości. Byloby to piekne za” 
dania do wykonania. Rozgrzeszyc mozna z odsuwariia sie 
od spraw dojrzalego spoleczenstwa, trudna byloby to 
uczynie w zakresie rowiesnikow. ! 
Ciekawym przejawem, jaki wyraznie sie uwydatnia, jest 

sklonnosc mlodziezy -do"posluszenstwa w ramach rozkazt 
dawstwa i umiejetnose podporzadkowywania sie wspolnym 

  

  

  

  

KACIK DOBRYCH ZNAJOMYCH 

    Ślosujac sie do zyczen 5 2 
naszych . Czytelniczek i 
Czytelnikow, pragnacych _— EE     

jazac miedzy soba L—_— 
respondencje oraz na- LL —1 ę 

wiazac lacznósc z naszymi skautami,  rozrzuconymi pó 
calym swiecie otwieramy w przyszlym numerze-„Straznicy”* 
„Kacik Dobrych Znajomych”, Kto wiec_ chce yst 
z okazji i korespondować 2 innymi niech wpisze 
liste „Dobrych Znajomych”, jac do Redakt 
stepujace dane: 1. imie i nazwisko, 2. adre: 

-wykszalocnie: 7. stopien (o ile harcerz), 6. zai 
. z kim chce korespondować. 

     
      

  
teresowania, 

      

postanowieniom wlasnym a tymbardziej czynnikow pol- 
skich, odpowiedzialnych za. zycie w osrodkach. Jest to 
nalog wojenny, zupelnie obcy polskiemu duchowi, ktory 
jest rownie rycerski, jak nie militarystyczny.  * 

Podnosimy te kwestie, jako zastanowienia, póniewaz zba- 
danie jej moze wytworzyć odpowiednie nastroje, w ktorych 

ie mogla kultywowac piekne i glebokie zasady. 
demokratyzmu, tkwiące gleboko w duszy kazdego Polaka. 

Wreszcie jeszcze jedna uwaga. Srodowiska, w ktorycii 
wiekszosc z nas. przebywała w. czasie wojny, a zwlaszcza 
warunki, ktore dla mas Stwarzano, byly wysoce nie- 

    

   
     

  

    

                

_ Strażnica 
      Kraine NE ; ismy wielu! cech niedobrych.  Przejawi. k atu sie ta_w lekcewazeriu tak zwanego dobrego wydnzja nia - lenn swiadczy i i 

i y chowania, t ie swi kieku a ieylić 
ię Mudnosci form towarzyskich, dobor wyrazów did: jet adzy Kar SR POSEN 
pezyjacolowi) pozey EWY „zakresie. poddalismy sie nie.  - Badey porządnymi = ludzmi” i dzieiymi i 
Salta astania asmy Wojskowy reguani dziennie jakiego dnia. Niniejsza nofatka jest daleka ag porakanif 

iwiera nas „Zolnierz. goli sie codziennie,  tofśtwa, natomiacy i jem gi * zyjaciol 
oficer" jest stałe ogolony”. Zwrocenie: uwagi na aa Mi, o sprawach, Jaki o rodjajcm Ganedy war ŚA j a | zainter lyby eksztalciłaby Sie w. maleria go byloby wielkim sukcesem autora ol 17 

    

    

  

waloby sie mało wazny szczegol, ma glebokie znjuzA je. stald, 
Szcżegol, ma czenie. ń Nalezy lamac zewnetrzne przesźkody. i w. ajgaczoynj POD 

$. LUBIENIECKA 

   

arszawa sie nie oddala u dymu Snuja sie nad Warszawą, wist rozrywajacych sie pociskow, Huk walacych i domow, które sie jeszcze ostaly. Znowu nd mE stanczej Warszawie juz nikt nalotow nie liczy, Nikt nie ia nawet, ktory to nalot w ciagu dnia, To rzecz obawiaj ieszkancy stolicy oswoili sie juz z nalotami. Od czek czasu, kto: niechcenia: „Oho, juz zrzuca „zdaje sie, ze teraz to blisko". | koniec. Nikt ui elo „powiedzenie nie róaguje, Niekiedy, gdy! rożleg ktos drgnie, ja 

  

cji pracowal w. organizacji nie- l e chwili, kiedy mogl wyjsć ie stanac do walki z wrogiem. do. dr Maly karcerzyk prosi Ewe' do. szpi- j eb Wieziono w tej chwii kilku rannych, Lekarzewi © gie. potrzebna i iO OC przy operacji, Ewa caluje matke 
i c „ji lo i zieckó ymi ustami i zbiega na dol —— i Sta- 

zaplacze Matka wtedy upatki poszuka bezp dego schro- rowki. Przez jedna, krotka. chwile Po. 
ienia. . Matka: a s ho: „Nie lekaj sie, jakims pofwornynt p. ii > 

niem R va sie cicho: pofwornym: przeczuciii. aż OSA si nie Bot. bas Y,iezko-alyszy glo: lekarza, — przeniesiono ich 
famusia drzy o los meza, walczaceg arykadzie .,, pluca, zrobi mu. pani zaraz zastrzyk 

NOGA „ostrzeliwuje teraz „barykade na Wilczej. Po ga fartuch, wsiwa sijae e 
Palac R Poznanskiej a pare godzin czepka, myje ręc roche automatycznym kro- 

ut umc Ę wszystko nie. Rożwala jedna, hodzi do pokoju, gdzie zlozono rannych. Od prog kady Byle ga AE umieja wznosie bary. uderza ja chrapliwy óddsch SZ 
kady. ang ko wytrwac. Byle powstanie nie upadlo. — ul0 ten w pllica""' stwierdza fachowo -Badehna + -Męystko inne jest niewazne. Moze pomoc nadejdzie Med. do loki £ sai 

e tej nocy, Ś patrza na nia szeroko otwarte oczy Adasią. Twarz chlo- aje s p 
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E pitala, znajduj. i ka wyd. jak: 
A „ znajdującego sie na parterze, biegnie na, paka wyć wie jakas nagle posłarzala, stracila ju. Bętysze pietro. [uz nie ma sily, by sluchac jeków czu iwa, międziencza swiezosc, To. dorośly mezczyzna, jakze ge ; aBardzos zmeczojia nego, promiennego chlopaka z okrest. kome    lone goraczka 'usta to usmiechniete usta Ada. Jia je teraz cos, co ma byc usmiechem. Ewa M GaQDYE Sie na. slowo otuchy. Miekkiin, kobiecym nem gladzi gorace policzki, poczym zupelnie opanó- Paa rot et oda, klute miejsce kawalkiem waty, Bada tetno, Jest nitkowate, przerywane, chwilami nięć wyczuwalne, WO AI las patrzę na nia i pyta z prosba w głosie: zZostaniesz przy mnie w nocy Ewo, patrz — jes no, boje sie* 5 Ę że Jedna z 'cech chara 

chana brawura. a ź odpowiada. tylko „tak”, ale tyle ciepla jes anyi „jak kamienie przeż Boga rzucone d tyle serdacznej troski 9 niego, 
na szaniec”. nun... Bobalerstwo, dociag- ja saa cię egz. pa Pylanie, ktore ni iete do najwzsz 200 dego nik nigdy nie do- oz | 00 akcji, i na ktore wow obie, ze kiedys za ten bezmiar = 

ki | ra piaclewana szą gd AR w craż wiem, ze ty mnie kochasz, Ewo, mowi cicho pos janych.jako nagrode — Polska otrzyma jedynie nazwe m zupełne woale „ą 933 ai to_ powiedziala, ja wiem, 
„katchnienia_ narodow! — to bedzie wszystko, Woaie a ć ckómilośc powstancow, pozbawionych amiłnicj a nie placze nigdy, plakac nie. umie, ak" sl 
Z la takze kres" — stwierdz ę AiaRie: ać e ałózudon 8 ż 

ewczyna,  Podnost oc: y na A Z kal zaajnadasłowi. zdaje, ' Jest mu dobrze, nares; e = ObRAjkK miala dyzur w bramie domu, potem prala bielizne bola paca Bi Rad by Rt pie ten nieznosny 
we wala teraz własnie gotowala posilek dla uciekinierow zechciąt Whoci troche: reżłeżaje, taj ak, 2EBy, dolktar 
zwaltzli sek, domu na Wspolnej, ktorzy w ich kamienicy Z fk Rie; po raz plebwscy AIC LAO to 
maki uonienie, Ewa nagle czuje sie dumna ze swej ie szczesliwy. Ma nd ga, dlugich miesięcy Adas ko dla siebi 

owa, rżawe wlosy sy] a cz 3 jak w goraczce. Pod oczami mia niebieskawe cienie, Nie spala ME tyle mocy, be Śri trzy godziny we dnie to sie przeciez nie liczy” Pile chexi( goraca, zbozowa kawe.  Gryzie bezmyślnie jaki Slchara. Stara. sie nie myslec, nie okazywać, jak i ciezko jej w tej chwili, -Usmiecha sie do matki, 

  

    

  

     
  chwili opanowanej na pozor Ewie i 

opanc z otrzebą „ciepla i'ma rzynskiej pieszczoty, Matki dla. Tull ja do. gebie Romimie dlączego serce dziecka trzepocze ł 
     

    

         „ jak pial 
[ i nagle szept 
Starowka sie poddala.. 
Starow arykady z 

ziety do reki. Ewa tuli sie do mat cichutko: „Wiesz, mamusiu .. Milcza teraz obie. 
poszarpanych ciał 

i 

   kteru chlopaka byla dolad jakas 
        

  

            
t w jej 

das wyczuw. 
mialo pos 
s nie otrzymal 
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kli, chyba nie lzy jednak, bo              

      
     

       

  

   
   

    
         

   
     

       Ad Ma Ewe przy sobie. Chcialby miec c. laka spokojna, jak teraz, na cale zycie, uz wcale, gdy Ewa jest przy nim. „Nieczor po operacji Narkoza. działa jeszcze, Ewa jest b odurzona zapachem eteru, ktory bucha z ust rannego. la", bo wyraz zmeczoj U ie odstapila swegt paka, ani lcd 6, 
Pod m slowa do gardla. Tak. Podziwiala Śperaj © PA AAA Asy j kiej, zbitej z niemalowanych desek Niebo zalane, jak krwia, rozlewa: 

j matki, k 8 1 lane, jak ktwia, rozlewajaca sie lu a 
Mustnie, skl ao ję Ania do AN Śorupii. Naokolo płona domy. Biisko grzmia dziala artyleryjskie aplakala, ala ty a ll, i na jchac suchy trzask karabir asi ali 
rumie 16.toletniego syna, Po pogrzebie powiędła A : Ż fe gdzies bliziutko doyanaj 

syna, grz cżolg, k arl sie gdzies biizi e he moze bledsza. niz zwykle, i, dowiedzia wszy”. kłos z miasłą oo >le gdzies bizutko sj, Pojenode al w Szpiłalu spodziewany jest nowy transport rannych, zaczela przygotowywać dla nich bielizne. 

        dotad,  « 
matus — mowi — chcialab 

bie. smierc Bronka 

  

  

  

      
     

    
       

  

            
    Przynosi wieści, Tragedia warszawskiego ia do- 

EZ 1: za go powstania do- 

    
uZebym ja mogla byc pewna, ze Adas je — c 

mogla a, ze Adas powroci — O Pada placowka po pl 7 i 
9 mowi Ewa i patrzy na niebo zasnute chmurami, _ nadehodzi, PO ZIda WULG ia Ę 

c 

A = 
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Str. 4 Straznica '_Nr. 16 
  

Zrzutow nie bylo. Adas jest nawpol przytomny, chwilami 
nie poznaje Ewy. iesci coraz potworniejsze. Padl 
Mokotow, Zoliborz, ulica po ulicy przechodzi w rece wroga, 
Niemcy opanowali znaczna -czesc srodmiescia. Podpalaja 
domy. Rozstrzeliwuja mieszkancow. Dobijaja rannych. 
Strzelaja do kaplanow, spi z ostatnia pociecha. 
Z dachow Volksdeutsche ostrzeliwuja ludzi, ktorzy z wia- 
drami w rekach, ida do podworzowych studni po wode, 
Zawieszenie broni. Tocza sie pertraktacje miedzy dowo- 
dztwem polskim a niemieckim. Teraz cisza, zlowroga, 

i tr i iwanii ii iej: 

  

    

— „Ewus, dlaczego tak cicho?" , 
Ewa zdobywa sie na usmiech i mowi troche bezbarwnym 

glosem: i 
— „Adasiu, czy ty wiesz?... Czy ty rozumiesz?... Ta 

cisza to... koniec naszej meki... Warszawa wolna. 
Niemcy sie wycofali. 

Powstancy zajeli cale miasto. Za chwile uderza dzwony 
wszystkich, kosciolow, na domach wywiesza choragwie 

Blask zapala sie w gasnacych oczach Adasia, Usmi 
sie do Ewy. Warszawa! Kocliane, najdrozsze 2 

i ie, swiete miasto .. . Wolńa, nareszcie wolna, 
    

  cisza o 
ustawicznych *wybuchow. Cos wolajacego o pomste do 
nieba bezmiarem doznanych krzywd, cos, co przygniata, 
jak kamien mogilny. Oczekiwanie. Latwiej bylo pogodzie 
sie z grozaca dej chwili smiercia niz z oczekiwaniem 
czegos, gorszego od. smierci samej, Ostatnia. wiadomosc: 
Warszawa, bohaterska Warszawa po 63 dniach samotnej 
walki kapituluje. Przy lozku na ktorym:umiera Adas siedzi 
Ewa. Juz nie ma teraz zadnych zludzen. Widziala tyle 
smierci. To'koniec. Trzyma mocno reke chlopaka w swych 
dloniach, jakby chciala dodac mu jeszcze odwagi. Ewa 
jest calkowicie opanówana nerwowo. Zahartowala sie w 
Okresie okupacji. Stala sie twarda, jak polskie zycie, 

Cisza wielka.* Nie nadlatuja eskadry nieprzyjacielskich 
samolotow. ; 

Adas porusza lekko ustami. Dziewczyna pochyla sie, by 
zrozumiec plynacy szept. Patrza na Ewe zmeczone, ble- 
kitne oczy Adasia, ktory w mrokach konspiracji Snil o- 
otwartej walce za Polske. 

  skich, 
Boze! Co za beziniar szcześcia. Szczescie zapiera oddech, 
Adas chcialby podniesc sie na lozku i krzyczec wszystkim, 
calemu swiatu, jak bardzo jest szczesliwy. Brak mu sil, 

  

spoglada na Ewe: — dlaczego Ewa jest znowu smutna? — 
może poprostu zmeczona? 

Adas mowi chrapliwym glosem: 
„Warszawa wolna... Moja Warszawa, moje miasto... 

Jęst mi tak dobrze. "Wiesz, Ewo. teraz I my w naszej 
arszawie, bedziemy oboje szczesliwi. Ty i ia... Skon- 

czyly sle zle dni Warszawy I mamy prawo nałtęzcie sc 
w Slonce...” 

Dlaczego Ewa milczy? Mocno, mocno ściska w swych 
rekach lodowata reke Adasia, Twarz Ewy jest, jak skamie- 
niala, A moze tak'sie tylko wydaje? 

Bija teraz rozkolysane dzwony... Bija na zwi 
Szumi cos dookola. Czy ło fala przeznacze 

Adas nie czuje bolu,  Mgla zasłania mu wszystko. Na oczy 
ktos kladzie reke kojaca pieszczota. .. 

    

ntos z Gor 
Byl maj 1941 r. W Dachau zazielenily sie drzewa, w calej 

przyrodzie” zapanowala radosc i wiosna, tylko w 'sercach 
olakow byla noc i smutek. 
Dzis własnie 10 maja uplywa rok, jak przywieziono nas 

z KL. Lodz-Radogoszcz do piekla zwanego Dachau. 
Lodzianie tu i owdzie zbierali sie w gromadki, wspomi- 

najae swoje miasto i dom rodzinny. Aleje Kosciuszki, 
Park. Poniatowskiego, Pietryne.. . tez zielenia sie 
drzewa, tylko jakies inne, tylko tam wszystko jest inaczej 
niz tu... w 

  

17 kwietnia ogloszono poddanie sie bohaterskiej armii 
jugoslowianskiej -.. Wielki jubel. Wyprowadzono nas na 
„Appelplatz, aby sluchac radia. W sercach i myslach 
Polakow zapanowala rozpacz. Jeszcze jeden narod legl 
Pod, stopami Germanow. _ Zwatpienie ogarnelo_umysly i 
serca. Gdzie Anglia, Ameryka? Gdzie sprzymierzeni? 

pytano, » 
Po cichu podchodzi do mnie Stas Wilczynski (co to 

dzisłaj piekne obrazy maluje) i mowi: 
„Jozek, klasa jest, wiesz najnówsza parole: zastepca 

Fukrera Hess zwial”, 
Nie uwierzylem. Za trzy dni wiadomosc sie sprawdzilą, 

Stas mial dobre informacje, a Gucio Morcinek potwierdził. 
Glowy do gory, cos nie klapuje w 3-ej Rzeszy kiedy wo- 
dzowie wieja. . 

„Z. plonacego okretu uciekaja szczury" — zauwazyl ktos 
z naszych. » > 

Na „sali rewirowej na bloku 7-ym lezal wycłudzony, z 
zapadnietymi oczańi, z zapadlymi policzkami 20-letni 
harcerz goral Antos-nazwiska nie pomne. Rok 1940 spe- 

dzi w KL. Neugamme, obaj, jako poltrufy, inwali- 
przywiezieni na wykonczenie do Dachau. 

— „Druhu, — pytal Antos-cys byl kiedys w Zakopanym, 
cys widziol Giewont, a Morskie Oko? — a moze na 

Kasprowym?" ? 
— „Tak, druhu, bylem”, 5 
„Jo.ci mowie, ze Tatry trza kochac, bo takich gor chyba 

nigdzie nie ma na swiecie. Tatry mowio do cie, ino trza 
je rozumiec! Jak se wyjde na wirch, jak mie owionie 
wiater i jak nie spojrze na turnie ociesane, tom jak krol. 
Nikt z was miastowych nie wendzie na takie sciany. Dlo 
gorala to,nic. Ciupage se wezmie w reke i juz turnia 

. jego. Wis, powiadaja, ze skaly rosno, o jak dawno rosita, 
jesce od. świetej Kingi.” 

Joziek-mowił dalej-jo jiz nie wroce do dom, ale ty moze, 
to zajedz do nos-'pozdrow, a pozegnaj wszyckich. Ociec 
cie przyjma chetnie, chudoby maja dosc. Powidz im ode 
mnie, jako zem ich kochol, i te Tatry i te nase lasy, gory 

* 
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i połoki. Zoske pozegnaj ode mnie i powiedz jak mnie 
Niemce zamordowaly”. 

stal do okna, chcial spojrzec na Alpy, ktore moze 
"przypominały mu rodzinne gory, a szeroko różwarte zrenice 

lyszczaly jak iskry. Po twarzy splynely lzy. Otarl je. 
Dal mi adres śwego domu, po cichu powiedzial „Czuwaj: 
izasnał |. 

Rano nie bylo jego_ kartki na lozku, a w, raporcie, re- 
wirowym byl krzyzyk. Zrozumialem. Antos nie ujrzy wiecei 
kochanych swych Tatr, ;dusza jego. przeniosła sie_na 
wieczna warte i.buja gdzies w przestworzach nad Gie- 
wontem, czy Zawratem, a moze plynie nad Morskim Okiem, 
lub czuwa tam, hen, wysoko na Tatrzanskiej Hali „bo 
takich gor napewno niema nigdzie na swiecie”. 

10 maja 1946 Hi. O. Jozef Rozanski. - 

NASZE 

Lisy 
S. Lubieniecka. Dziekujemy za nadesłany artykul. Z 

wapolpracy chetnie skorzystamy. 
rystyna W.-Lubeka. Dziekujemy za mily list. Materiał 

wykorzystamy. 
„Szczypior”-Unterliiss. Zgadzamy sie calkowicie z 

uwagami Kolegi, ale felietonu p. t. „Historia jednego 
orzelka” nie zamiescimy, skoro i tak sprawa jest u pro- 
kuratora. Prosimy o dalsze materialy. 

Por. X.-Unterliiss. Prosimy o bezposrednie 
wanie sie z nami. Artykul p.t. „Nasze Niemki 
umiescic w „Naszym Życiu”, o ile jest to mozliwe i 
wywola to zbyt wielkiego rozdraznienia zainteresowanych. 

Marysia z Bugaja-Wiesbaden. „Na wycieczke zuchy jada” 
opowiadanie calkiem ladne, styl niezly, ale 'czemii Sza- 
nowna Druhna nie przyslala drugiej czesci? Czy przez 
roztargnienie? 

Dh. Wojtek z Pópinghausen. Przypominamy o obie- 
canych fotografiach i artykulach. 

Basia Sz.-Monachium. Aczkolwiek nowela Milej Druhenki 
jest naprąwde bez bledów ortograficznych pisana, to jednak 
historia O „skrwawionym sercu" jest tak przerazająco- 
tragicznie pisana, jak Druhenka Sama zauwazyla, ze do- 

awdy boimy sie ja puszczac na lamach „Straznicy” w 
obawie o, nerwy.i wytrzymalosc czytelnikow. 

S. Ldr. W.Z.B.-Forest Lodge. Dziekujemy za nadeslane 
wiersze. Prosimy o korespondencje z podrozy. 
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- Sprawy Dzialalności Gospodarczo-Zawodowej w Starszym Harcerstwie . 
"W programie pracy Starszego Harcerstwa sprawy dzialal- 

nósci gospodarczo-zawodowej zajmuja bardzo wazi 
miejsce. Hierarchicznie kladziemy je na trzecim miejscu 
po Śluzbie Publicznej Narodowej, oznaczającej dzis przede 
wszystkim walke o niepódleglosc Polski, oraz po sprawach 
)ci8 kiituralnego._ W praktyce w. żyd naszych Kregow, 
sprawa ta wysuwa sie obecnie na miejsce pierwsze. Juz 
przed wojna Śtarsze Harcerstwo podkreślalo mocno sprawy 
gospodarcze w swoim, programie. Przebudowa struktur 
spoleczno-gospodarczej Polski byla przecież jedna z naszyci 
zasadniczych wytycznych. Sumienne zas i dobre wyko- 
nanie pracy zawodowej prztz naszych czlonkow uwaza- 
lismy za podstawe starszoharcerskiej Sluzby Polsce; 
Obecnie, gdy znaczna wiekszose nas decyduje sie na pozo- 
stanie w obecnych warunkach na obczyznie, sprawa ta 
staje sie jeszcze bardziej wazna. Zostajemy bowiem poza 
granicami Kraju po tó, by dalej prowadzic walke i prace 
zmierzającą ku odzyskaniu prawdziwej i pelnej niepodleg- 
losci Polski. Chcemy poza Krajem mozliwie jaknajdluzej 
uitrzymąc-wolne Polskie SHy Zbrojne, widzac, ze ich istnie- 
nie jest ogromnym atutem Sprawy Polskiej w swiecie. 
Zdajemy sobie jednak sprawe z faktu, ze rozwiazańi 
Polskich Sil Zbrojnych zbliza sie i ze niedlugo staniem 
wobec konieczności i mozliwosci decydowania © swym dal- 
szym losie. Warunkiem wowczas prowadzenia przez nas 
dalszej wałki o Niepodleglosc, a to winno byc tytulem 
naszego pozostawania poza Krajem — punktem. wyjscia 
naszych prac w tej dziedzinie "musi byc normalizacj 
naszego zycia osobistego, przede wszystkim zas zapewnie- 
nie sobie zawodu i odpowiedniego warsztatu. pracy: 

W ramach organizacyjnych samego tylko Obszaru Bry- 
tyjskiego Z.H.P. znajduje sie okolo 2.500 dorosłych har- 
cerzy i harcerek. Wiekszose ich decyduje sie na czasowe 
pozostanie poza Krajem. Co ludzie ci beda robic, gdy 
nadejdzie czas demobilizacji? Obecnie przebywaja oni w 
ogromnej wiekszosci w oddzialach, zdala od wiekszych 
osrodkow zycia.' Nie maja mozliwosci zorientowania sie 
w warunkach zycia, w takim czy innym zawodzie, czy tez 
w stosunkach panujacych w takim czy innym kraju. Nie 
maja tez oni mozliwosci poczynienia przygotowan do ewen- 
tualnej przyszlej pracy zawodowej, chyba tylko z wyjatkiem 
uczestniczenia w akcji szkolenia zawodowego, prowadzonej 
obecnie w Silach Zbrojnych. Nie wiele widzimy czynnikow 
takich, ktore beda chcialy, lub beda mogly zajac sie 
opieka 1 pomoca w znajdywaniu miejsca w nowym zyciu 
|| akad eB Akce ba póki przygoto. 
wuja Samopomoce Wojska, Lotnictwa i Marynarki. Praca 
ich zasluguje na nasze pelne poparcie. Akcja samopomocy 
jednak w najlepszym nawet wypadku czesciowo tylko 
zrealizuje to wielkie zadanie. Na Starsze Harcerstwo, 
sławiajace sobie w programie pracy sprawe dzialalnosci 
gospodarczo-zawodowej, spada obowiazek troski i pomoc: 
w znalezieniu miejsca w nowym zyciu conajmniej: dla tych 

* zolnierzy, ktorzy sa czlonkami naszej organizacji. 
Sprawy dzialalnosci gospodarczo-zawodowej w Starszym 

*Harcerstwie podzielic mozna na cztery zagadnienia: 
1. sprawy przysposobienia zawodowego i przygoto- 

wania sie ialalnosci zawodowej, 
2. sprawy posrednictwa pracy i poradnictwa, 
3. sprawy zakladania przedsiebiorstw harcerśkich (wla- 

snosc organizacji), 
4. sprawy zakladania harcerskich wspolnot pracy 

(wlasnosc wspolna czlonkow), oraz pomocy w zakla- 
daniu warsztatow indywidualnych. 

1. Sprawy Pi ieni owego i P 
W ati Wo. Vzlilawi Zaradnwej 
Wojna przerwala normalny tok zycia ludzi. Zas przede 

wszystkim przerwala tok zycia zawodowego wiekszosci Z 
nich. Zagadnienie dzialalności zawodowej, Oraz sprawności 
wodowej jak rowniez przygotowania sie do pracy zawo- 

dowej, zwłaszcza na odcinku wychowawczym, nas najbar- 
dziej interesujacym, przedstawia sie tragicznie. Bardzo 
wielka ilosc ludzi wyszla z wprawy i zapomniala swego 
zawodu, dla wielu zawod dawny jest juz nieodpowiedni, 
lub_w obecnych „zmienionych warunkach jest nieaktualny. 
Najwiekszy zas problem stanowia ludzie mlodzi, ktorych 
wojna wyiwala ze szkol i warsztatow roznego typu unić- 
mozliwiajac im zdobycie jakiegokolwiek przygotowania 
zawodowego. 5 

W tych warunkach oczywistym zadaniem Starszego Har- 

    

  

            

cerstwa, stawiajacego w swoim programie sprawy dzialal- 
ności gospodarczo-zawodowej powinna byc akcja przy- 
sposobienia zawodowego i przygotowania swoich czlonkow 
do przyszlej dzialalności zawodowej. Przez „przysposo- 
biernie zawodowe rozumie caloksztalt teoretycznego i prak- 
tycznego szkolenia sie w zakresie obranego zawodu. Przez 
„przygotowanie sie do przyszlej dzialalnosci zawodowej” 
Tozumie podejmowanie konkretnych krokow celem rozpo- 
czecia pracy zawodowej w cudzym warsztacie pracy, łub 

  

celem zalozenia wlasnego warsztatu pracy badz to iq- - 
dywidualnego, badz wspolnego: 

la czym akcja Starszego Harcerstwa w zakresie przy- 
sposobienia zawodowego, oraz przygotowania dzialalności 
zawodowej ma. polegać? Nie zachodzi obecnie potrzeba 
zakladania i organizowania przez nas szkol i kursow zawo- 

   

Zbieranie dokumentow 
Aleksander Piskor, 42 Eton_ Hall, Eton. College Road, 

London NW 3., prosi o nadsylanie wszelkich wydawnictw 
i drukow, ukazujacych sie na terenie Niemiec od chwili 

ia wojny i j zycie, wysi 
polskich. 

Eksponaty te zostana przekazane do dwu najwiekszych 
bibliotek w USA., mianowicie New York Publik Library 
i. Hoover Library. 

Uprasza sie o nAdsylanie mozliwie conajmniej po. dwa 
egzemplarze kazdego wydawnictwa. Wszystkie pisma 
polskie w Niemczech prosi sie o powtorzenie tego komu- 
nikatu. 7 ć 3 
  

dowych. W ramach Sil Zbrojnych prowadzona jest obecnie 
szeroka akcja szkolenia do zawodów cywilnych i w sumie 
daje ona duze rezultaty. Chodzi wiec tutaj poprostu o 
mozliwie najszersze i najlepsze wykorzystanie przez har- 
cerzy istniejacych szkol i kursow. Władze harcerskie i 
Kregi powinny na kursy te zwrócie baczna uwage, pówinny 
one zachecac i stwarzac atmosfere wykorzystania tej spo- 
sobności, oraz nastawiać psychicznie w tym kierunku. Być 
moze takze w przyszlosci bedziemy musieli podjac Sie 
organizacji kursow zawodowych we własnym zakresie. „W 
tymze samym czasii liarcerskie w oparciu o osrodki 
pracy w terenie i o ich inicjatywe powinny przygotowac, 
uwzgledniajac ogolna sytuacje i warunki plan organizacji 
roznych warsztątow pracy, zbadac i przygotowac warunki 
ich zalozenia i warunki, oraz mozliwosci ich pracy. W 
miare moznosci niektore warsztaty powinny juz mozliwie 
jaknajwczesniej rozpoczac prace, dajac pole do doswiadczen, 
mozliwosc pozniejszej szybkiej rozbudowy, a nadewszystko 

rzajac zespol osob, ktore prace te w przyszlosci 
poprowadza. Duza pomoca w zakresie przygotowania akcji 
zawodowej byloby sporzadzenie przez odpowiednie jednostki 
organizacyjne Starszego Harcerstwa „kartotek zawodo- 
wych” czlonkow. — Ę 

2. Sprawy Posrednictwa Pracy i. Poradnictwa. . 

_ Posrćdnictwo pracy i poradnictwo, jest £lrugim z kolei 
zagadnieniem w , zakresie dzialalnosci gospodarczo-zawo- 
dowej Starszego Harcerstwa w obecnych warunkach zycia. 
Stworzenie jakiejs komorki centralńej, ktoraby pomagała 
naszym czlonkom w znalezieniu z jednej strony odpowie- 
dniej pracy, a*z drugiej strony odpowiednich: wspolpra- 
cowniikow jest rzecza nasuwajaca sie wyraznie. Z posre- 
dnictwem pracy laczy sie takze póradnictwo w zakresie 
wyboru zawodu, wyboru miejsca pracy, ustawodawstwa 
pr go i pracy, a takze w zakresie 
innych spraw zawodowych, jakie zycie nasunie. Zaga- 
dnienie to jest oczywiste i nie wymaga dalszych argu- 
mentow. 

3. Sprawy. Zakladania Przedsiebiorstw Harcerskich 
(Wlasnosc Organizacji): 

Starsze Harcerstro w obecnych warunkach, poza grani- 
cami Kraju, moze nie tylko troszczyć sie o przysposobienie 
zawodowe jego czlonkow, pomagac im w znalezieniu pracy, 
oraz sluzyć rada, moze ono rowniez pewnej liczbie czlon- 
kom dostarczyc pracy, a wiec zrodla utrzymania w przedsie- 
biorstwach zarobkowych stanowiacych wlasnosc oragani- 

z: harcerskiej. Nie ten wszakze motyw jest punktem 
wyjscia tezy o koniecznosci zakladanih przedsiebiorstw, 
stanowiacych , wlasnosc organizacji. To - jest. argument 
wtotny. Punkt wyjscja jest inny. Koniecznosc zapewnienia 
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    ząleznych podstaw h jt 
decyduje sie' prowadzic swa prace poza granicami Kraju; 
bez wzgledu na warunki, a praca ta powinna miec szeroki 
ząkres.. Musi ono oprzeć sie o mocne, niezależne od poli- 
tycznych, czy innych konjunktur, podstawy finansowe. Nie 
mozemy liczyc na subwencje, nie mozemy liczyc na ofiar- 
nosć spoleczna ueliodzctwa, czy starej emigracji. Warun- 
kiem kontynuowania pracy” harcerskiej poza Krajem jest 
koniecznosc stworzenia szeregu przedsiebiorstw zarobi 
wych, ktoreby przeznaczaly czysty zysk na- prace organi 

dajae dodatkowo zrodlo utrzymania dla szeregu 
ch czlonkow. Jest rzecza oczywista, ze w ramach 

tarsze Harcerstwo moze poprowadzie 

  

  

  

    
   

nie rozbudowywac 
SLUŹB     

  

Sprawy Zakladnia. Harcerskich Wspolnot Pracy 
p 

4, 
(Wspolsza, Prywatia Wlasnosc Czlonkow), oraz Pomocy 

Zakładaniu Warsztatow indywiditalnych. 
Punkt ciezkości dzialalnosci gospodarczo-sawodow. 

roslych harcerzy i harcerek lezy nie w przysposobien 
do zawodu, ,posrednictwie. pracy, lub nawet zapewnieniu 

s podstaw finansowych organizacji przez zakladanie przedsic- 
biorstw harcerskich. Punkt cl zy w sulniennej 
pr 
nowych warsztatów pracy, stanowiacych wlasńosc posz 
golnych naszych czlonkow, lub, co pragniemy goraco 
Fopierac, w zakładaniu przez naszych czlonkow przedsi 
biorstw- spoldzielni pracy t.. zw. Wspolnot Pracy, stano- 

tna wlasnosc czlonkow w oparciu 0 zasady 

    
   

   

  

        

    

  

  

arszaty indywidualne jak rownież wspolnoty pracy 
. wszystkim sprawa osobista zainteresowanych lud 
acja Starszego Harcerstwa jednakze nii 
h wypadkach obojetna. Minimum zali 
sprawami ze strony. organizacji jest inspirowanie 

osci tej akcji i jej poszczegolnych przejawow, oraz udzie- 
lanie'w miare potrzeby i moznosci pomocy poszczegolnym 
osobom lub wspolnotom. Pomoc ic formy 
poradnictwa, posrednietwa, opie! ycznego popierania 

biorstwa, zw a m, trudnym okre- 
sie, wreszcie, pomocy finansowej w postaci pozyczki krot- 
koterminowej, lub kezprocentowej. To ostatnie zagadnienie, 

nawi e do istniejacych w Polsce przed wojna kas 
kredytu bezprocentowego, aga pozytywnego rozwi 

zenia. y to przede wszystkim pozyczka na zakup 
narzedzi pracy. » 

Ę.0R * 
Omowione w powyzszych punktach sprawy działalnosci 

gospodarczo-zawodowej Starszego Harcerstwa nie sa rzecza 
latwa, ani krotka. 2 i rac, podjecie ich 

r Nie nalezy spo- 
y h niec w ciagu tygodni, czy nawet 

Mimo "pilnosci sprawy i ogromu zagadnienia 
a zaczynąg-od rzeczy malych i dopiero siopniowo 

rozwinac je i laczyc w, calosc. 
Elemetarnym warunkiem ju calosci 

gospodarczo-zawodowej i osiagniec w tej dziedź 
wynalezienie możliwie licznej grupy. ludzi wągtosciowych, 

  

        

      
    

    

  

   
         

     

  

     

  

          

    

   

  

    

  

dzialalnosci 
edzinie j 

  

REWELACJE DZIENNIKARZA 
wNeue Zdiricher Zeitang* donosi z, Waszyngtonu iz 

Ralph Ingersoll dziennikarz, ktory niedawno zaatakowai 
Mortgoniery'ego oswiadczył, iz amerykanskie lotnictwo w 
Europie zostało ostatnio wyposazone w nadiortece latajace 
i powojenne typy mysliwcow. -Lotnictwo to jest obecnie 
w stanie przeprowadzic błyskawiczna ofenzywe atomowa 
przeciw Rosji. : 

aż RD it: A 

ktorzy zagadnieniami tymi*sie zajma. „Grono tych ludzi 
musi 'dojsc do wspolnego pogladu na omawiane w opraco- 
waniu fym sprawy i podjac sie ich realizacji na wszystkich 

kach pracy Starszego Harcerstwa. Grono to rozsypane 
tkich terenach musi dazyc do zachowania scisłego 

i zwartości. Grono to musi wylonic z. siebie 
jerownicza, „sztab” dzialalnosci gospoddrczo- 

     

  

      

  

     

  

      
   

  

Wolamy o d alaczy gospodarczo—zawodowych Starszego 
scerstwa! (W h Ś adomosci Starszego Harcerstwa). K.$.      

archiwum 
harcerskie.pl 

  

co 
y zawodowej w ramach cudzego przedsiebiorstwa, albo * 

„obozaćh koncentracyjnych, w ghecie warszawskim, w pow- 
gu j 

Od Wydawnictwa © 

Po-dwumiesiecznej przerwie wznawiamy dalsze 
wydawanie „Straznicy”. Jezeli zdolamy pokonać 

trudnosci, od nas zreszta. niezupelnie zalezne, 
„Straznica” ukazywac sie bedzie regularnie co 
tydzien. .P.T. Prenumeratorow prosimy o regularne 
placenie prenumeraty. Cena numeru pojedynczego 

bez zmiany t. j. 0,50 Mk.   

  

    

Zwiedzamy Mystawe Ksiazki 
i Prasy w Wiesbaden * 

Dla tych wszystkich, ktorzy mogli zwiedzie Wystawe 
Ksiazki i Prasy Polskiej w Niemczech, wydawalo sie wprost 

arygodnym, aby w ciagu rocznego czasokresu, mozna 
c taka mase ksiazek i pism polskich. Jesli sie 

ży trudnosci i przeszkody, jakie spotykali poszcze- 
golni wydawcy. czy dziennikarze nawet ze strony najmniej 
czekiwanej jak hip ze strony t. zw. czynnikow oficjainych, 
ak to bylo chocby w Brunszwiku, to trzeba przyznac, ze 

      

     

    

      
   

   
  

    

tylko. dzieki duzemu wysilkowi i samożaparciu / sie 
mozna bylo dokonac tylu pieknych rzeczy, ktore dzis po- 
trafia zainteresować kazdego. Bo' czegoz tutaj sie- nie 
zobaczy, kto nie znajdzie dla siebie czegos ciekawego?      

  

Ale zmieszajmy sie z miedzynarodowym flumem, poslii- 
chajmy ciekawych óbjasnien 1 rozmow, jakie sa tu pro- 
wadzone. 

Na prawo od wejscia idac spotykamy portret Guten- 
berga, wynalazcy sztuki drukarskiej, a obok na postu- 
mencie na czerwonym suknie rzuca sie w oczy pieknie 
oprawna „Kultura Polska” i maly tomik „Pana Tadeusza” 
jedno z pierwszych wydan, co ma za soba:i Sybir i Kacet, 
a obecnie znów sluzy ludziom! Wymowny napis pod 
niewiedzacym, ze takich ksiazek Niemćy zniszczyli w Pois 
setki ty Niemcy, ktorzy: chetnie zwiedzaja Wysiawe, 
jakby wstydliwie przechodza dalej, mruczaę pód 
„ia, ja Hitla und Gutenberg". — A dwa kroki dalej rozpo- 
ściera sie od sufiłu az do. podlogi tragiczny nekrolog 
dziennikarzy, ktorzy zgineli w kampanii wrzesniowej, w 
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   staniu warszawski 
Zagranicznych gos 
garsth 

a wreszcie zmarli w ciagu lat wojny. 
uderza duza dysproporcja miedzy mala 

zmarlych a poległych i wymordowanych. Obok 
s żnow inna tablica z napisem: „Cidyby nie było prawa 

azylu swiat mie: znalby tych ludzi” i znow. pare nazwisk: 
Dante, Kalwin, * Mazzini, Bakunin, iuszko, Marks, 
Lenin, Komenski. Ale nie czas zastanawiac sie nad tym 
wymownym plakatem, bo nowi goscie zmuszaja posunae 
sie dalej. Przechodzimy teraz do dzialu ksiazek szkolnych, 

go elementarza, poprzez ele- 
i chnej i gim- 

apomnialem 
1a cze, ze w rocznym, okresie wolnosci 

w. Niemczech nie wydrukowali a jednej brosztiwy 
ni ksiazki politycznej, gdyż byly pilniejsze potrzeby . 
tymczasem inny plakat mowi, ze prasa krajowa 
plynie do obozow. Na tym plakacie dano tylko ski 
wycinki czy nawet tytuly i f s ar 
nam z Kraju. Jakis 
zapytal, j 0z 
z przygod j k ie takie rzeczy 

se artykuly i wiele mo- 
ij. „A obok znow jeszcze j 

dowy z Kraju, rozrzucany tysiacami 
„Proces gen. Okulickiego”. Dziwne budza 
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     wiace tytuly nie sposob tutaj, 
dokument propa, 
po obozac| 
sie refleksje 

Z zadumy wyrywa mnie płacz dziecka. To jakis maly 
brzdac za nie w swiecie nie chce sie oderwac od obrazko- 
wych wydawnictw Wegnera. Rzeczywiscie dziecko slusznie 

czuje ie j 
barwnych ksiazek, bo nawet starsi z zainteresowaniem prz 
gladaja sie ladnym ilustracjom, dopytujac sie co- chwile, 
czy mimo wszystko nie daloby sie cos ż tego kupie dla 
dziecka. 

Na dlugich stolach leza rzedami gazety drukowane i 
pówićlane. Od pierwszych dni wolnosci w szeregu obozow 

      

    

    

    

    
    

Ę *_fiskowanych lub takich, ktore nie dostaly dalszego 

    

a , komunia sw. ida w zapomnienie. Zbyt trudne to wsz) 
ie oburzone, ze sie je odrywa od tylu pieknych i* 

     

Nr. 16 3 ŻA 

'powstawały miejscowe pisemka, najczesciej powielane: Ogo- 
lem bylo ich okolo 160! Imponujaca ta cyfra doskonale 
tlumaczy glod slowa drukowanego, a inny plakat mowi, 
z w pore zorganizowana prasa polska moglaby dokonac 
Xielu zmian, a M.P. nie mialaby tyle klopotow z nz 
iudnoscia. Przy, kazdej gazecie zaznaczony czas powstania 
pisma, kto wydaje i gdzie. W wiekszosci sa to ludz 
wypuszczeni z obozow koncentracy,nych lub obozow jenie- 
skich. Obok starych dziennikarzy figuruja nazwiska il 
dego pokolenia dziennikarskiego, ktorzy odbywali ciezki 
staz w prasie podziemnej. 

Przed plakatem „Wolnose slowa podstawa demokracji” 
stoi grupa Amerykan, zywo dyskutując. Nic dziwnego, bo 

* tuz obok nalinnym plakacie widac cala mase pism skon- 
rawa 

ukazywania sie. Wsrod nich wyroznia sie m. in. dobrze 
redagowana „Polska”, ktora zdobyla sobie slusznie prawa 
obywatelstwa i dobrze 'sluzyla sprawie polskiej na obczyznie. 

_ Niestety i ona podzieliła los wielu swych poprzedniczek. 

A teraz przechodzimy do wydawnictw oryginalnych, napi- 
sanych w Rzeszy oraz do literatury pieknej. Nie sposob 
w krotkim artykule dawac sprawozdania z calego mnostwa 
ogladanych wydawnictw. Wchodza wciaz 1 wychodza nowi 
ludzie. Roznojezyczna masa zada objasnien we wszystkich 
jezykach, a uprzejmi gospodarze z red.  Poznanskim, kier. 

s ca sie co niemiara, by wszystkich zadowolic i 
udzielic informacji. Przed stoiskiem P.C.K. zebrala sie gro- 
mada i przeglada Poszukiwacza. Dzietinikarzy niemieckich 
ińtertstija też agencje prasowe, wydawane przez Quaquen- 
briick i Monachium. Ale chodzmy dalej. Czas_ ucieka. 
Pozostały jeszcze wydawnictwa religijne i prasa mlodzi 

i zowa. -„Wici Harcerskie", „W Kregu Rady, „Glos Har- 

8 8 

     
        

      

  

   

zł cerza'', „Harcerz Tulacz”, „„Śtraznica” z ilustracjamii szereg 
innych pism młodziezowych budzi zainteresowanie nie tylko 
mlodziezy. 

Wystawe_zostalą zorganizowana „przez Zwiazek Wy- 
dawcow i Dziennikarzy oraz Syndykat Dziennikarzy Pol- 
skich w b. Rzeszy. Organizatorom wystawy nalezy sie 
szczere. uznanie za zgromadzenie polskiego dorobku 
pismienniezego na. terenie trzech okupacji niemieckich i 
umozliwienie zapoznania sie z nim zarowno naszej ludnosci 
jak i zagranicznym gosciom. „b 

  

+ W . PRZY 
! SA OGNISKU 
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Dziwnie nieraz uklada sie zycie.. Mlody czlowiek, 
E -wynioslszy z domu pewne zasady moralne, widzi, ze nie 

> poplacaja one czesto w zyciu. Koledzy, towarzysze pracy 
Ę i zabawy, otoczenie cale, kino i ksiazka zamiast poglebiac 

* i gruntówae te zasady, pociagaja do zycia latwego, zycia 
olego i bezmysinego. Obserwacja wielu ludzi na wyso- 

kich czesto stanowiskach wykazuje, ze ludzie ci sa czesto 
zaprzeczeniem tego co w pojęciu ogolnym nazywamy „„do- 

ż brynr czlowiekiem". Ludzie, zyjacy jak karly, manekiny 
j opychane od wypadku do wypadku.bez swego zdania, 

bź mysli przewodniej, nierozumiejacy istoty zycia i tak 
zyjacy, jaby celem najwyzszym bylo uzycie za wszelka 
cene, czlowiek pozbawiony hamulcow moralnych i wszelkich 

f zasad, staję sie z dnia na dzien nyslna. 
t a w ołoczeniu podobnych mu, zatraca swa indywidualnosc, 

swe ideal i zalety. Przychodza rozne refleksje czy warto 
wyznawac jakiekolwiek zasady, wiezy moralne, bo przeciez 
one krepuja e 

      

    

  

  

  

    
  „ bo. sa zbyt trudne ludzkiej naturze. Najprosciej 

wiec je odrzucic, Modlitwa codzienna, czy spowiedz lub 
stl 

  

   
s do przestrzegania, bo jakze pogodzie orgie i rozpuste, do 

4 jakich wciągaja nas koledzy, jak odmowić im i sobie paru 
chwil przyjemnych? 

3 W wirze zabaw. zapomina sie o. celu człowieka i jego 
powolaniu. Zaczyna sie myslec tylko o tym, jak sie zabawie, 
Jak sie -urzadzie cudzym kosztem, jak wyzyskac stanowisko 
dla swych osobistych celow, w jaki sposob przygotować 
sobie nowa synekure. 
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Straznica 

jakas bezmysina kreatura, - 

Str. 7 

O nieobecności Polakow 
na paradzie zwyciestwa 

W „Sunday Dispatch” Alastair Forbes ubolewa nad 
pominieciem w paradzie zwyciestwa zolnierzy polskich. 

Brak Rosji pozwoli tam uniknac dwuznacznej sytuacji. 
Rosja bowiem jak p. Ingersall, zainteresowana jest jedynie 
w kleskach W. Brytanii, rzeczywistych czy urojonych. 

Obecnosc falszywych przyjaciol i źliantow, ktorzy z 
trudem ukrywaja swoja nieprzyjazn, bylaby bardzo -nie- 
słosówna. 

Marszalek -Tiło nie byl obecny: tym lepiej, gdyz, tlumy 
moglyby przez pomylke wziac go za marszalka Goeringa, 
do ktorego tak bardzo jest podobny, jest wprawdzie troche 
szczuplejszy, ale nosi wiecej medali na badziej pstrym 
uniformie, wymyslonym przez siebie samego. 

Gen. Michajlowicz zasluzylby. bardziej na' miejsce w 
pochodzie, poniewaz pozostal lojalnym wobec W. Brytanii, 
nawet gdy Wiełka Brytania o nim zapomniala, podczas 
gdy Tito, nieprawe dziecko chrzestne Churchilia, zapłacił 
za pomoc W. Brytanii zbrojna niewdziecznoscia. 

Nieobecnosc Polakow, ktorzy walczyli tak dzielnie pod 
ino i w Normandii, podkreslila nieprzerwane me- 

czenstwo tego nieszczesliwego kraju. 
Forbes przypomina notatke Talleyranda z 1814 o kon- 

ferencji wiedenskiej: „Rosja nie pragnie odbudowy Polski, 
po to by stracie zdobyte na niej obszary — pragnie ona 
istnienie Polski poto, by zdobyc to, czeżb dotychczas nie 
posiada”.- W dalszym cidgu Talieyrand stwierdza, ze o- 
panowanie. Polski przez Rosje stworzyloby takie bezpos- 
rednie niebezpieczenstwo dla Europy, ze gdyby wykonanie 
tego pianu moglo powstrzymac jedynie uzycie broni, to 
nie nalezaloby ani chwilki tracie, lecz chwytac «3 bron. 

   

      

W >    
Nie potrzeba dodawac, jakie sa skutki tego. To już nie 

jednostki, nie grupy, ale cale spoleczenstwa z zawrotna 
szyboscia ida. ku temu, co sie nazywa zaglada, zniszczeniem 
cywilizacji i kultury chrzecijanskiej. 

Ostatnia wojna i metody w niej stosowane z bezwzgledria 
brutalnoscia wobec osob czesto zupelnie niewinnych, wobec 
kobiet, starcow i dzieci, obozy mordow, fabryki tluszczu 
ludzkiego, wyroby skorzane z mordowanych wiezniow, to 

go, co potrafi uczynic narod i swiat bez 
iczciwości miedzy. jednostkami, mieslownose 

anie słabszego, niedotrzymywanie zobowiazan 
„ jest stale notowanym hochsztaplerstwem: we wza: 

jemnej walce spoleczenstw. Obietnice na' wodzie pisane 
pozostaja niespelnióne a dawny typ polityka dzentelmena, 
zastepuje dobrze wygimnastykowany zoagler ministerialny, 
ktory potrafi w chwili dla e ciezkiej zyskiwać pieknymi 
frazesami i przyrzeczeniami zaufanie u swych sprzymierzćn- 
ców i uzyskac od nich niaksimum krwi i poswiecenia w 
walce, by pozniej rzucic go ria. pastwe nedzy glodu i 
źniszczenia drugiemu takiemu sprzymierzencowi, lecz nie 
afiszujacemu sie haslami demokracji i wolnosci, lecz ofić- 
jalnie wyznajacemu walke klas i chec zniszczenia tego, 
co sie nazywa kultura zachodnia, lacinska, chrzescijanska. 

Trzeba jednak dodac ze dzentelmen — nie — wylamywacz 
a w tym wypadku dzentelmen zongler polityczny, zdajacy 
sobie calkowicie sprawe z popelnianych zbrodni na nafo- 
dach za jego zgoda, byc może w, jasnowidzacej a moze 
podswiadoniej obawie, ze sam. sobie petle zawiązuje na 
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Str. 8 

szyje i ze kiedys jego kretactwa obroca sie przeciw jego 

wlasnemu narodowi, rozumiejac zgola swe powiedzialbym . 

' gangstersko utylitarne stanowisko i bedac dobrze wycho- 
wanym, powie wstydzac sie moze swego postepowania: 

„I am sorry..." Sorry — dyskusja skonczona. Przykro 
mii, tlumaczac na nasz jezyk, ale juz jestem taką swinia ... 

* * * 

Epoke nasza nazywaja epoka bomby atomowej. Inni 
znow epoka kultu gwaltu zwyciestwa sily piesci, ktora staje 
sie zrodlem prawa i moralnosci. Bylbym sklonny jednak, 
podzielac czyjes zdanie, ze czasy nasze nalezaloby nazwac 
epoka zbydlecenia czlowieka. Jest to prostsze i dosadniejsze 
okreslenie. —- , Ę - 

Wsrod zgielku i gwaru krzyzujacych sie interesow, w 
chwili gdy przelomowe odkrycia w dziedzinie atomu wy$u- 
waja grozne memento: dokad zdazamy, dokad chce isc 

- nieprzytomny czlowiek, ktorego umysl wyprzedzil naj- 
wieksze marzenia fantastow, trzeba sobie jasno i' zdecy- 
dowanie powiedziec, ze jestesmy o krok od najwiekszej 
kątastofy, bo od zaglady calkowitej nie tylko kultury naszej 
ale wogole od zaglady i tragicznego zniszczenia calej 
ludzkosci. Barbarzynstwo Trzeciej.Rzeszy czy tez ,,raj krem- 
lowski' sa tylko przygrywka i zapowiedzia tego, co przyjsc 
moze. Gdziez wiec ratunek? Gdzie pomócę Kto potrafi 
odpowiedziec na blagalne S.O.S., wysylane przez miliony 
ludzi ktorzy przeszli lub przechodza nadal dantejskie pieklo 
i dla ktorych wolnosc prawdziwa jeszcze nie zablysla? 

Jak nigdy moze nie-staja sie aktualniejsze slowa jednego 
'z Papiezy „omnia in Christo restaurare". Zgnebiony, niesz- 
czesliwy i zmaltretowany czlowiek zwraca sie z ufnoscia do 
Boga, wiedzac, ze tylko tam moze znalezc oparcie i ratunek. 
W chwilach tak przelomowych, gdy walcza z cala bezwzgie- 
dnoscia dwa wrogie sobie swiaty, nie ma miejsca dla 
ludzi malych, zimnych, obojetnych czy .bez charakteru. 
Trzeba nam liidzi na miare tytanow, bokaletow ale nie 
takich, co potrafia bie sie i umierac tylko dla ojczyzńy, 
ale tych szarych, codziennych bojownikow Chrystusowych, 
co wbrew wszystkiemu i wszystkim z otwarta przylbica 
potrafia krzyknac credo — wierzymy i walczyc bedziemy: 
slowem, czynem, czy i nawet piescia, by z zagrozonej 
reduty nie dac sie-zepchnac. — Potrzeba nam ludzi silnych 
i wielkich, ludzi prawych i z. charakterem. 

Wierze, ze kazdy i kazda ż Was ideal taki piastuje w 
duszy. Wierze ze potraficie wiele dac z siebie, ze potraficie 
i zechciecie wejsc w szranki walki pod znakiem Chrystusa. 
Trzeba tylko chciec i umiec chciec. 

Niechze tych kilka slow bedzie dla was bodzcem, zachetą 
i niech toruje wam w waszych trudnosciach droge. 

* %* * 

Na jednym z ognisk obozowych, kiedy mowilismy 6 
naszym srodowisku i wplywie otoczenia na jednostke, 
smialo ktos okreslil dzisiejsze spoleczenstwo jako wesolych 
poszukiwaczy tanich przygod, ktorzy raptem znalezli sie 
w wesolym miasteczku i uzywaja bez pamieci jazdy na 
kolejce gorskiej, ktora jest juz tak zwatlala, ze lada chwila 
grozi katastofa. Ktos inny mowil, ze swiat nasz przy- 
pomina cyrk, a bezmyslnosc widzow i aktorow tego oma-. 
mienia spowodowac moze. nieobliczalne skutki. Patrzac 
na otoczenie, mowil inny, widac ze mocniejsi i az nazbyt 
czesto przewrotniejsi dochodza-do wysokich i czesto odpo- 
wiedzialnych stanowisk, choc co do ich zdolnosci i umiejet- 
nosci czegoskolwiek a przede wszystkim uczciwosci i moral- 
nosci mozna byloby miec bardzo duze zastrzezenia. Wielu 
ludzi a zwlaszcza mlodych, dostajac sie.w takie sródo- 
wiskó, stara sie ich nasladowac, staczajac sie przez wodke, 
rozpuste i bezmyslne zycie na dno riedzy. Zachowanie 
życia nadprzyrodzonego w takim otoczeniu wydaje sie nie- 
mal niemozliwe, a przez ciagle obcowanie w wirze pijanstwa 
i naduzyc seksualnych, zatraca sie stopniowo czlowiek, 
upadabniajac sie do czworonoznego zwierzatką, idacego 

„slepo za swym popedem i instynktem.. W zapomnienie ida 
dawne idealy, piekny i uczciwy typ mlodzienca wkraczaja- 
cego z pelna wiara w zycie blednie i niknie, a spoleczenstwu 
przybywa jeszcze jeden wykolejeniec. bez charakteru, kto- 
rego celem jest tylko najwieksze wyzycie sie. 

Czy'i Ty pojdziesz ta idroga? 

'Straznica Nr. 16 

Rozmawiajac z wielu osobami, czesto wspominalismy 
sobie jak to niedawno bywalo. Ostatnie lata przed wojna 
wyraznie zaznączalo sie w naszym spoleczenstwie dazenie 
do podniesienia naszego zycia religijnego. Jakis ped odzy- 
wczy szedl od uniwersytetow. « Mlodziez akademicka. w 
pierszym rzedzie swoja zdecydowana i nieugieta postawa 
postanowila wprowadzic do zycia prywatnego, osobistego 
a takze i publicznego element ddtodzkyja moralnego. Bujne 
zycie religijne i czeste praktyki, bogata prasa i literatura 
katolicka, szereg organizacji wychowawczych, charyta- 
tywnych itp. bylo wyraznym wskaznikiem potrzeb mlodego 
EA Od mlodziezy zas szedl ten ped do poznania 

lizej wiary i do zycia z wiary na cale spoleczenstwo. 
Smialo rzec bylo mozna, ze nie bylo to zadna bigoteria, 
dewocja, ale szczera chec oparcia wszystkiego na lasce 

_nadprzyrodzonej, na Chrystusie: W pracy konspiracyjnej, 
w kacecie a nawet i jeszcze tutaj spotykalem mlodziez, 
chcaca nie tylko unikae grzechu, ale dazaca do doskonalosci. 
W pojeciu wielu ludzi doskonalosci nalezy szukac w zyciu 
cichym, zdala od ludzi, a: wiec w klasztorze; wydaje mi 
sie to mylnym. Zapominamy o wielkich mozliwosciach 
i koniecznosci apostolstwa swieckich, na co tak wielka 
uwage zwracal Papiez Pius XI. ź 

Czestokroc niejeden szuka swej drogi, chce isc za Chry- 
stusem, chce byc jego wyznawca i uczniem. Jak nasladowac 
Chrystusa — jak milowac Boga i zyc zyciem Bozym o 
tym wiele pisano. Do najpiekniejszych bodaj rzeczy z tej 
ziedzińy nalezy mila, malenka ksiazeczka Tomasza a 

Kempis p.t. „O nasladowaniu Chrystusa". Przypuszczam, ; 
ze niejader z Was znajdzie tam duzo ciekawego materialu, 
a EE czytanie jej zblizy Was z pewnoscia do Zba- 
wiciela. * 5 

Lecz mylilby sie ten, co sadzilby, ze samym czytaniem 
zblizy sie do Chrystusa. W bledzie bylby tez ten, kto 
sadzilby, ze wyrzekaniem lub sentymentalnym pragnieniem 
potrafi cos osiagnac. „Nie narzekanie, ale dzialanie jest 
nakazem chwili;-nie placz nad tym, co jest albo co byl 
ale budowa tego, co powstanie i co powinno powste 
dla dobra spolecznosci. Przejete zapalem dawnych krzy 
zowcow, lepsze i doborowsze jednostki chrzescijanstwa 
powinny zjednoczyc się w duchu prawdy, sprawiedliwosci i 
milosci w okrzyku: Bog tak chce! gotowem sluzyc, poswiecac 
sie jak dawniej krzyzowcy.* (Pius XII.) 

Jakze trudo musialo byc zyc ludziom ongis, kiedy Bog 
byl czyms odleglym i dalekim. Przyjscie na swiat Chry- 
stusa Boga-Czlowieka, zmniejszylo te przepasc. Chrystus, 
bedacy poza tym nietylko postacia historyczna, ale zyjaca 
wsrod nas i w nas (kiedy jestesmy w stanie laski), poda 
nam pomocna dlon i wskaze nah droge, bysmy szli za 
Nim. A chociaz warunki zycia sa rozne, jedni pracuja w 
warsztacie inni w fabryce, lub w wojsku, marynarce, lót- 
nictwie czy. szkole, to jednak nie ma takich miejsc i czasu, 
bysmy nie mogli byc zjednoczeni z Chrystusem, bysmy nie 
mogli. Go nasladowac. 

„Historyczna postac Jezusa, ktory zyl tu na ziemi, umarl 
i powrocil: do Niebios — dokad i my'mamy nadzieje pojsc 
po śmierci — nie nalezy tylko do przeszlosci ale nadal 
zyje w czynach naszych. "Życie jego dzieki nam, ktorzy 
Chrystusa w sercu nosimy, przenika caly swiat, wszystkie 
kraje, wszystkie rasy, kazda klase spoleczna, kazde poko- 
lenie, poprzez wszystkie wieki. Albowiem ludzie po dzis 
dzien -zlaczeni sa z Nim w lasce i Jego moca zyja. Kazdy. 
z nas jest jakby Chrystusem w nowym otoczeniu. Winnismy, 
sie ustawicznie pytac sie sami siebie, co.On by/uczynil w 
podobnych. okolicznosciach i modlic sie: — Jezu przyjdz 
i zyj w duszy mojej!” - (Columba Cary Elwes). 2 

* 

  

80% 
Jak twierdzi znany - dziennikarz amerykanski Pearson, 

p. Herbert Hoover oswiadczyl prywatnie, ze 80 % zywnosci 
dostarczanej przez UNRRĄ Polsce idzie odrazu do maga- 
zynow Armii Czerwonej i nie dochodzi nigdy, do rak 
Polakow. 
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