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Zlołowe nt 3 
Wasze komendy celowo tak 

nas pomieszały środowiskami ,byście 
mieli okazję wzajemnego poznania 
i zżycia się.wiadomo - nie zachę- 

| cam as do szukania przyjaciół w 
| gronie uroczych słochów czy "ło- 

ŻNII. do 21N1N. 1969. szek, bo my Polacy na emigracji 
musimy wyjątkowo " trzymać się kw- 

py ",gdyż inaczej zagubimy się w morzu cudzoziemców, 
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Przyjaźnie zawarte pod Monte Cassino będą kontynu- 
acją Polski walczącej. 

Będziemy do siebie pisywać „dodawać sobie nawzajem 
otuchy,dzielić się pomysłami jak ożywić naszą pracę harcer- 
ską i jak zamienić każdą zbiórkę zastępu + drużyny na rado- 
sne spotkanie,z którego czerpie się natchńienie do dalszej 

racy. 
RA Zastanówcie się i odpowiedzcie sobie tu - pod Mon- 
te Cassino w kręgu ogniska na pytanie każdego polskiego żoł- 
nierza spoczywającego na włoskich cmentarzach : na co przy- 

dała się ofiara mego życia ? 
Czy tylko to,że urodziło się tysiące dzieci moich 

tpwarzyszy broni pozostałych na obczyźnie? Dzieci ,które już 
dzisiaj po dwudziestu pięciu latach po Monte Cassino nie 
mówią po polsku i nie wiele wiedzą o Polsce ? 

Kto przyjdzie po nich - tu poległych - by podjąć 
walkę o Polskę i służyć ideałom,dla których oni nie wahali 
się oddać swego życia ? 

a " Ą jeśli komu droga otwarta do nieba 
To tym,co służą ojczyźnie." 

Czuwaj ! 
hm Ignacy Płonka 

Monte Cassino 8 sierpnia 1969. 
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a archiwum 

Wieczne odpoczywanie Tadeusz K. Sowiecki 
Leżącym szeregiem w grobach, 
Pod piaskiem, pod kamieniami, 
% obcej ziemi,chwałą okrytej, 
Zabitym cekaemami, 
Zołnierzom Rzeczypospolitej 

Raczyłeś dać,Panie. 

I raczyłeś wysłuchać litanii 
Imion i nazwisk,które 
Ze szwadronów ,baterii,kompanii, 
Wypisane na krzyżach 
* górę płonącym zniczem, 
Ciszy minutą się stały. 

Ww stalowej,żelaznej zamieci 
Strzelcy,by wolność ocalić, 
Idący okopom naprzeciw 
Zostali. 

Idący nocą w patrolu, 
W światłach rakiety,ułani 
Zostali na zawsze w polu 
Niepokonani, 

Artylerzyści przy działach 
Rozdartych wybuchem nagłym, 

Na działobitniach i wałach 

Padli. 

Rozdarci na polach minowych 
Przed pozycjami wroga, 
Saperzy,którym śmierci 
Nieznana była trwoga 

Wiążący kable zerwane, 
Zołnierze łączności zastygli 
W ziemi pod krew zaoranej 
Slą sygnał. 

Którzy odeszli od nas na szpitalnej sali, 
Spraw niech się światło wiekuiste pali, 

Oto jest nasza litania 
Z nazwisk złożona i imion, 
Ze szwadronów,baterii,kompanii 
Odmawiana nocną godziną, 
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Daj odpoczynek wieczny 
Zołnierzom w boju amatłym, 
Zywym swój miecz niebezpieczny 
Dłoniom ściśniętym i twardym. 

Braciom naszym pustynię na polską ziemię zamień, 
Niechaj spoczną w pokoju.Amen, 

Po błocie chlapiącym leźliśmy daleko, 
Deszcz kapał na nos z kapelusza, 
Nareszcie przystanek przed wielką fabryką, 
Na ramię ucieka mi dusza, 

Sześciero nas było: ich dwie i obstawa, 
I ja - mam kierować - mój Boże ! 
Zartuję z fasonem,a w gardle obawa 
Usiadła i dławi. A może ? 

A może nie warto ? A może nie trzeba ? 
Jak ludzie to przyj PA MOZE SR. 
Lecz tramwaj - tłum ludzi - i lecą jak z nieba , 
No,przecież rzuciła - och Boże .! 

I wtedy,widzicie,znalazła się chwila 
Ogromna,choć mgnienie nie trwała, : 
Ghwytali w milczeniu.A w twarzach świeciła 
Powaga. I już zrozumiałam, A": 

Ze wszystko to warto i że się opłaci, 
Ze dobrze to zrobić ,że trzeba, 
Ze tłum ten to bracia.Ze bracia od braci 
Słów szczerych czekają jak chleba. 

Zofia Jaroszewicz   
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Baranowski Jerzy 
Chmielewski Jerzy 
Drabik Czesław 
Hapanowicz Feiix 
Jasiński Jerzy 
Jarski Adam 
Kadzikiewicz Leon 
Kawalec Zbigniew 
Kluczyński Rajmund 
Karakiewicz 'Andrzej 
Krupa Marian 
Kwaterajtis %ład 
Lasecki Henryk 
Nandera deryk 
Madejski Stanisław 
Mierzejewski Jan 

hm Organiściak P. Okulicki Zbigniew 
hm Raczyński Konr. Rudzki Jan,ppor, 

phm Siemek Jan ppor, Sikora Zdzisław 

phm Sniadowski Wies. Stankiewicz Janusz 

hm Trzaskowski Tad.  Trykowski Brunon 
hm Wilkosz Edmund %ojciula Zbigniew 

phm Zagrzejewski Mieczysław. 

Wykaz powyższy nie jest kompletny 

CAALY 

Berstling Francisz, 
Dalecki Adam 
Gasińskt Tadeusz 
Iwaszkiewicz Kaz, 
Jasiewicz Władysław 
Jurczyk Tadeusz 
Kamiński Józef 
Kiepura Ignacy 
Krukowski Jan 
Krupski Kazimierz 
Kruszyński Xacław 
Kuchar Leopold 

Latak Eugeniusz 
Maciejowski Zygm, 
Metropolit Jan 
Nowak Józef 
Rafalski Antoni 
Sekuła Stan,ppor. 
Skórzewski Arkad, 
Tarczyński Kazim, 
Umiastowski Jan ppor 
Zołnierczyk Leopold 

i za wszelkie 

uzupełnienia będziemy wdzięczni naszym czytelnikom, 

Nasze granice naszli znienacka 
słupy graniczne zewsząd zrąbali... 
Idzie Kresowa,idzie Karpacka 
w dymie eksplozji,w huku batalii. 

Nasze granice ?...- trzeba ich szukać 
w rytmie kaemów,w chrzęście pancerzy, 

już to wiemy,stara nauka 
polskich tułaczy,polskich i Wo 
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Idzie Karpacka,idzie Kresowa, 
walą armaty,trzeszczą spandauy. 
Tu nam nie ujdzie,tu się nie schowa 
wróg uzbrojony w broń doskonałą. 

Idzie Kresowa,idzie Karpacka, 
każdą bojowa chrzęszcząc maszyną 
Ma was znajdziemy,choć po omacku 
W Monte Cassino „w iionte Cassino ! 
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Mocna _ ojezysła 
.O rozległa moja mowo ojczysta; 
niby miedze rumianku, 
niby oddech poranku, 
niby dosy drżącej łza najcichsza, 

O rozległe żytnie pole; 
a tu ździebełka się kruszą, 
a tu zawładnął mi duszą 
śliwiny cień przy stodole, 

O ręce,ręce mojej wieśniaczki matki; 
jakby chustą trzepotała siwą, 
jakby zapachniało niwą - 
buraczany ogród kołysze się w wietrze u sąsiadki, 

O ty mnie słowem najcichszym ucisz, 
o czarnoleska, jak starego pod lipą Jana - 
mow o moja, żytem kołysana, 
Ojezyznę śpiewną z modlitwy i kwilenia czajek wróć 

mi, 
Józef Andrzej Frasik. 
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Czuwaj sśod Moskę lasso 
Jesteśmy w liaonte dassino ogodż.8,30 wieczorem, 

po drodze padał daszcz, jest pochmurno i sylwetka klasztoru 
prawie niewidoczna, 

Kwatermistrze przyjmuję nas na peronie.Ciężki bagaż 
zawiozę nam do obozu,harcerki maję blisko,więc udaję się na 

swój teren odrazu.liaszerujemy do obozu.Przygotowany posiłek 

pokrzepia nas na duchu i rozbijamy prowizerycznie namioty, 

bo spanie pcd gołym niebem zbyt eryzykowie.Spalismy jak kłody 
pierwszej nocy. AB 

Sroda 6-ego sierpnia:uriędzamy swoje obozy.Wieczo= 
rem komendy harcerek i harcerzy dokonuję ceremonii otwarcia 

zlotu u siebie, 

Czwartek 7-ego sierpnia:dzien spędzamy na doskona— 

leniu życia obozowego» 

6 goż. 7-ej wieczorem otwieramy uroczyście zlot. 
Na glównym placu gromadzą się harcerki(560 osób) 

i harcerze (520 osób).Komendant zlotu hm.R.Kacżzorowski odbie— 
ra raport od hm,E.Andrze jowskiej i hm.L.Kliszewicza,następnie 
wzywa delegacje Australji i Argentyny do podniesienia flag 

polskiej,włoskiej i angielskiej.W momencie kiedy śpiewamy 
hymn narodowy rozlega się głos dzwonów pobliskiego kościoła 
Cassino,a nam się zdaje, że słyszymy głosy spoczywajęeych tam 
na wzgórzu klasztornym...spiewających z nami swe credo "że 

nie zginęła "... 
Kś Fr.Kgcki odprawia mszę św. i wygłasza kazanie. 

Podczas mszy harcerki i harcerze licznie przystępują do stofu 
Pay skiego .Po mszy sw. hm Kaczorowski odczytuje liczne życzenie 
a następnie udajemy się na defiladę. 

Zlot jest oficjalnie otwarty.Wieczorem o 10 kominek instrik- 
torski celem wzajemnego poznania. 

6 sierpnia — piątek 

Harcerki udają się na plażę przed południem a har- 

cerze po południu.Wieczorem mamy wspólne ognisko poswięcone 

"Szerym Szeregom ".Korespondenci Radia Wolnej Europy nagrywa-— 

ja reportaż z ogniska. 

| t archiwum 
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9 sierpnia — sobota. 

Wedrownicy (harcerze powyzej 14 Lat ruszajgs tuż po 

północy na grę " szlakiem bojowym polskich dywzji ".Młodsi 

idą za nimi o piątej rano.Obiad dostarczony na górę kla- 

sztorną pokrzepia nas do dalszych cwiczeńn.Niestety popołud- 

nie urozmaica nam deszcz.Harcerki zwiedza ją Neapol i Pompe je, 

10 sierpnia - niedziela. 

O godzinie 1l0-ej J.E.Ks. Biskup Rubin jest powitany 

przez harcerki i harcerzy i celebruje mszęśwBurmistrz mia— 

sta Cassino ,komendant garnizonu,szef miejscowe j policji, 

zastęp skautów włoskich ,władze harcerskie i przedstawiciele 

polskiego społeczeństwa zajmuja swe miejsca przed ołtarzem, 

W swym podniosłym kazaniu Ks.Biskup Rubin podkreśla 

słuzbę Bogu i Polsce i wyjaśnia młodzieży jax ją ua poj- 

mowac i realizowac. 

Po mszy sw.Burmistrz Cassino wita zlot imieniem swego 

społeczeństwa.Komendant zlotu hm.Kaczorowski wręcza Bummist: 

rzowi tarczę z orłem polskim,Hm,E.Andrze jowska odpowiada po 

włosku na przemówienie Burmistrza, 

Wieczorem na dawnym boisku sportowym harcerki urzą- 

dza ją wspolne ognisko zlotu dla włoskich gości na temat "Z 

ziemi włoskiej do Polski. ; 

Korespondenci radia Wolnej Europy nagrywa ja mszę Sv. 

. defilade,wizytę Ks.Biskupa Rubina u harcerek po połud— 

niu oraz wieczorne ognisko, 

1l sierpnia — poniedzialek 

Harcerki urzadza ją wielcą grę na gorze klasztomej 

a harcerze zwiedzaja Neapol i iompeje. 

| UR 

Zlot jest doskanałą okazją na spotkanie, od- 

nowienie dawnych znajomości i przyjaźni i zawarcie nowych, 

pozatym przy każdej okaz ji gawędziny i dyskutujemy na tema - 

ty i problemy pracy harcerskiej, 

W sobotę wieczorem hm.I.rłonka zagaił gawędę 

zbiorową na temaż sylwetki wychon wczej instruxtora narcer- 

akiego.W dyskusji zabieraki głos liczni instruktorAy, 
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ktorych gnębi troska. utrzymania młodzieży przy polskości. 
Podkreślono wplyw przykładu instruktorskiego na młodzież 
i „potrzebę stosowania nowych metod.Trudne warunki pracy 
wymagają serdecznie zżytej gromady instruktorskie j,która 
potrafi wychować młode pokolenie instruktorow harcerskich 
urodzonych na obczyznie,Temat ogniska uchwycił doskonale 
palące problemy harcerstwa polskiego na wszystkich konty=— 
nentach świata.Dowodzą tego serdeczne podziękowania wyra 
żane przez instruktorów inicjatorowi ogniska hm.I.Pionce.'" 

Ksiadzhn,Zdzisław Peszkowski przekazał nam bło- 
gosławieństwao Kard.Wyszyńskiego a rownocześnie gorąco 
przyłączył: sie do naszej troski o metodyczne wykorzystanie 
zlotu i stworzenie harcerskiej atmosfery,ktorą zawieziemy 
spod llonte Cassino do swych drużyn. 

Nastepnie przekazał hm.R.Treisterowi kustoszowi 
na Australję,przepiekny harcerski tryptyk,poświęcony przez 
tard.iyszyńskiego i dotkniety do cudownego obrazu liatki 
Boskiej Częstochowskiej w dniu 2 sierpnia 1969. 

hm R.Treister 

Maria Castellatti 
Trudno jest nam się uczyć,sgdy na każdym rogu Mierzy w gerce pistolet, jak lód lufą chłodną, 
Zycie i śmierć jak ptaki krzyżują swe drogi, 
Mózgom opitym wojną myśl i pamięć kradną, 

Trudno jest nam się uczyć bez światła i ognia 
W pokoju,gdzie niedawno żył ktoś,kogo nie ma, 
Noc warkotem wystrzałów rzuca w nasze okna 
Krwawe dzieje planety,którą zwiemy Ziemia, 

Nas nie same książki - nas uczy historia, 
Botanika i chemia dwigają jej ślady, 
Piorun,palący przeszłość ,mózgi nam przeorał, 
I inne wstaje życie życie sponad kart Iliady, 

Uczymy się,by walczyć o życie bez wojen, 
Bez gwałtów i okrucieństw,bez łez i przemocy, 
1 rposto do zwycięstwa dojdziemy przebo jem, 
By krwawej tej nauki móc zbierać owoce ., 

Snakoce klad Mamerki MAO % 
siorka CASSEI1E 

redaktor hm Ignacy Płonka 
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