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KAZIMIERZ WIERZYŃSKI 

POWRÓT 
Ucz się, żołnierzu, prawdy, ucz się okrucieństwa! 

Na nic mury Warszawy, gruz twojego męstwa. 

Za wszystkie boje, chwalby, legendy o czynach 

Jedno miejsce masz wolne, cmentarz w Apeninach. 

Grób we Francji czy w Anglii czy może gdzie jeszcze, 

Gorzką ziemię i słuchy pod ziemią złowieszcze. 

Wszystko jedno czy swoją czy też ziemię cudzą, 

Już cię z pod niej na powrót zwycięski nie zbudzą. 

Na Nowy Świat, Krakowskie, biwak pod stolicą 

Obcy cię nie dopuszczą, swoi nie przemycą. 

Zostaniesz tu, gdzie wolność, w tym rowie, przy miedzy, 

Przyjdzie wiatr, będzie szumiał, przysiądą koledzy. 

Dogadacie się jeszcze, pogwarzycie sobie 

Jak jest na świecie w słońcu i jak w ciemnym grobie. 

Co szepcą tam w ruinach, co śni się daleko 

Za Bugiem i za Sanem i za siódmą rzeką. 

Kto uszedł w ciemne lasy a kto rozstrzelany, 

Co w gruzach słychać uchem przywartem do ściany. 

Ile tam jest rozpaczy, ile tam jest męstwa: 

Ucz się, żołnierzu, prawdy, ucz się okrucieństwa.   
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asze drogowskazy 
Sw. Kinga 

Skoro gam mowie o kobietach, ktore zyjac lat temu 
ly sie zlotymi zgloskami na kartach 

ori, a same daly przyszlości wzorce postepo- 
wania, musimy zaczac od czasow mozliwie najdawniejszyci 
Nie latwe to bedzie z szumu i gwaru 20 wieku znalezć 
nagle mysla w latach 1270, 1280 w czasach Boleslawow, 
Przemyslawow i Leszkow. Inne to czasy, inny duch. Sklo- 
cona wewnetrznie okresem dzielnicowym, Polska odpiera 
ata arow mongolskich. Pada Henryk II 

pod Lignica na Dolnym Polu. Nigdy tez wiecej 
n sobie Ona na miano „prze- 

dmurza chrzescijans Rozbita wewnetrznie posiada 
Polska jeden czynnik, ktory wpływa na poczucie Jej jedn 
politycznej. Jest nim wiara katolicka. 

Życie kanonizowanej juz dzis Krolowej Kingi p 
na ten wlasnie okres historii. Jest ona ksiezniczka wi 

gierska, „ ktory ucie- 
kajac przed Tatarami, skryl sie na Wegry. Cale, swe 
ziemskie bytówanie uwazala jako sluzbe Bogu. Zycie jej 
wykazuje, jak dalece wprowadzila w czyn. we poglady. 
Pogodna, uczynna, stanowcza, madra, O duszy, czystej i 
pravym charakterze -- jednala sobie krolowa wielu przy. 

mie k, jak zaczeto Wycziwac jej s 
przyjaciele zmieniali sie w czcicieli o niej a 
opowiadania, ktore czesciowo utrwalii na /papierze, 

szly one potem w legendowe basnie. O 
ycia dowiedzielismy sie z kronik wiekow sre- 

. klu „Zywoty Świetych” zajela krolowa Kinga 
jedno z najzaszczytniejszych miejsc. Oto wyjatki w stresz 

lan Kasprowicz 

czeniu: „Pewnego razu, gdy krol Bela na skutek Prosb 
swej corki ofiarowal Kindze kopalnie soli, ta modlac sie 
o plony jej wydobywania, wrzucila wen pierscien. Duzo 
pozniej wydobyta jak pierwsza brylka soli bochenskiej w 
sobie go posiadala. Innym razem — juz po Jej smierci 
w r. 1312, gdy Wegrzy napadli na Polske, wyniszczyli 
wszystkie pasieki i pszczoły. Dwoch chlopcow — Florian 
i Jan, bardzo przywiazanych do sgoich. ps czo, zebralo 
pozostale do garnka, a obiecawszy Św. Kindze zlozyc dzie- 
ślecine, jezeli ina raczy. rozm ozyc pszczoły, czekalo na cud. 
Nazajutrz znalezli oni ich taka ilosc, ze starczyloby na 
zalozenie 50 u 

Moznaby wiele przytaczac podobnych przykladow. Moz- 
naby opowiadac prawdziwe zdarzenia i legendy ludowe, 
ale przeciez te dwie wystarcza na t e 
ŚW. W jest jedna z najpiekniejszych postaci kobiet 

jacych na częsc polskiego odu. Jakże nam nieraz 
przykro, ze nasz wiek tak malo zycie po 
dobnymi wypadkami, ze przejdziemy RÓR 
zapomniana epoka klotni i swarow, a nie damy nic, co 
mogloby bye dla przyszłych dziejow „Niesmiertelnymi Świe- 
cznikami Narodu Polskiego." 

Niech wiec ten krotki szkie o zyciu Krolowej Kingi, 
przypomni nam, harcerkom, ze Wielkie Polki minionych 
czasow, wzywają nas glosem przykladu i ok gdy z 
posrod nas wyjda nastepne, aby dla dalszych len 
niesc nigdy niegasnacy plomien Piekna. Wiec kło go 

podejmie? B. R. 

RZADKO NA MOICH WARGACH ... 

Rzadko na moich wargach — 
Niech dzis to warga ma wyzna — 

krwia prźepojony, 
Nidba waż Ojywia. 

Widzialem, jak sie na rynkach 
Gromadza kupi 
Licytujacy sie wzajem, 
Któ Ja najglosniej wypowie. 

Widzialem, jak miedzy ludzmi 
Ten sie urzaaza najtaniej, 
jęk poklask zdobywa i Zente 

to krzyczy, iz zyje dla Niej. 

Widzialem, jak do Jej kolan — 
stret doład serce me czuje — 

Z poklonem sie cisna i rada 
Najpospolitst szuj 

Widzialem rozliczne tlumy 
pusta, leniwa dusza, 

jek dzwiekiem orkiestry swiatecznej 
Resztki sumienia glusza. 

Sztandary i proporczyki 
Przemowy i procesyje, 
Oto jest tresc Majestatu, 
Ktory w niewielu zyje. 

Wiec sie nie dziwcie — ktos moze 
Choc milczkiem slusznosc mi przyzna — 
Ze na mych wargach tak rzadko 
Jawi sie wyraz: Ojczyzna. 

Rogurodziea 
Tak jak yZYwoty, Świetych” sa zabytkiem literatury 

polskiej XIV w. tak piesni. „Bogurodzica” powstala. w 
drugiej polowie XIII w. Piesn te uzupelniona w XIV i XV 
w. nowymi zwrotkami spiewalo rycerstwo przed bitwa dla 
wyblagania zwyciestwa nad wrogiem. Harcerstwo bedac 

Bogurodzica dziewica, 
Bogiem slawiena Maryja! 
Twego Syna Gospodzina, 
Matko zwolena Maryja, 
Zyszczy nam, spusci nam! 

Kyrie elejson! 

) dla. *) 5-ty przypadek od Bozyc — Syn Boga. 
3) ize, jąze, jeze = ktory, ktora, ktore. <) racz. 

ruckem nowoczesnego rycerstwa, ma w tej piesni lacznik 
duchowy z rycerstwem polskim tamtych czasow, a walczac 

swej idei, ,moze sie modlic na wzor grun- 

Twego dziela 1) Krzciciela Bozyce 2) 
Usłysz glosy, napeln mysli czlowiecze! 
Slyz modlitwe, jaz) nosim 

To c raczy, żh R prosim: 
A y pobyt, 
Bow ccćj rajski PAM 

Kyrie elejson! 
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M. M. 

Chodz z nami ... 
dokonczenie 

Tak Jozef, pisarz pocta. (Ze to tez te panienki tak 
dobrze wszystko wiedza). Z Ameryki przyjechal, tak bardzo 

aju, Wicek to rozumie, on tez nie moglby 
„, bez Starego Miasta. Uparl sie koniecznie 

i chotnik Warszawy bronie 
zgina Wioek chodził do nich 

az na Mokotów. a Zosiunia 
Wicek wyjmuje z plet osy, bulki i od roznych 

śiolek | wujenelh 2 dzwiiowaca slonine i boczek. Niech 
jedza, on tu gospodarz na Starowce, a oni te Sliczne i 
grzeczne panienki, ci dorosli chlopcy, to najmilsi dawno 
zeki ie to, ze jest coraz gorecej, ze bom- 

Jisly Bank Polski i Ratusz, a Piwna rozsypuje 
sie w gruzy. Bomby, granaty, szafy, krowy ryczace. Roznie 

Hlarcerz miłuje 

przyrodę i stara 

się ją poznać. 

. 
my wala, jedne pekaja od gory a inne od dolu, tak 

jakoś zachwieja przy chodniku i juz ich nie ma. Wice! 
jest tym wszystkim oszolomiony. 

— Czy ty czasem cos jesz, pytal sie go Hubert dzis z 
rana, 

— Nie, Wicek nie je, nie spi, nie myje sie, nie ma cz: 
On nie wiedzial, ze wojna lak w glada okropnie. 
zrzutów, bez broni, bez pomocy. To nie kazdy pot 
tak jak ci harcerze, ktorzy sa zawsze niewiadomo w jaki 
sposob czyści, spokojni, grzeczni, usmiechnieci, Wicek jest 
jaz zmeczony. Coraz wiecej ludzi pada, coraz wiecej roboły 
maja Ojcowie, biegaja tylko i biegaja z Panem Jezusem, 
Sakramentki sie spalily, szescset hidzi trupa w gruzach i 
atedra i Jezuici. Franciszkanie jeszcze sie trzymaja, bo 

tam w podziemiach trumienka za zwłokami sw. Andrzeja 
Boboli. Strasznie matka plakala, gdy zegnala sie z Wickiem, 
do ciotki poszla z malymi kanalem ku Wigle. Nic nie mo- 
wila, nie bronila Wickowi zostac, tylko plakala. Zly cza 
wybrala. Niemcy dowiedzieli cie, że duzo: ludzi kanalami 
z miasta wychodzi i zaczeli zalewac je woda. Wicek tez 
chodzi kanalami tylko w inna strone, Do srodmiescia, 
Bardzo tego nie lubi. Śmierci sie nie boi, Niemcow sie 

nie boi, ale szczurow i tej zgnilej ciemn — Dla tego 
wlasnie, jak tylko go posla, to skwapliwie spelnia rozkaz, 
zeby choc troche Byc podobnym do tych harcerzy,» zeby 
nikt nie wiedzial, ze on sie boi. A tu nastal istny koniec 
swiata. Nie ma juz sztandarow na Ratuszu i Zamku, bo 
nie ma juz Ratusza, Zamku, kolumny Zygmunta. Wicek 

ly myslec o tym, jest po prostu po dziecinnemu 

Nastala noc, Wicek zostal sam. Jest cicho, nie strzelaja. 
To dziwne. Ludzie jak cienie snuja sie po dymiacych 
ruzach. Z przyzwyczajenia BE Wicek na swoj rog. 
og ulic, ktorych nie ma. Tak sie wszystko zmienilo. Nie 

do poznania, Wisla sobie w dole plynie, Zamek 
zaslania, Widac drzewa na drugim brzegu, 

sie jakos Wickowi zrobilo. Odwykl od ciszy i samotnosci, 
Nikt go nie wola. Nigdzie nie posyła. Od Wisly chlod 
zawiewa, Wrzesniowe migotliwe gwiazdy swieca tak wysoko. 
W Lomiankach, u ciotki w ogrodku jablkami pachnie. Jest 
tam cieplo, za pca spi pewnie, a matka 

Mos swoi przyjda i do robot avólaj 
wlasnie gesiego od Senatorskiej ku Rynkowi. Po gruzach, 
z plecakami, jakby w daleka szli droge. Zupelnie wyraznie 
widzi, najpierw idzie byszek tak mocno, sprezyście, 
potem Dada i Wicio, najwyzsza ich wladza, posrodku 
panienki Hanka, Irka i Dzidzia, na koncu Grajek, Hub 
i Ojciec Romek. Panienki przystanely przy Wicku i wolaja 
cichutko: 

— Wicku, Wicku chodz z nami. 

Zimny pot wystapil Wickowi na czolo, otrzasnal sie, 
przezegnal. Oni czy nie oni. Zywi czy umarli? A oni ida, 
ida i odejsc jakos nie moga. Kreca sie po tych gruzach, 
Ojciec Romek przystanal i pacierze odmawia. Dziewczynki 
zamachaly raczkami, raczki jak golebie biale. Hubert tak 
porozumiewawczo, o zupelnie wyraznie mruga na Wicka. 
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O Boze, wzdycha Wicek. Poco, mnie Panie Boze doswia- 
dczasz, przeciez nie mogli wszyscy poumierac, przeciez bili 
sie tu, skad sie naraz wzieli, zyja przeciez gdzies tam i 
walcza, 

Odwraca sie Wicek ku Krakowskiemu Przedmieściu, 
mocno wpiera nogi w gruzy, nie pojdzie z nimi, nie, zostanie, 
musi zostac, u siebie na Starym Miescie, w domu. 

— Wicku, Wicku, chodz z nami... 
JUNE 

Dla czego taki tytul? 
Wiekszosc tych osob, o ktorych myslalam i pisalam w 

Ravensbriicku juz nie zyje. Leza pod gruzami Warszawy 
i na przygodnych cmentarzach obozow karnych. 

Becie cowala Dzidzia we wspolnym grobie, w ogrodku 
Lathona przy Nowym Świecie. Mial czas zawolac tylko: 
— ksiedza — i skonal w bramie. Ksiedza nawet nie bylo. 
W domui naszym, zawdzieczajac ojcu, ktory pieknie czytal, 

kwitl obyczaj glosnego czytania. Dzieci poznawały_w ten 
sposob, to cosmy im chcieli zostawic w spusciznie, Tak 
samo jak my od wczesnej mlodosci przepadaly za Cyrano 

de Bergerakiem. Gdy troche podrosly na jakies dwa lata 
przed wojna, poszlismy z nimi do teatru. I tam Becio mnie 
zawstydzil. Zrobil uwage, ktora mnie starej, praktykujacej 
katoliczce nie przyszla na mysl, Cyrano konal w ogrodku 

klasztornym. scisnal moja reke wilgotna z emocii 
dziecinna lapka i spytal pochmurnym szeptem: — mamo, 
dlaczego te zakonnice nie przysylaja mu ksiedza, przeciez 
on umiera... 

Bez sakrarnentow. Ilu was tak odeszlo? 

* * * 

Rok juz upływa od konca powstania, a ja nie moge 
ojsc ani na Wasz grob, ani zaniesc kwiatow, ani zapalic 
wiec, nie, moge tylko zlozyc ten papierowy wianuszek 
wspomnien, We wspomnieniach tych nie uzywalam wielkich 
slow, ani trągicznych gestow, nie lubiliscie tego. 

Bokaterstwo, meczenstwo? Nie umieliscie poprostu 
inączej zyc. Nie maczalam wiec tego papieru ani w zywej 
krwi, ani w krwawych Izach, U nas, w Polsce Podziemnej 
w mysl drugiego przykazania Bozego nie bralo sie tmienia 
Pana Boga ani Ojczyzna nadaremno. 

Niederlangen. 
Matka — jedna z wielu. 

OE ze 

Inż. Lewkowicz, Kapt. Pil. 

oznaj silniki lotnicze! 

Silnik lotniczy o wewnetrznym spalaniu 

Czytajac wiele pism lotniczych, mozna sie spotkac ze 
zdaniem, ze silnik o wewnetrznym spalaniu jest prawie ze 
przezytkiem w zastosowaniu do samolotow. Że zdaniem 
tym sie nie zgadzam, lecz ogolnie mowiac, trzeba przyznac, 
ze lotniczy silnik spalinowy jest, jak sie zdaje, u gornej 
granicy swego rozwoju. 

Jest to przede wszystkim kwestia mocy na jednostke 
wagi, a stosunek ten zalezy od wielu czynnikow, z ktorych 
lownymi sa stosunek sprezania i obroty. Bardzo ogolna 

ti mniejwiecej dokladna) formula mowi, ze cisnienie gazow 
po zaplonie jest kwadratem cisnienia przed zaplonem. Przy- 
puscmy, ze cisnienie sprezania jest 2 atmosfery, to cisnienie 
po zaplonie wyniesie 4 atmosf., to znaczy mamy 2 atm, 
cisnienia na prace użyteczna. Ody jednak cisnienie spre- 
zania jest 5 atm, cisnienie po zapłonie bedzie ok. 25 atm. 
i do pracy uzylecznej mamy ok, 20 atm. Niestety nie 
mozna podwyzszac cisnienia w cylindrach nieskonczenie ze 
wzgledu na wlasnosci benzyny i ciesnienie dostarczania, 

Mieszanki benzynowej nie da sie sprezac bez ograniczenia. 
Po przekroczeniu pewnych cisnien wystepuja tak zwane 
samozaplony. Nie tylko wybuch w cylindrze nastepuje 
niezeleznie od systemu zaplonowego (a zatem w nieo- 
dpowiednim czasie), cisnienia w wybuchu od samo- 
zaplonu sa kolosalne i si jch nie moze zniesc bezkarnie. 
Zaradza temu poprawa benzyny lotniczej. Przede wszystkim 
bardzo dokladna destylacja, a potem dodawanie do benzyny 
specjalnych skladnikow chemicznych (jak czteroetylek olo- 
wiu), ktore podwyzszaja cisnienie, w ktorych wystepuja 
samozaplony. Drobna wada tego systemu jest fakt, ze 
gdy uzywa sie do lotow malego cisnienia ladowania przy 
tej benzynie, olow osadza sie na elektrodach swiec i silnil 
pracuje nieregularnie. 

Dla podwyzszenia cisnienia mieszanki w. cylindrach 
powszechnie w silnikach lotniczych uzywa sie sprezarek 
napedzanych wprost z silnika za pomoca przekladni trybo- 
wej (albo hydraulicznej), lub sprezarek napedzanych z 
turbiny na gazy wydechowe. Kazdy z tych systemow ma 
swe zalety i wady, ktore trudno byloby omowie w paru 
slowach. Istotna rzecza jest, ze sprezanie podwyzsza tem- 
perature mieszanki tak, ze przy duzym stopniu sprezania 

przez A trzeba budowac specjalne chlodnice na 
tak, by zmniejszyc jej objetosci moc wsadzic 

wage mieszanki do cylindra, 

Widac z tego jak ciernista jest droga konstruktora sil- 
nikow lotniczych. Na to, by uzyskać wieksza moc na 
jednostke wagi na rozmaitych wysokosciach musial dodac 
do silnika sprezarke i chlodnice mieszanki (a zatem pewien 
ciezar). 

Jak powiedzielismy uprzednio zwiekszenie obrotow 
odwyzsza moc na jednostke ciezaru, Jest to jasne, gdy 

sobie uprzytomnimy, ze jednostka mocy w silnikui jest praca 
jednego napelnienia cylindrow na jednostke czasu, j 
zatem tych napelnien bedzie wiecej w tym samym czasie, 
to moc sie zwiekszy bez zwiekszenia wagi silnika, I tutaj 
sa ograniczenia, bo obrotow silnika nie da sie zwiexszac 
w nieskonczoność (np. szybkosc pracy. zaworow jest tru- 
dnoscia do rozwiazania). Po drugie nie mozna zwiekszac 
zanadto oprotow smigla (o tym pozniej). tak, ze konieczny 
jest reduktor, czyli znów dodatkowe urzadzenie i dodatkowa 
waga, 

Zespol silnik spalinowy — samolot — smiglo. 

— smiglo — samolot widzimy podobne 
nieczne kompromisy. Przede wszystkim 
ze dawno zapomniane a uzywa 

molotow smiglo dwuplatowe ma 
m lynamiczna niz smigło trzy lib wie- 

loloplatowe tego samego typu jesli liczyć ciag na jedi 
lopate. Pozatym jednak jest Rodi wagi. Jednak 
wzrostem mocy silnikow z okol 800 KM przed wojna do 
ok, 2400 w obeznych silnikach smiglo dwuplatowe nie 
moglo pochlaniac potrzebnej mocy i konieczne bylo zwiek- 
szyć powierzchnie lopat tak, jak jest konieczne zwiekszac 
powierzchnie skrzydel dla ciezszych samolotow. Sa dwie 
drogi zwiekszenia powierzchni smigiel — jedna przez 
zwiekszanie szerokosci lopat, druga przez zwiekszenie dlu- 
gosci. zanie dlugosci jest aerodynamicznie lepsze, 
gdyz straty na koncu lopat sa mniejsze, lecz znow wystepuja 
czynniki ograniczajace. Jednym jest to, ze zwiekszenie 
srednicy smigła zmusza konstruktora do budowania w. 
szych (i ciezszych) podwozi, a drugim jest szybkosc koncow 
lopat. Poniewaz ta sprawa zahacza o sprawe szybkosci 
zblizonych do szybkosci glosu, potraktuje ja obszerniej w 
konce lopat poruszaja sie z szybkoscia zblizona do szybkosci 
dziale o silnikach reakcy SA a tu tylko powiem, ze jesli 
konce lopat poruszaja sie z szybkoscia zblizona do s: 
kosci glosu, to opory wzrastaja bardzo silnie, a ciag 
smigla maleje. To wszystko zmusza konstruktora do wsta- 
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wiana coraz wieks Najnowszym w tej dzie- 
dzinie ulepszeniem jest e smigiel przeciwbieznych, 
gdyz ich sprawnosc jest znacznie lepsza niz zwykłych 
Smigiel o tej samej ilosci lopat, a nie ma momentu skreca- 
jacego od smigla, jest powodem zmiany rownowagi kierun- 
kowej roznych szybkosciach i mocach silnika, 

Musze tu dodac, ze w zwiazku z wieksza rozpietoscia 
szybkosci i dla zyskania lepszej sprawności smigiel 
konieczne jest stosowanie smigiel o nastawnym skoku zwykle 
0 automatycznie nastawnym skoku. Z pomoca specjalnego 
urzadzenia hydraulicznego lub elektrycznego lopaty smigla 

atycznie zmniejszaja lub zwiekszaja skok tak, ze 
utrzymuja stale obroty silnika, 

Jesli chodzi o zdecydowanie czy lepsze sa silniki cklo- 
dzone powietrzem czy tez ciecza, to sprawa ta w dalszym 
ciagu nie jest jasna. Obydwa typy maja swe wyrazne 
zalety jak np. mala powierzchnia czolowa "silnika chło- 
dzonego ciecza lub brak chlodnicy silnika chlodzonego 
powietrzem, Dla zmniejszenia powierzchni czołowej przy 
zachowaniu dobrego chlodzenii uje sie wentylatory 
napedzane z silnika przy silnikach gwiezdzistych, W niek- 
torych rozwiazaniach, by uzyskac calosc silnika w zwartej 
masie 1 nie dbac o umieszczanie chłodnicy, daje sie chlo- 
dnice dokola silnika r: tak ze w niu 
wyglada on jak gwiazdzisty 

Dla uzyskania swobodniejszego przeplywu powietrza za 
smiglem (co jest wazniejsze niz przeplyw przed smiglem) 

w samolotach wielosilnikowych wysuwa sie gondole daleko 
przed. skrzydło (co poprawia stateczność w locie) albo 
stosuje sie smigla pehajace. 

Silnik reakcyjny. 

Przede wszystkim musze rozwiac jedno, dosc zakorze- 
nione, zludzenie na temat, dlaczego samolot lata. Pow- 
szechnie uwaza sie, ze smiglo wkreca sie w powietrze, jak 
korkociag w korek, a samolot postepuje za smiglem. Ze 
powietrze usuwa sie pod dzialaniem smigla uwaza sie za 
smutna i niepotrzebna okolicznosc, ktora psuje sprawnosc 
smigla, To wszystko jest zupelnie falszywe. , 
Mozna powiedzie, ze jedyna uzyteczna praca ktorą 
smiglo wykonuje polega wlasnie na usuwaniu powietrza 
do tylu. Zasada fizyczna, ktora nam to tlumaczy jest zasada 
akcji r reakcji, w danym wypadku zasada ilosci ruchu. 
(lose ruchu jest to iloczyn masy i szybkosci), Mianowicie 
ilosc ruchu samolotu do przodu rowna sie iłosci ruchu 
powietrza do tylu. Stad wynika, ze na to, by pewien samo- 

lot poruszac z pewna szybkoscia, trzeba odrzucac do tyłu 
albo bardzo duzo powietrza z mala szybkoscia (jak to robi 
smiglo) mala mase powietrza z duża szybkościa (silnik 
reakcyjny). 

Najprostszy silnik reakcyjny (niestety dzialajacy jedynie 
z i izonych do szybkosci glosu) jest to 

go z urzadzeniem do wstrzykiwania i zapa- 
lania paliwa, 

Cd.N. 

  

Ga mnie kto w nocy napadnie, to moją wtedy ideą 
jest — obronić się! Gdy mi wciąż grozi, że mnie z domu 
mojego wygoni i na niewolnika mnie weźmie, to, oczywiście, 

muszę przygotować sobie coś do obrony. Obronić sie przed 
straszną koalicją wrogów — otóż pierwsza idea. 

Nie dać świętej Polski, nie dać brzegu morskiego, nie dać 

STEFAN ŻEROMSKI. 
Wilna... 

  

Naszym haslem na nadchodzacy tydzien bedzie : 

„Harcerka jest pogodna” 

Pogoda to cecha prawdziwego chrześcijanina. Zaufal on 
calkowicie Bogu, wypelniajac jego wole jedynie. On wierzy, 
ze jak ptaszkowie o istnienie pokarmu sie nie martwia, tak 
czlowiek, wspolpracujacy z Bogiem nie ma smutkow. Opiera 
sie na slowach samego Boga: „Nie troszcie sie tedy mowiac, 
coz bedziemy jesc, albo co bed, ie, 
dziemy sie zprzyad wac, bo tego wszystkiego poganie pilnie 
szukaja. Albowiem Ojciec Wasz niebieski wie, ze tego 
wszystkiego potrzebujecie.” 

Wiec czy my, harcerki mamy sie czego smucie? Natural- 
nie, ze nie! Dobrowolnie wybralysmy sobie piekna droge 
harcerskiego postepowania. A zycie harcerskie opiera sie 
na wspolpracy z Bogiem. A kto ma Boga w Sercu-nie 
jest smutny. 

„Do nieba spojrzysz w gore, 
a nie spojrzysz w siebie, 
nie znajdzie Boga, 
kto Go szuka tylko w niebie.” 

mowi nam Mickiewicz. 
Ę A jesli sama jestem zywym tabernakulum, nie podobna 
byc smutna. Zas moje cale zycie, moje ziemskie powodzenia 
i niepowodzenia niech sie ukladaja, jak same chca — i tak 

Boska rzadzone wola. Miec czyste i spokojne sumienie 
to znaczy byc zawsze i ze wszystkiego zadowolonym. 

Nalezy rozroznic radosc od pogody. Radosc jest jakgdyby 
funkcja zewnetrzna, przemijajaca, zalezna od takich: czyn- 
ników. Pogoda jest stala, niezmienna, niezalezna, rowno- 
waga ducha, Na nia zawsze mozna liczyc. 

Nie ma wiec okoliczności, z ktorej harcerka nie bylaby 
zadowolona. „Jak na dworze jest moz -— to zdrowo, jak 
slonce — to sila, a jak deszcz, powtorzmy za Chelmonskim: 
„dobrze, bo pada, przeciez z nieba." Przypomniala mi si 
pewna gra, o ktorej czytalam w ksiazce przekladu z angiel- 

i „Polly-Anna". Jest to gra w „zadowolenie" 
polegajaca na tym, ze staramy sie w najnieprzyjem- 

niejszej rzeczy znalezc cos przyjemnego. I nie ma wypadku, 
w ktorym gry tej nie daloby sie zastosowac, Harcerka 
wciaz stosuje te gre! Harcerka jest pogodna!!! 

A swoja rozesmiana buzia niesie radosc otoczeniu. W 
jej obecnosci nie smie nikt byc smutny. 

Dlatego za zakonczenie dzisiejszego omowienia hasla, 
zacznijmy nasza tygodniowa prace wspolnym spiewem: 

„... Nasza pogoda, jasny wzrok, 
niechaj rozjasnia ludziom mrok!., .* 

Iskra - Ba. 

JF] archiwum 
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1. Zuchy stoja lub siedza w kole, jedei ji i z ja z „ jeden chodzi i mo 
szybko: „wroble lataja" albo „krowa ma rogi, lub 
„pies szczeka”, wykonujac przy tym odpowiednia 
czynmose, a wiec porusza ramionami, pokazuje rekoma 
rogi, szczeka, Wszystkie zuchy musza wykonywac to 
samo. 

Niespodzianie wsrod tego prowadzacj pa d od adzacy wola: koty 
lataja, lub ryba ma rogi._ Kto wowczas wykona ruch 
idzie na miejsce prowadzacego gre. 4 

Il. Gromada stoi kolo wodza, wewnatrz wielki 5 atrz wielkiego, Ę 
sowanego kola. Na rozkaz: „Na lad" — ad 3 
kuja nazewnatrz kola. Na rozkaz: „Do wody” wska- 

   

  

CZEMJ 
Czem ja bede, matus mila? 

Czesto mysle o tem: 
Czy odwaznym marynarzem, 

A moze pilotem? 
Ktory to piekniejszy zawod, 

yba nie odgadne, 
Samoloty takie piekne 

Okrety tez ladne. 

Straznica Nr. 7 

i M 

O uchow 

    

ROM c 

Uwazaj ! 

kuja do srodka. Jesli rozkaz: „Do wody” dany je: 
gdy wszyscy sa wlasciwie „w'wodzie” nikt sle nie 
rusza — i przeciwnie. 
Dwie omylki wykluczaja z gry. Kto zastaj m oRzE ykluczaja z gry. Kto zastaje ostatni 

1 |. Na krzyk wodza „powodz” — zuchy rozbiegaja sie na 
wszystkie strony |! wchodza na drzewa, lawki, krzesla 
ploty — na cokolwiek badz, byle tylko nie stac na ziemi. 
Cwiczenie to znakomicie urozmaicic moze kazda gawede 
lub jakas spokojna siedzaca czynność zuchow, Nalezy 
je tylko zakrzyknac w chwili najmniej oczekiwanej,    

* 

A BEDE! 

Byc rolnikiem, czy lesnikiem 
To tez piekna praca, 

Bo uprawa pol i lasow 
Kraj sie nasz wzbogaca. 

O czem marze, czego pragne, 
Czy wiesz matus droga 

Pragne zostac dobrym synem 
to prosze Boga. 

M. Ch, S, 

Stas boi sie szkoly. 
Bu-u-u-u buczal Stas, az sie echo r i : ozlegalo, chwila 

przerwy, by polknac toczace sie lzy 1 znowu: bu-u-unu=u 
rozpoczal koncert, tym razem z przerwami i w innym tonie. 

W/ otwartych drzwiach ukazal sie wuj Franio: — Ha, 
myslalem, ze to syrena, a to tymczasem nasz luby Stas: 
ze tez taki duzy kawaler, ktoremu. juz nawet sliniaka nie 
Przywiazuja do obiadu, nie wstydzi sie rozdzierac niczem 

Stas uciszy! sie odrazu. Ho, ho, nie jest w i | razu. Ho, ho, st wcale nie- 
mowleciem! Pokaze wujowi, ze nie oz baię plakac, wnet 
jednak zaczal mu wyluszczac swoje zale: nie chce isc do 
szkoly. W szkole jest nudno. Trzeba siedziec cale prząd- 
poludnie i me wolno rozmawiac, Trzeba sie uczyc, I tak 

lalej wyliczal cala mase nieszczesc, majacych spasc na 
glowe biednego meczennika nauki, 

Wuj nic nie odpowiedzial tylko usiadl i i W zial tylko usiadl i zapaliwsz 
papierosa, zaczal puszczac w gore szereg rowniotkich kolek. 
Stasiowi to sie niesłychanie podoba, wiec zapatrzyl sie w 
nie do tego stopnia, ze zapomnial o calym swiecie. 
— Powiedz mi maly, czem ty wlasciwie chcialbys d jaly, cz s jalbys byc, 

gdy dorosnii rwal go z zamyślenia glos wuja. 
Stas zastanawia sie. Czem??? Hm, chyba s > ??? Ę emerytem. 

Przeciez tatus tez jest emerytem. Najlepiej jednak byloby 
zostac kapitanem okretu. Mozna zwiedzac tajemnicze 
MOSDY, znajdować. ukryle skarby i wogole doswiadczac AGA Grzygód: Tak Mis 28 dE 30) bysiaca przygod. Tak, Stas stanowczo chce byc kapitanem 

— Bardzo pieknie — mowi wuj — i i d j j — ale kapitan zwiedza 
obce kraje, gdzie ludzie mowia innym jezyki si 
z nimi porozumie? BR RSE 

— To musi sie nauczyc ich jezyka — odpowiada Stas. 
— No tak, a gdzie go sie ma uczyc? pyta wuj. 
— Przeciez w szkole! — mowi Stas. 
— Kapitan musi tez wiedziec bardzo wiele rzeczy, aby 
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moc kierowac statkiem i nie zbladzic. Skad ma ich si 
SOA R 4, = a A: dowiedziec? Czy wiedzialby, gdyby nie chodzil do szkoly? 

— Nie — odpowiada Stas z wahaniem. 
— Zatem, jesli chcesz byc kapitanem, musisz chodzie 

szkoly-mowi wuj — Czy nie prawda? > 
— Prawda — odpowiada na pol przekonany Stas, tylko. . 
— Glupstwo, macha reka wuj. — Nie Sie nie boj o, ma a wuj. — Nie sie nie boj, W 

szkole glowy ci'nie urwa. Nie jest wcale nudno, bo najiczy. 
ciel opowiada wciaz interesujace rzeczy. To ze trzeba sie 
uczyc, to pol biedy. W paczatkach jest wprawdzie trudno 
Ale coz — kazdy poczatek jest trudny. Nie odrazu Krakow 
zbudowano. Lecz dasz sobie rade. Nie swieci garnki lepia. 

„Stas odchodzi na wpol przekonany, a ze to juz wi 
wiec mowi pacierz i Mladie sie do lozka, 7 7 

  

— A pamietaj byc grzecznym i — mowi £ m i uwaznym Mafia. ly! ly! mowi rano 

  

Stas rusza w droge w towarzystwie wuj. i j _ Stas w y ja Frania, Czuje 
sie nie bardzo wyraznie. Stas j i j sie ni y tas dodaje sobie otuchy, jak 

Lecz oto i szkola. Prz jscii i 8 i szkola, ży wejsciu stoi pedel. 
sie grzecznie, Pedel usmiecha sie, Dalej 0 jal 
gje usmiecha. Wszyscy w tej szkole usmiechaja sie do 
Stasia. Stas nabiera Odwagi. Nie jest wcale tak zle. 
Rozpoczyna sie /auczyciel opowiada piekne historie, 

       
         a. 

niczem wuj Franio. Stasiowi zaczyna sie szkola podob 
coraz bardziej, Gdy wreszcie wraca do domu, Wszyscy 
oblegaja go dokola, o waż 
SŁN9 jak tam bylo w szkoleł 

s macha reka: zupelnie inaczej niz myslal. Wcale ni 
jest nudno. Jest bardzo wesolo. yciel j 6 e Nauczyciel jest bardzo 

Stas chce zawsze chodzie do szkoly. 

(M. Przew.) 

  

Nr. 7 Straznica Str. 7 

TW pracowni 
Malarza Łatrioty 

(Kilka slow o mistrzu Janie 

Wielka, obszerna i wysoka izba napelnila sie raptownie 
zmrokiem. Liczne szyby jej okien zmetniały oto od naglego, 
bujnego deszczu, ktory spadl na Krakow o tej popolu- 
dniowej porze. 

Przygasly w mroku metaliczne blyski starych orezy i 
rycerskich zbroi, niby w jakims muzeum porozwieszanych 
tu obficie po scianach; Stracily swoj drogocenny polysk 
staroswieckie delie i kontusze, czepce ze zlotóglowiu i 
sluckie pasy lite, rozlozone na stolach i lawach pod 
ścianami. 

Jeden tylko niebywalych rozmiarow obraz, stojacy na 
olbrzymich sztulagach posrodku tej wspanialej malarskiej 
pracówni walczył z mfokiem zywymi barwami swiezych, 
wilgotnych jeszcze farb. 

Mistrz Jan Matejko zstapil z podwyzszenia, na 
ktorym pracowal przy ogromnym plotnie. Drobny byl, 
szczuply, z waska zapadnieta piersia. (Az dziwno bylo 
znajacym go ludziom, ze taki wielki, niestrudzony duch 
mieszka w tym schorowanym, watlym ciele.) 

Odlozyl pedzle i palete. Opuscil zauzone rece. Wyte- 
zone oczy piekly go teraz ogniem pod chlodnymi szklami 
okularow. 

Starzec odrzucil z wypuklego czola dlugie, siwiejace juz 
wlosy. Odstapil od obrazu, aby lepiej objac wzrokiem jego 
calosc. Patrzyl. 

Malowany tlum ludzi stal przed nim jak zywy. I, z 
kolei, ten tlum patrzyl w niego, swego tworce... Iskrzyly 
sie oczy. Rumienily sie twarze. Prezyly sie potezne ra- 
miona. Dyszaly usta otwarte do okrzykow. 

„.. Dziw, ze glosow nie słychac. I dziw, ze to wszystko 
trwa na miejscu, ze z tego plotna nie wyjdzie, nie runie 
na izbe cizba zgielkliwa i potezna! 

Mistrz_Jan wciaz patrzył i serce bilo mu mocno ze wzru- 
szenia. Z radości i dumy. A takze i dlatego, ze zmeczyl sie 

   
    

   

      

  

  

  

malarz ta nadludzka praca, praca nie na sily zwyklego 
ezleka, lecz olbrzyma! 

Ilez to lat sluzyl juz swoja sztuka, swoja dusza 
plomienna i niestrudzonym cialem Bogu i Ojczyznie? 

Ojczyzna! Dla niej zyl. Z mysla o Polsce tworzył 
wszystkie swoje dziela... 

Matejce i jego tworczosci) 

„Kosciuszko pod Raclawicami", to jego ostatni wielki 
raz. 
    

dwa 

narody... 
(„Batory pod Pskowem”, gdzie na kleczkach blagaja 

krola polskiego wysłannicy cara o pokoj. 
„Sobieski pod Wiedniem”, obraz, upamietniajacy zwy- 

ciestwo miecza polskiego, ktory oslanial przez dlugie wieki 
cywilizacje zachodnia i chrzescijanstwo przed najazdami ze 
wschodu, 

„Kazanie Skargi”, 
wiele, wiele innych 

Jak nikt dotad ukazal Polakom Polske w jej czasach 
chwaly i upadkow, bohaterstwa i poswiecenia. Sumieniem 
narodu wstrzasnal i w narodzie szukal wciaz sily, ktora 
by znowu dzwignela los Ojczyzny. 

Az oto jego tworcza reka zatrzymala ociekajacy pyszna 
barwa pedzel na wspanialej postaci Bartosza Glowackiego. 

  

„ „Rejtan”, „Konstytucja 3 Maja” i 
) 

  

Na polu zwycieskiej bitwy stoi ten chlop x sukmanie 
i na zdobytej przez chlopow armacie, dlon mocna spiera. 
A wodz narodu, Tadeusz Kosciuszko, pozdrawia radosnie 
zwyciezcow, od dzis rownych braci szlachcie w obliczu 
Boga i ojczyzny. 

— Tak bylo — szepnal mistrz Jan. I zatrwozy! sie w 
duszy, bo pomyslal: 

— W miare moznosci i sil wskrzeszalem czasy minione. 
Ale oto niewiele zostaje mi juz lat zycia i pracy, Kto 
przyjdzie, aby dalej podjac mój trud? I wiecej: aby posta- 
wie przed oczy Narodu nie tylko to, co było, ale czego 
trzeba zapragnac, aby sie stalo? 

Gdy tak rozmyslal, w poblizu kosciola Pijarow odezwal 
sie dzwon na Aniol Panski, 

Uspokoilo sie serce w starym mistrzu, Splotl popla- 
mione farbami dlonie: 

aj. pArowas Maryja... — szepce uni, bo wierzy, ze 
Krolowa Korony Polskiej czuwa nad polska ziemia, dla 
ktorej przyjda jeszcze lata wielkiej chwały. 

Ewa Szelburg-Zarembina. 

  

   

  

  
KRONIKA HARCERSKA 

  
  

Belgia. Praca harcerstwa meskiego na terenie Belgii 
utrudniona jest bardzo, gdyz caly szereg instruktorow i 
kierowników znajduje sie obecnie w wojsku. Choragiew 
meska podzielona jest na cztery hufce: Mons, Charleroi, 
Ligge, Limburgia. Harcerstwo meskie liczy okolo 600 czlon- 
kow, zorganizowanych w dwoch kregach starszoharcerskich, 
20 druzynach mlodziezowych, oraz trzech druzynach zucho- 
wych. W stadium organizacji sa kregi akademickie w 
miastach uniwersyteckich. Harcerstwo zenskie liczy okolo 
400 dziewczat zorganizowanych w 20 druzynach mlodzi- 
zowych i zuchowych. Harcerze otrzymali lokal na komende 
i swietlice w Brukseli przy ul. Defacqz 42. Harcerki stu- 
dentki zorganizowaly i prowadza w tym lokalu kuchnie, 
ktora wydaje dziennie okolo 100 obiadow. 
Francja. Harcerstwo we Francji liczy okolo 8.000 mlo- 

dziezy i czlonkow kol przyjaciol. Zorganizowane jest w 

    

   

pieciu okregach: Francja Polnocna, Wschodnia, Paryz, 
Lion i Touluza. W okresie wojny w latach 1941, 1942 i 
1943 zorganizowano w strefie Francji nieokupowanej obozy 
i kolonie, przez ktore przeszlo ogolem 1.700 harcerek i 
harcerzy. Praca harcerstwa byla w tym okresie bardzo 
utrudniona, a w strefie okupowanej musiala odbywac sie 
konspiracyjnie, gdyz Niemcy specjalnie przesladowali kar- 
cerstwo, Okolo 1.000 harcerzy, a w tej liczbie prawie 
wszyscy instruktorzy zasilili szeregi wojskowe, Po oswobo- 
dzeniu, w roku 1945 zorganizowano w ramach akcji letniej 
35 kursow, obozow i kolonii, przez ktore przeszlo 1.200 
ml. kare, Specjalny nacisk polozono na kursy instruktorskie, 
kursy drużynowych i zastepowych. W najblizszym czasie 
zacznie sie ukazywac we Francji miesiecznik harcerski p. t. 
„ZNICZY. 
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$traznica 

Cestament polityczny Piotra Wielkiego 
Jestesmy swiadkami, olbrzymiej walki, w ktorej scieraja 

sie dwie sprzeczne ze soba krancowo idee — demokratycznej 
wolnosci i totalistycznego despotyzmu. Historia naszego 
narodu najlepiej swiadczy jakie stanowisko zajelismy w 
tej walce. Nie chcemy byc nit nie znaczacym atomem w 
machinie panstwa — molocha, ktore kierowane czesto rada 
jednego czlowieka — pol wariata i pol geniusza, poswieca 
wszystko i wszystkich dla chimerycznej mysli — rozwoju 
swej potegi. Uznajemy wszystkich ludzi za wolne istoty, 
zdolne do samostanowienia o sobie w ramach !udzkiej 
spolecznosci. Sercem i czynem jestesmy po stronie tych 
wszystkich, ktorzy walcza o to, co stanowi najistotniejszy 
sens zycia ludzsiego i najwyzsze dobro kazdego czlowieka 
— prawo do swobodnego rozwoju. 

Katastrofa polityczna, gospodarcza i kulturalna Europy 
znajduje swe zrodlo w idei, od wielu lat wszczepianej w 
masy niemieckie, a zmierzajacej do opanowania swiata i 
zamienienia innych ludow w stada potulaych niewolnikow. 
Czy z chwila zniszczenia hitlerowskiego rezimu znikna na 
zawsze z dziejow ludzkosci okresy gwaltu i bezprawia wyni- 
kajace zawsze z dazen do urzeczywistnienia „snu o potedze' 
jakiegos ambitnego a wojowniczego narodu? 

Starym dokumentem, ktory w swietle niedawnych, a bar- 
dzo waznych wypadkow nabiera specjalnego znaczenia jest 
— testament polityczny cara Piotra I zwanego „Wielkim”, 
wladcy i reformatora Rosji w pierwszej polowie 18 wieku, 
„najwiekszego rewolucjonisty na tronie", jak go z uzna- 
niem nazywaja komuniści, 

Car Piotr I, czlowiek o niepospolitej inteligencji i zelaznej 
woli, w ciagu kilku lat zmieniwszy gruntownie charakter 
zycia i psychike swych ludow, stworzyl militarna i poli- 
tyczna potege nowoczesnej Rosji i nadal jej idee przewodnia 
na miare swej wlasnej ambicji. Idee te juz na poczatku 
swego panowania nakreslil w pewnego rodzaju testame1cie 
politycznym, ktory konsekwentnie wykonywal przez cale 
zycie i ktory wiernie realizowac zalecil swym nastepcom. 
Idea ta jest calkiem jasno i poprostu panowanie Rosji nad 
swiatem. 

Zarys testamentu powstal w jesieni 1709 r. po przegranej 
pod Poltawa bitwie ze Szwedami, Redakcja ostateczna 
pochodzi z roku 1724, 

Dokument stanowi niewatpliwie jedno z najciekawszych 
zrodel polityki rosyjskiej, tym cenniejsze, iz wykazuje za- 
dziwiajaca zgodnosc z dazeniami wszystkich nastepcow 
Piotra I. Czy obecni wladcy Rosji, gloryfikujacy osobe 
„wielkiego”* cara jako bohatera narodowego (film, szkola 
i literatura ) sprzeniewierzyli sie glownym ideom testa- 

mentu? Nie. Osiagniecia i tendencje polityki rosyjskiej w 
ciagu obecnej wojny wykazuja daleko idaca zgodnosc z 
planami „najwiekszego rewolucjonisty na tronie”. 

Kopie testamentu zdobyl w r. 1757 ambasador francuski 
przy dworze carycy Elzbiety I i przekazał ja natychmiast 
dworowi francuskiemu w Wersalu, gdzie jednak potrakto- 
wano testament cara jako nieszkodliwe rojenia chorobliwie 
ambitnego despoty*. Dopiero Napoleon po upadku w r. 
1818 na wyspie sw. Heleny pisze w swych pamietnikach: 
„za lat piecdziesiat Europa bedzie albo demokratyczna albo 
kozacka”, Ta alternatywa nie istniala dla cara Piotra I, 
— Europa miala zostac „kozacka”. 

Oto niektore ustepy testamentu. (L. Chodzko 
Pologne", Paris, 1834—41 str. 25 i nast.). 

„W imie Przenajswietszej i Niepodzielnej Trojcy, M 
Piotr I car Wszech Rosy] (itd.) zwracamy sie dó wszystkic 
naszych potomkow 1 nastepcow na tronie i w rzadzeniu 
ludami naszych krajow, 

„Bog Wszechmogacy, ktoremu zawdzieczamy swe ist- 
nienie i korone, oswiecajac nas stale swa madroscia i 
otaczajac swa cudowna opieka, pozwala nam uwazac narod 
rosyjski za powolany w przysziosci do panowania nad cala 
Europa. Opieramy to twierdzenie na fakcie, iz wiekszosc 
narodow europejskich doszla juz do stanu zgrzybiałosci 
lub dochodzi do niego wielkimi krokami, Wynika z tego, 
iz narody te moga 1 powinny byc latwo podbite przez lud 
mlody i nowy, skoro tylko osiagnie on pelnie swego roz- 
woju i meskiej sily" .,, 

„Zastalem Rosje jako strumien a pozostawiam jako rzeke; 
mor nastepcy uczynia ja jako morze, ktorego fale zaleja 
cala Europe, o ile nastepcy moi beda umieli nadac pradom 
rosyjskiego morza kierunek własciwy”. 
„W tym celu przekazuje potomkom moim nastepujace 

pouczenia i polecam je ich stalej uwadze oraz dokladnemu 
wykonaniu, 

I Utrzymac narod rosyjski stale gotowym do walki, 
Wojna niech sluzy Pokojowi a Pokoj Wojnie dla rozwoju 
i umocnienia potegi Rosji, 6 

II. Brac czynny udzial we wszystkich sprawach i zamie- 
szkach na terenie Europy a szczegolnie w Polsce i Niem- 
czech, ktore to kraje, jako najblizsze, interesuja nas bez- 
posrednio. 

IV. Podzielic Polske, podtrzymujac w niej zamieszanie 
i zawisc wzajemna. Kupowac zlotem zwolennikow, wpro- 
wadzac wojska rosysjkie i utrzymywac je tam jak naj- 
dluzej, dla latwiejszego zawladniecia tym krajem." 

„5 (Dziennik Zolnierza APW). 

są 

Studenci — Polacy w Niemczech 
Wedlug ostatnio otrzymanych informacji nastepujace 

uniwersytety i wyzsze uczelnie niemieckie w strefie bry- 
tyjskiej przyjma studentow polskich, rekrutujacych sie z 

Uniwersytet w Bonn 

Uniwersytet w Kolonii 

Uniwersytet w Muenster 

Uniwersytet w Kilonii 

posrod wysiedlencow i bylych jencow. (Liczby 'podaja ilosc 
miejsc zarezerwowanych dla Polakow): 

150 

90 

66 

90 

Wyzsza Szkola Techniczna w Brunszwiku 60 
Wyzsza Szkola Techniczna w Hanowerze 36 

Akademia Medyczna w Duesseldorfie 42 

Szkola Weterynarii w Hanowerze 21 

Akademia Gornicza w Clausthal Zellerfeld 24 

Ogolem studiowac wiec bedzie w strefie brytyjskiej 579 
studentow Polakow. 

Polacy beda zwolnieni z oplat uniwersyteckich 1 zak- 
waterowani w obozach w bezposrednim sasiedztwie miast, 

* 

w ktorych studiuja oraz otrzymuja normalne racje zyw- 
nosciowe. Oddzialy brytyjskie, stacjonujace w odpowie- 
dnich rejonach przygotowaly pomieszczenia dla wysiedlen- 
cow - studentow. 
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