


niona została w łaźnię i pralnię. W stołowym na rozłożonej na podło-
dze słomie spali żołnierze, a na rozwieszonych sznurach suszyła się ich 
bielizna. 

Rano odeszli na Berlin. 
W dziesięć dni później zostałam zaangażowana do Gimn. i Lic. 

im. T. Zana — Mój angaż nosi datę 1 lutego 1945 roku. Opisana na 
wstępnie lekcja rozpoczęła się 1 marca. W lutym były egzaminy, rekru-
tacja personelu i inne przygotowania. 

Wszystkie podane tutaj w skrócie przeżycia przewinęły się w mej 
pamięci jak taśma filmowa,  tak zdawałoby się dawno, a jednak nie do 
wymazania z pamięci. 

Na zebraniu rozdzielono członkom komitetu organizacyjnego zadania. 
Dwie byłe uczennice i jedna nauczycielka mają napisać monografię 
szkoły. Pani redaktor Chmurowej (tel. 42-88-72 po południu) przy-
padły lata 1921—1950, pani prof.  A. Gruszczyńskiej lata 1945—1960 
(tel. 39-60-97) pani redaktor D. Kwiatkowskiej (tel. 58-45-68 po połu-
dniu) lata 1960—1980. Wszystkie autorki proszą o nadsyłanie fotografii, 
dokumentów (do zwrotu) wspomnień, oraz kontakty telefoniczne. 
Koszt uczestnictwa w obchodach i zjeździe wraz z przyjęciem 500,— zł. 
studenci 250,— złotych. Zgłozsenia przyjmuje kancelaria Szkoły T. Zana 
tel. 59-77-35. informacje  i przyjęcie wpłat również kancelaria szkoły. 

Kpt.  Lucynie Herz  — „Platerówce"  poświęca autor 

JERZY KALIŃSKI ' 

Żołnierzom 
Wiele  pieśni śpiewa wojsko, 
O trwałości  żołnierskiej  • przysięgi, 
O tym co dla  Ciebie Polsko, 
Zapisano w historii księgi. 

Piosenka żołnierska  do  boju zagrzewa. 
Piosenki  żołnierskie  wojsko w marszu śpiewa. 
W piosenkach jest często nuta tęsknoty, 
Gorzki  smutek,  wichura, dni  słoty, 
Obawy, łzy matek,  deszcz  kroplisty, 
Postokroć  czytane, pognięcione listy.. 

Do wolności dalekie  drogi 
Wiodły  przez wszystkie  kontynenty. 
Krwawiły  serca, bolały  nogi, 
Lecz cel był jeden  — cel święty. 

Dalekie  drogi  do  Ciebie Polsko 
Mogiłami  żołnierskimi  usiane. 
Na  wszystkich  frontach  walczyło  wojsko, 
Bez różnic społecznych uznane. 

Po co śmierci klasowe  podziały 
Gdy  o wolność Ojczyzny jest stawka. 
Grób żołnierski  to symbol chwały 
Na  nim krzyż  drewniany  i czapka. 
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