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Modlitwq hqrcerskcr
Wszechmoggcy

- kt6ry

l"lilosierny

BoZe I

przemawiasz do serc i dusz
ludzkich przedziwng 6wiata harrnonig i niewysZowiong piAknodcig
i potggg przyrody,

- kt6ry dajesz wszelkiemu stworze*
niu moc 2,ycia,
- kt6ryd obdarzyZ w Twej hojnej j.
nieograniczonej sz czodrobliwodci
czZowieka rozumem i Zaskg zbawie-

nia,
- kt6ry6 daZ nam Syna Swego i ustanovriZ Kodci6Z ku opiece nad duszami naszyrni ,

- kt6ry nie odmawiasz w Tr.rej dobrotliwej ojcowskiej milodci szcze^
rej i pokornej pro6biers F R A W,
bydmy wiernie i niezachwianie
trwal-i w Tvrej SwigteJ wierzel
a Ojczyi:nie naszej P61sce i
p?zyrzecz eniu hareerskiemu
zawEze byli wlerni.
3

Niech Twoja PrzenajSwigtsza rnAdrodd czuwa nad mySlamir s|.rze?e
uczynk6w i prostuje drogi naszet
bydmy Twg Ewangelig kierowani a
ZaskA udwigcani wYpeZniali Twoje
przykazania i rozumnie zyli ku
Twej chwalel dla potggi Polski i
bliZnim na poZytek.

- Prowadt nas,
Maryo Svrleta Boha Rodzicielko Kr6lowo Polskikteruj krokami na-

Polak nigdy nie uilieraZl
Ziemig utraciZl wydarto mu pravra -

C)ir, wielkiej sZavry stajgc sig dowodemr
iriskazaZ rZq iar6d zawsze jest narodem
Gdy mu zostang mieczrserce. i sZawa"

Ludwik 0si:rski.

Duchu Swigty Bo2e

oplece

i'rarszrui&rsZ Dtsbrowskir
r^rZoskiej do Polski. . . o

zlemr.

i.iy6l kontynuorvania walki o wol-

.

Swiqty StanisZawle
Kosko.pairotrle mtro' d.ztehy- polskie i #szyscy Swiqci i
Swiete Pol-skie
m6dleie sie za nem!"
Amen.

ni-

o

Gen.Dgbrowski wydaZ odezwg 2O.I.

ks hm Jan Slauersberger
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lipcu LW7 poeta legionowy
T'Jybieki
utoLyt sZowa naszego
Jdzef
hymnu narodowego na swej kwaterze
w Reggio Emilio" luluzykg utoLyt
l,f

Ogidski"

legig dowodzi{ gen.Karol Kniazievrtcz 11762-18l+2) t drugE
gen.Rymkiewicz. luJ latach l-797 t
1798 gldwna kwatera legiondw bYZa
w Rimj-nir a oddzi.,aly legii stacjonowa{y w I'antui, ilomanii lPesarol
Fano).
I maja 1798 gen. Dabrowski
wkroczyZ do Rzymu z f legig KniaziewLcza na pomoc republice rzymskiej.
lv listopadzie t.798 I legia waLczyZa
pod l,iaglianor Civita Castellanar Falarir Gaeta, Santa I'iaria de Capua
Pien^rszg

przecirt*o hro jskom neapolitafskiut dowodzonym przez austriackiego g€rtr
Irlacka.

27.fr.I798 legioni6ci
- po raz ostatni-

skiego biwakowali
na Piazza I'Javona.

DBbrow-

\,:{ :..799 w

walkach nad Trebbig
l7-L9 czerwca legia stopniaZa z B
ty6. do 2 ty6. najpierw na polach
bitwy, a potern w g6raeh Ligurii.
Druga

legia

pozostawaZa w tYn

czasie w sZu2bie republiki CYzalpifskiej i w wal-kach przeciw Ausf,r:ao

kom pod Magnano nad AdYgg PoniosZa

ciqZkie straty - polegZ takZe geoe
Rynkiewicz.
Dzigki zabiegom T"Kodciuszki
i K.Kniaziewicza sformowano legig
Naddunajskg - dca K. Kniaziewicz t
z dezerter6w i jede6w Polak6w
wcielonych przymusowo do wojsk austriackj.ch i rosYjskich .
Vri r. 1800 legionY ItczYZY L3
ty6. lrl r.1802 z 6.000 legionist6w
wysZanych na San Doningo wr6cilo
tyl-ko 3o0.

nii

w latach 180e -1811"
Podczas lrypravry Napoleona na
Ir,loskwe Polska wystawiZa 98.00O zoZ-

nlerza.
Legiony zasLaTY truPami Pola
Europy od Adri"atyku po Dunajr od
Alp pln. 'r'F{och po Apeniny z_poZudni-ar a nawet w egzotYcznym San Dorningo zbroezyT.a ziemig krew polska.
Nie-wyvralczyZy nLe co bY ponle66
Po1sce w ofierze: ni wolnoScir ni
piedzi ziemi polskiej"
_

7-

W tych jednak walkach vrytwor:zyZ sig nowy typ Polakar wypetrniZa sig przepa6i dzieleca szlachci-

Polskq wo lczc[Gcf

ca od chZopa kndE przelang. goryezg wsp6lnej niedolil rozwineZa sig
i zahartowata x:aZ.o36 Ojczyznyo, Polacy nie szukali chleba czy awarltur a1e torowal-i sobie drogi i Srodki do odzyskania niepodlegZo6ci,
nl,egiony zdobyZy cze6i dla

imienia polskiego. Ukaza}y Europier 2e nj-e urnarZ nar6d, skoro tysigce rna syn6w niosgcych mu. w ofie-

rze krew wZasngtt. (lq.Kukig1).
Legiony

nie

vrywaLczyZy r'iol-

no6ci Pol-ski, aJ-e zaprotestowaZy
przeciw jej rozbioroml domagaZy sig
dIa niej praw bytu pa:istwowego i
wolnoScir zdobytry szacunek Europj
dla Polak6w. Legiony p r z y -

Polsce
eze36.
Rannego pod ltlaeiejorv'icami Ko6ciuszke zastgpiZ z kolei Jan Henryk
Dgbrowskir a w osobie kd J6zefa Po-

TABYIIABKA
A siedniokrotnie nj-t'li Ho]andla
CzterykroC

jak Serbia,dwakroi

"

wr6ciZy'

niatowskiego znal.azto tryraz wszyst-

kor co w Polsce byZo szlachetne.
Podczas ostatniej wojny Polacy
okazali sig godnymi spadkobiercami
ideaZ6w resiollX
Debrowskiego.

l.

Umocniony honorem,

Bronll sig polski plasek
nadmorskl He1 .
Zd.zislaw Broncel
HeI broniZ sig od f.9" do 2.10.1939
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rr':

chwiLi vr;r.buchu wojny I939
marynarka woJenna Pol-ski mialta 4

Dziqki naszej marynaree
flaga P_olski wale?qee j nie
przestaLa powiev;ac ani na jeden dzleri od 1,9.1939 do zakoriczenia wo jny w Europie
^

w maju 1945.

rfKrakowiak'r L45t000 ni1 moti"
'r Slqzakr' 104 , O0O ni1 m. , zdotajem1icq
torpedy
PyI
dy'o w akejl na"Zywej
u.Srddzierurym.

Fiorunrr

,,i,.Brytanli narynqrkg polska wziqla udzlat w opera
c jaeh wo jenrqrch w norwegii l_94O,
I n.
B brzegow Francjirna Atlantyku
jl
inrvaz
ra"
r'rancje
|I99"*:*"ymyora2'
794r-+4.
OCbudowana w

-ro

218 ,OOO
&or. od
listopada I94Or
szy zauwaLyT,tBlsmarka,' 194f 1 otworzytr nali
.
Dwie nasze lodzie podwodne
ilDzik( i ,rsok61t, maja ilna
sumleniu,, 43 jednostki nieprzy jacielskie.
Na wod.ach poza
stray woei116my po-l-skl
jenne:Gromodas
ujawiak
OrkanrOrzet. i ezasowo pvzez
11 -

naszq marytrarkq

uzJrrt/ane : Gdynia,

HuraganrMedoe, PomerolrCH

L2 trawler6w.

lf

,

LCTT{

CI{ 12,

!CT

O

Po klesee

francuskieJ ewe-

kuowano 30r00C
pols.lciego rve jska

28 ltrzednia 1946 rrtceadmlrat

moey umcv{y
.l y+u ,

sp*d nuinklerki 1
H&ezeEo CIrganlzo'
wad f; Kcrp*s na
z rzqdem brytyjski.m 5"8"

Pi-erwsi lotnley przybyli do
AngJl+ 2 "VIfLi940 i zadomowi-tr-i .siq
na lotnisku vr ilortholt.Po zaznalo -mienlu slq ? an€..Ts.s?yrrar4 zaczqli
Sl('rLteeznl,e laEaC 'l Slerpnl-U LY+O
Polacy mieli d,wa" dSrwlzjony:302 303
Irozaten 5o w RAF-ie.
$am dywizjon 3O3 str4cit 126
nienleekieh samolotdw w ezasle BattLe of E:rital-n,
w lutym 1941 nielidmy jlu I
dywizjondw Lotniezyeh 1 w sierpniu

czenia wojny w Europie pofskie lotnietwo wykonato 20I3OOO nalot6wu

strqello

28, 9" I94

5 . r"

e

:j\"r"1n1

Gerl,anda.

14O

nleprzyjacielsklch sa-

i 187 latajqcych raklet"V
JV4bAh eg*2" er"*b

molotdw

.-

13

Nasze si"ly lotnj-eze w Anglii wynosiZy 15,000; straty w ludziaeh
od chwili przybyeia do 'fJ.Brytanii
do zakotiezenla dzialaf' wojennyeh
urosZy do 2,408 ludzi w tyn 545 pilst6vr ny$liv+skich .z lotniska Nontholt.Ich tez wspouitna napis na pout-

nlku w Northolt.
PoJ-sey lot.niey podbili serea
';,'iefkie j Brytilnii "

-'/f,Nar6d
"-***
polskl wal-

ezyL w latach 1.939 L9+5 na wszystkieh
frontaeh Europy:w FoIsee we wrzesnlu a potem przez caly okres

okupacjl niemieckiej,
gii,w bltwie lotnlezej
o Anglig,na morzurAfryce-llbia 'lllos
-Tobruk zeeh,
GazaLarwe
Franeji ,Belgli , Holandii 1 Niemczeeh.PoIslrri ?oLnierz znaLazT siq wszqd,zle
tam, gdzle rndgZ biC Nj-emia.
Umowa z Franej1 z 9.IX'I939
pozwalala ra& zaciqg Polonii francuskiej do oddziaZ6w polskich.Oflcerowle i 2oZnterze internowani na
we Francii,f 94OrNorwe

Gen"Sosnkowskl w6r6c1 dfwizjonu 115
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Samod ziel,na Brygada Podhala-{.ska wzieZa udziaZ w walkaeh o
Narwik w Ndrwegii3 - 28.V.1940.

-L5_

s. s, s. K.
'r'r'

ezerweu I94O

zamierzaZ lnternowad

--z Polak6w w Syrilrale gen,
Kopa:iskl zagrozlL zbrojnyn oporenr
i ry szyku bojowym opu6cil-SyiiE uqaJ?e
da j?.9 sig
s]-e do lalestyny
faresEyny pod ro
ztazy
rozlc
gen
ggl i{avelLa,
wo jsk __bryty
dowddcy wg
brytyJ'_
:raveJ_Ia, dowodcy
sklch na Sr.,l,'schod. zie/2j
zie/25 .6 .t9+-O/
.194b

Fo

Rewlzja !

r.

po upadku Francji
ggn, FIi t te thaus er , dovr6dea wojsk franeuskie,h w Syrii posfuszny
rz4d.owi Petaina -Vichy
pod . naciskiem Nlerac6w"

krdtkia przeszkoleniu

. o. ObudziXo

mig gBr&Atolrne dobijanie sie
do drzwi. I{amusia
zapa1iL.a 6w"iatZo. lfzrok m6j padZ na
rriszgcy na dcianie zegar araz kalendarz, " .
Daty tej i godziny nig:dy nie zapomne'" 13 lclrletnia 19401 2.55 ro.rloc
Mamusia otworzyZa drzwir ptzez
kt6re doleciaZo mych uszu ztowieszeze sZor,lo: rew-izja! liistrzasngZo to

i przestraszyZoo Nie wiedziaZem
poczai. Tymezasem do pokoju wpadZ
ttpolitruktt i rozpoczgT. revftz jg.Rych*
Zo opanowaZen sigr bo t.riedziaZemete
nic nie znajdg i ze spokojem poTa*y*
Zem sig z powrotem do X.6hka"
mng

co

ir.Sikorski

odwledzitr
w Tobrukufttst.4L/
Earpackq
Eryga4e
[arpecKa lrygaoa weszLa w sK{ad
2 Korpusu jako 3 Wwl z ja Stxzele6w
Gen

Mieszkanie przeglgdali kn6tko,

kazali nam sig ubierai. ltltedy
zrozumiaZem ... Fiamusig targaZa rozpacz i by8a p6Zp::zytoffirloo Zr siostrg
wiec zaczeLiimy pakowac rzeczy" A
poczem

5-te5 rano wy jechalidnry. .PoZegnaZem
drogie progi mego dziecinstwa i wlazLem ds eigzar6wki.

_l_7-

Z daleka ze Lzami w oczach
stary szkoZg
stojgcg na wzg6rkul gdzie jeszcze
wczoraj ZapaZem tfdwdje?r ...
spoglgdaZem na swg

Wspomnienia o niej wcie2 we
1ttl+e ?yiq.. Ii" zapornns jej nigdy.
bede o- niej 5p6niadaZ
{o?" kiedyd
jak- o czaror,m6j bajce" Nle
dzieciom
bgdzie jednak ta bajka iat< ftgt<na
jak-te1 kt6rych niegdyd sZuiiiiZem
siedzec na kolanaeh-Iulatki"

-

J6zef I'iroziuk

kl.1

SzkoZy Kadet6r*.

,,BAzAGAN"
Szerokgr piaszczystg droggl

z wysiZkiem brodzgc po rozpalonym
piachut szedZ dziwny poch6d: przodem grupa mg 2czyzn z toboZkanri na
plecachl za nirri kilka kobiet z
dzieimi. Kilkadziesiet krok6w z ty-

Zu wlokZy sig dwie wychudzone rfkoZchoZnen szkapyr ciggnec skr:zypigcy
w6z, MaZy, gZupkovraty r^roZnica spg*
dzrt z wozv nawet tychr kt6rym wiek

nie pozrrralaZ na tak ucigzliwy fii&psz*
ChciaZ widocznie vlLyd koniomr sam
jednak nie ruszyZ sig Z woZU. Za
wozeilre sapigc i stgkajgc s szZa reszta podr6 bnyeh.

6r,ohu =, & t* fr,o'rvra, (, :
%r &a,"Ua r'o deo'&n
.-18-

Wreszcle w6z zatrzynw.I sig.
Stanglidrry na obszernej polanie.
Komary cienkimi gZosikana-i .vflrahaly
rado6i z powodu naszego przybyeia
i przypufcily do nas gwaZtowny
szturrn. Ani Londyn ani nawet Berlin
nie prz eLyTy z pewno6cig t.ak licznego nalotu. Smiac mi sig chciaZo jak
powazni panowie 1 panie klepali sig
po twarzyp Zysinie i nogachr Iu'B

niecierpliwie prz eszukir^rali
ubrania.
Lg _

faZdy

Troska o zoZgdek przezwycighyLa
jednak wszystko"

-

-

Co bgdzienry

jedli? -

pytamy

odjezdzajgcego woZnicA.
PrzyvnoVg pojutrze tfpajoktt
odpowiada.

-

A gdzie bgdziemy spai?
Tu - pokazuJe ziernig.
A je6li bedzie deszcz?
Zrdbcie sobi-e ttbaZagann.

takiego? Jaki zdowu ttbaZackazaZo sigr 2e tak nazywano tam
w Rosji - szaZas: bude podobng do cygariskie j.
Co

ganft?

Firok zapad\. nim skorlczylidnry budowg owego rrbaZaganurt" Nie byZo jednak sgdzone nam zasngi" Komaryr go-

I

okazaZo

sigr ze dwie studentki

z -lis6s,24v{y - to drtl.hnye 2e Een maskujAcy sig porucznik - jeszcze jako

mlody harcerz walczyL w obronie Lr,pvrar a ten rie.'Z"y lfladek - nalezaZ do
zuch6w. I zaczeli6nO, gwarzyd o rew:izjit przebytej drodzee o Kraju,
?fJ--

o ZHPI o obozachl o zlocie ..c
I oto zrazu nie6miaZor a potem
ra2nieJe drugal trzeciax eoraz ftocniejn bo wszyscy przylgczyLi sig do
nsse zabrzmiaZy piosenki ...

I weselej zrobilo sig na duszy:
tgsknisz za cLrata o a. ezyfi
nie lepiej za kratg Lyd .".il srManry
paZae ksigZgcy .co szaZas, rnrdwki
i nic wigcejtt... trZe poszlidrny w
b6.jr gdy Polska zwatatt i obietnica,
2e |tkto prze?yje - wolnym bedziet?,
bo u'ezy umrzei nam przyjdzie na poJur czy w tajgach Sybiru nam zgnii,
z trudu naszego i znojr: Polska pownczemu

staniee by 2yett.

I rozbudziZ sig

w nas 6w duch

wiary nieztromneje kt6ry oje6w naszyeh i dziadkdw przez Sybir ku wo1nej Polsce prowadzlZ; ff Pdjdziem,
gdy zagrzrnl zLot! r6gtt . c .
Umilkz 6piew jakby nadsZuchivraZ,
czy z zachodu echem nie przyniesie
rrhasZa l{ernyhorytt. Czeka/- dZugo:

dni i miesigce caZe , c. CzekaZ cierpliwie ... i .o. doczekaT. sig.
Jurand Krawiecki

(i',ispomnienie

z pierrnrpzego

koZchozie sowieckim"

2L-

)

CnJ.a w

CY'
2t- -17-'fr-n*

P
aZa pakty/o n
"agresji z Niemcami i Rosjgr co jednak nie przeszkodzilo zawarciu tajnej umowy Ribbentrop-lvioZotow 21.8"
1939; w kt6rej Hj-tler podzieliZ sig
Fslskg ze Stalinert
Niemcy napadli nas I vrrzeSnia
,:.939 i gdy juZ dochodzili do Lwowa,
17 vwze{nia wojska rosyjskie wkroczyZy do Polskir by tr uwolnii Polak6w od wZasnego rzgdul wolno6ci i
ziemin.
Stalin przechytrzyT. Hitlerar bo
Rosjanie zajeli planowang w ukZadzLe
cze36 Pol-ski bez wystrzaZu, tZurnaez7e perfidnie Polakomr 2e chcg za-

pobiec zajgciu wschodnich teren6w
Polskl- przez Niemcy.
I'latychmiast wojska polskie znajdujgce sig na tych terenach otoczono,
rozbrojonol oficer6w odseparowano
od ich oddziaZ6w i wszystkich jako
jenc6w wojennych posZano w gZgb

Rosji.

7 00O ofj.cer6w polskich znalazZo sw6j' tragiczny kres w Katyniu.
Kula w tyZ czaszkL zapewniZa im rosyjskA ttwolnoditt na wieki ...Potem
w 1941 r. Stalin skwituje to ohydne
ludob6jstws Zartoblitnig uwagg t 2e

-22

popeZniono tromyZftgrr.t Zajgte bez-

prawnie terytoria polskie Stalin
uwaLaT za rosyjskie i od 10 lutego
1940 zaczgt ttuszczgSliwiaritt Polak6w
wedle tradycyjnego systemu canskiego,
Zwyezajnie nriedzy I-3 w nocy
sig wojsko rosyjskie w oko-

zjavnaT.o

sprowadzona

kie.

z Rosji.

r

Stalin domagaZ sigr by kazdy
sformowany polslci oddziaZ by& natychmiast wysyZany na front i w ten
spos6b chciaZ przeszkodzii, stworze-

niu wigkszej armii polskiejr I

istocie

w

zar,*erzaZ wykrwawii Polakdw
w bojach"
.iiy.nqdznlaZe

szkielety J-udzkie
nie nadawaZy sig do boju. Fol-acy
nie byli ftzycznie, zdolni do vlalki
i zAdali czasu na odzywienie ludzi.e
zorganLzolvanie i przeszkolenie.
Stalin oburzony odmowe Po1ak6yr
wyslania oddziaZdw na frontr zredukor,r'aZ porcje zyvmo6ciowe, a zatern liczbg wojska polskie3o z 96 do IpO tysiecyo FoLacy miel-i juZ vdwczas 77 tysigcy zmobllizovnanych i wobec tego
eviakuor,,,ali sr€ armig i kogo tylko
mo*na byZo uratowai - do Persji.
Z armig udaZo sig zabrat cze66, rodzLn i dzieci. D1a dzieci gerrrAnders
stworzyZ srym rozkazem z dnj-a l-2ofl(.
I9+J. ezkoXy junak6w.

ld lrakul Palestynies Egipcie
2 Korpus zreorganLzovraZ srre odziaZy

wchZanj-ajAc $amodzielng Brygade Karpackg pod nazwpr 3 Dyvnzja liarpacka,

reszta tworzy dewizje: Kresol6. i

Lr"rowskg.

A4
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Arnie polskg opuszczajgcg Rosje
pod dow6dztwem g€ri.h?.Andersa oskar2a1i Rosjanie o tch6rzostwo.
Po zwyciestvrie pod Stalingraden
wiosna 1943 Stalin zryw:i dyplornatyczne stosunki z Polskg pod pretekstem sprar{y Katynia. Polacy bovriem
zvrrdcili sig do l{iedzynarodowego Konitetu Czerwonego KrzyLa z profbA o
bezstronne zbadaniel kto ponosi wine
za wymordowanie polskictr oficer6w.
Rosjanie zwalaii wing na Nlemc6weale
nawet p6Zniej na procesie zbrodniarzl'
wojennych w lJorymberdze nie potrafS.Ii udowodnii wjxy Niemcom. Dzisiaj
ani my, ani rodacy w Kraju nie manry
wgtplj-vro6cj- kto strzelaZ w Katyniu
z ty/u w czaszkg...
Sta1in miaZ wZasne plany w spra
wie Polski" ZignorowaZ rzgd polski
w Londyni-er stworzyZ z posZusLrrych
sobie komurist6w Ligg Polskl-ch Patriot6weprzeksztaZcajgc ich w Komitet lrlarodowego llyznolenLa i nakazaZ
organizovranie Dywiz ji Ko6 ciuszkow-

-

skiej.
V{ lutym L9l+l+ Roosevelt iOhurchill
zawarli ze Stalinem najhaniebniejszg
w dziejach Europy untowgrn J a Z c i e.
liocA tej wnovry oddano Stali-nowi poZowg Europyr jako t.zw.trstrefg rnrpZyrtr6wn. ZnalazLy sig w tej strefie:

,-26t

Litwar Zotr+a, Finfand-iar Estonia,
Polskal Rumunia, BuZgaria, CzechosZowacjar lnlggry i Wschodnie Niemcy.
Wypadki w Polsce potoczyty sig
wedle szablonu, kt6ry Rosja stosowaZa ju? od 1920 roku; za woJskiem
szZa falanga posZusznych politruk6w,
przeszkolonych w Rosji i trrobiZa demokracjg na wz6r rosyjskitf.
Na nieszczgdcie dla ujarzmionej
i zdradzonej przez aliant6w Eunopy
a na hafibg ludzko6cil zgodzono sie
nraZodusznie i egoistyczniee na wszeLkie *gdania Stalinar bo obavriano sigu
2e w ka1dej chwili moLe zawrzei osobngr now€r, zdradzieckg umowE z HitlePOIDo

W owych tragicznych miesiBcach,
kiedy grabarze polityczni pieczgtovrali nieszczgsny Ios Polski i zadrvril-i z najpiekniejszych ideaX6w kuJ.tury europejskiejl LoZnierz polski
2 Korpusu znalazZ sig w obliczu odn-iecznego rlroga - Niemc6w na froncie,
w kt6rego umocnienia wchodzllo

[{onte

Cassi-no.

Nie miaZ bezvwglgdnej pewnodci,
czy jego Smieri przyniesie Folsce
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f
$

upragniong woInogi... NgkaZa ga zatragiczna obawal ze PolSka z
Jednej nier,vol-i - niemieckiej - przechodzi w drugg - rosyjskg. WalczyZ
jednak, bp nie m6gZ inaczej postApii.

pewne
I

Podobnie r,ralczyli Zolnierze
Armii
K,ra jowe j, harcerze z oddziatru Jedrusi6w i tysigce
bezimiennych bohater6w; kt6rzy pozostali wierni swym ideaZom ah do

Smierci.

niewol-g rosyjskg.

Harcerko

i harcerzul

+

+

Gdy staniecie nad grobem 2oX.nierza spod I'lonte Cassinol pomy6lcie

,/darrto W*t.%"V..au,
?rzez te sane doliny,tyrnZe Tybru biegien
Zn6w 1dq, jak przed laty,SciSalgtSrm szeregiem
f plynie ta"co tutal kiedy6 s1$ zrodziZa.
"Piosenka stararwojsku polskieEu tak ml16rt,
"

Jakq2 d.rogg odbyZa6raby raZnym ch6rem
Zn6w d2wlqkl twe zabrzmialy pocl wZoskim lazurem
By mdgt ci9 2olnierz-tuZac2 ia nowo zanuel6
Przez i1e2-przeszla6 granicra2eby tu wrdci6 ?
Od dniegdw sz:Lad Sybi-ru do ponararicz gaju

I teraz z Lolnierzaml powracasz do krAju,
I,zadna sila zZego ni przemoc olbrzyma,
St.o jqea ci na drodze - do j6i c1g ni-epowsrrzJntra.
Nowe ko6ci sie kZadA na tych"co iui l-e2aPrze s iqknl g t a -k wi4' zi emi-a kr-,riq - nas 14kd'
Kto6 upadz i do krajg wyciqga
"*u "uugi*t"'q'
Lecz i-nni idq dalej Spiewaj4c pi<iseri_ki.
f kiedy trakt Oezara pod ieh kroki dudni.
Slyszq dzlvonek na nieszp6r i 2uraw u studni
I nlos4 dnien i noca szbandary nlezdarte_
f pr:e jdq,przejdq lyber i ';Jisiqri '.?artg.'
Jan Lechoh

co Wy w swym
2yciu
zro bicie
Polski"
d1a
rrHn
1aa I
komu droga otr€rta
do nieba,
to Tym co sZuZE' 05czy2nie. tt .
a

( .1.
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tochano\^,ski ) .
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Kresowa dylvizje piechotYr
gZ6wni aktorzy pod l''ionte Cassino.

2 Korpus przejgZ odcinek obronnY
10 Konpusu Br]"tYjskiego ocl ruin

miasta- Cassino na p6Znoc kr.a v,tz86rzoill Castetrlone.
LiniC niemieckts nGustawatr i ?tHitl-erat? atakowaZy kolejno vrojska ilil€-

3 wrzeSnia 191+3 B Armia BrytyJska lgdowata w Kalabrii.
9.9.L91v3 | Arnia Amerykariska w Salerrror alianci zajeli Neapol i dotarli
do linii Volturno Capua. 2J listopa*
da 1943 Ekspedycyjny Korpus Francuski przybyZ do Neapolu.
{

VJ grufuriu 19/+3 wyruszyZ 2 Korpus
pod dow6dztwem g€rlr W. Andersa na
front wZoski vr si-1e okoZo 50 tyslecy
ludzi. Polakdw poczgtkowo skierowano
na front nad rzekg Sangro - Apeniny
Srodkowel gdzie pozostawali do 23.\.

ryka"dskier brytyjskier hinduskier
nowozelandzkier francuskie i polskie.
Piertrsze natarcie frontalne na
Aurunci wykonaZ 10 i 2 KorPtis Ame-

rykafski 2G22.!.]9W - tracgc
zabitych.

Drugie

1002

na

Amerykatrskie
to oq
wschodu
od wscnocl
Hkspedycyjnego posz{.o
Ekspedycyjn
przbz rzekg Rapido i kosztowaZo
11e85 zabi-tYch"
Trzecie uderzenie wykonaZ w lutYm

191+4.

Jednostki Korpusu nosiZy nazryi
rfKarpatytts ilLw6w?r i tfiililnoftr bo
hoT.nierze pochodzili przevrahnie z
tych ziem t stgd nazvry J-a Karpacka

-30-

Uderzenie Folak6w bYZo PigtYn

z kolei. 3-cia Dywizja Strzelc6w
Karpackich miaZa atakowai vwg6tze
593 i kl-asztor.
31 -

Celem 5-ej Kresowej DYwizii bYSan Angelo i zejdcie w doline

Zo
I

I

n
zyj irspie
sig niepo
znacznym

naszYch.dYwi'roi i skoflczyZo
poZgczonym ze

ruszyZo

em

sig oddzia-

Z6w" Termin nastgpnego natarcia
Polak6w uzaleZniony zostaZ od postQpu 1l-go Korpusu BrYtyiskieg.
ZaczgZo sig ono o 7-ej rano

18 nraja 191+4.

4

KorPusem bYZY Jeszcze
Przed 2-im^daJnz
walki o Monte Cairor Piedimonter
Pontecorvor So Ofiva i .nad Adriatykiem" Przybyly nastepne cmentarzeo

Straty 2 KorPr-lsu
-cieZtiw bitwie o Mon-

| 923 zabityet":

te Cassinb UyZy

ych DYwizji KarPackiej - 4
Angetro

- Dywizji

rI&

Kresowej.

Straty obr.r dyvri-izyj st-anovriZy

80

iv innych wa*

procent stanu

Korpr.lsu"
i"r.:nkaeh Korpus prz esbalby- fonnaJ-nie

Albaneta

i

maja do walkl skierowano nawet oddzlaly nieliniower zTohone z kierowc6w

i

warsztatowcdw.

Klasztor

zdobYZY

Patrole 12-go

puZku uZandw_.Y"- godz.lO

ej

aI-e we-lF{oszech 191+& stan
Liczebny 2 Korpusu zaczEX sig po- viiekszaZ azieki uzupeZnieniom z Lok*
nierzy Polakdw rscielonychr przemocg
do arnrii niemieckiej i wzlgtych- d'o
niewoLi we l,'Itoszeeh-l-ub dobrowolnie
zbiegZych. W cirwili zakanczenia
LtezyZ 112 tysigey .?o4:
wojn} I"orpus
-B
nt6rny i- tysiecy Iudnodci cyv'rtlnej
w osibalach i szkoZach korpu6nych'

istniei,

wzg6rze klasztoflrleo

rano

s

2g3L rannych, 3h5 zaginionYch. Por6E:-i spo-czeii na cmentarzu migdzY
kldsztolem a vvzglrzem 593" Na
rzu 593 wYstawiono Pomnik Po-

Nie bYZo ezaslr na vryPoezYnqke
przyszty- walki nad rzekanr-l Chientt
33

i).,'t,")a

,ro

<.--

I

)7^.- _

Aus,rta

I

\

wrocHY

I

i lllusonee .pod Loretol by 18
Igbl+ zdobyi Ankong. Przybyl
cmentarz pod Loreto ...
_

lipca
noxry

Llnia

Got6w zostala skrruszona
walkach
nad rzekarai Misan Cesano, Metauro

1 i 2 wrzeSnia po kr*iawych

i Foglia.

Po reorganizacji natarcie 2 Kor.7:

=O=
--4 -

:+

Fortj-no

lonii -

- rzeka Senio t ptzedpola Boznaczone sg obficie knnriA

?oZnierza polskiego.

-:

Od 1.I. do 9.IV. L9l+5 2 Korpus
walczyl na odcinku nad rze@ Senio
i zdobyZ Bolonig po ucigZliwych walkach nad rzekg Santerno, Oastel Bologneser Imol-a i Castel S. Pietro.

=7=
:P
:d^

21. IV. L9h5 oddz r.aLy pol.skie vulcroczy*
Zy do Bolonii o godz. 6-ej rarror
Sztandar polski zawj-sZ na wiezy ra-

tuszowej"

ry%ts

mryt

'-34-

liiemcy skapitulolvafi we tJ2loszech,

35,-

P. W.

S. K,

Jan lechori

Tury6cl przyjeehali

zwied.zad
Samos

1e::ra

Fytajq rczy ni_e moZna kupi6 polskieh
kodcl,
I szybko obejrzawszyrchcq nowej.
wzniostodc'f
I nowego oglEdai jad4 bohatera.
Jeszcze widzqrrjak ezako ptynie

I s1ysvQ okrzyk

z prqd.ew rzeki,
'rHonor'r rsttumiony

przez fale;
'r wspanlale !
JakZe zgj-n+t. wspaniale !
ChwaZa au na wieki !rl
I Leraz do 'iFZoch Jade"Zakup1l1
-

'ii1ge stanqwszy na . brzegu. *g4AlA

linviaty,

36\"

$tatus 1ch okreglit rozkaz
ponocuieze j
$_owg$cy_:,'t Ochotnlc zki
Sluzby 'fl'ojskowe j Kobiet sa hofnierzami sZuzby ezynne jr'.
Liiaty wZasna lnspektorkg,sto-

pnie rszarbe i dysCypling czgstir
tvts3fls2q od. nqskich oddziaZdw.
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Jak_nasze rr Pestki 't Braeowq;fy
powle Fam nastqnujqea inforrnacja":

IL vrrze6nla L944 oeh. StanisZawa
Biernaeka i Maria trenpioka zosteZy
Od Zne ez ne Kf Zyrzen
e ZnJfel:-, IO
i"nn;m nadano Krzy2 "rr'ale
Zaslugi z inieezami za wykazan4 odwa6q.
O

ocb-ot.niezkl pe?.niZy sZuzbq w kompanii kantyn ruchonychrutworzone j w styeznlu f943
w fraku i d.ysponujqeej II samochodaml-kantynami, obsZugiwarqrmi pt ze z
77 oehotniezek.
'ff kampanj-j" wZoskie j.podezas
6 niesiqcy kaLd,a ruchoma kantlrna
wydawaZa codzlennle okol,o 1OO0 zoZOdznac zofre

ra jvh przed.tem
ten ostrzel-iwany przez artyleriq.
Dwdeh Lekarzy zost.atro zabitych,bylo wielu rannych wdr6d personel-u
peZniony arnbuf.ansami

s

zpitalnego . Oelrotniezka Biernaeka

peZnila sZuZbq nlepr2e3wsni€ rwydaiq9 gorAc? herbatq i zakqskf i opatru;qc pozalem rannycn"
Iiliejseem sZuzby lf,arii &emj byl straszny rrlnferao Track.
gdzie przez 17 dni wyoa\Nat.a gor?e?
kawq i herbat? wyczerpanym pieehur
rom.Kiedy uplorny "Ridge Cornerrl
Houserr byZ pod ciqzkin ognien nieprzyjacielarZempicka nie daZa siE

plekie

zezenia sv{eg:o posterunku.
Te nad.ane krzyhe s4 odznaezeniam'i nle tylko d,wunastu oehot.nlczekraf,g pl:zynos zq zaszczyi Gale.j P. S t'.K.
Pestki t' z d. a tr y swd j

nakZonii do

egz amin

il
il

t

I
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opus

boiowy.
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Armia Krajowa

Okul- i ck L / w ie a 2w i adek/ a-r e sztowany w ma^rcu 1945 ra-

. byla glgantr?eiq, woi-

zem

l

naqparryJne.
27 .TN.1939 zofganizowano SZuzbg Zwyelqstwu PoIskt rprzemlanov/an^A w stycznlu 1940 aa Zwlqzek Ha]ki ZbroJnei a L4.TT,L942 na Arnig Krajowq.
Ar'nia Krajowa prowadziZa pra{:e organJ zacy jno-woJskowe rszkol-enlpwe d.la przygotowania ogdlno narodowego powstania oraz walkg ble2qe4 z Niemca.rui w formie w;miadu,
dfrers ji r sabota2u 1 propaglndy.
FfSrwiad

i

A.K. przekazal Angllkom

z a5 przedstawleiela-

nl PoLski podzlemnej i uwigziony p:rze
wyjStki.ery trz
uszJ.]- ca{o na
ta zgLnqt-a bez wieSci.
W mi-are zbLj-?anta -s1e frontu wshod"niego do Polski A.K.frs zczqLa akcjg
Burzarl - wal-ki zbro jne j w calym
ju.

s.kowg r pEoIno-pol.sK? I Po-

rr

Kra

Arm.1a

Krajowa wal-ezyZa nieu-

1

dane o strynaych poeiekach niemieekieh V, I Ve
Ki.erownictwo Dywers ji/Ke dyrtt /

ogat.acanle rr burZ uazy jnegotr krs,ju ze wszystkieg;o )ezego nie posiadail obywatel. sowieekl.
3.akeia Przeciwko Niemcom.
Gorllwle wykonYwali dwa Plerwsze cele a walkq z Nlemcami tYlko
.
"markowaliil
1 grudnia 1943 w m.Brodek"'Ierewno /reion Lida-Moitodec zno/w ied*
neJ z wefk rniqdzy oddziaZern polskln
2"

Ko,rendantarai A.K" byl1 kole
no : gen Ir[" Karas zewic z-lokarzewski

jn

VI 1940-lO.VI.I943 gen.S.Roweeki
Grot , 30 . VI " 1943 2 ,X,L94+ ggn-T .
ji{l.

Bdr-I{omorowskira po nim gen.Leopol,d
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wai na terytorlum zdobytyn przez
siebie . Stalln skazal rifars zavte na
zaglad.q z r4k niemieeklch.
polsklch.

iiedl-e plandw Stalina wysiitki
Polak6w klerowane nie przez ksmuniw6

dztwem mars z. Rokosowsklego rnie

tyn tle zrozumlennY zacho'
wanie sle aimil rosyjskiei podczas
Na

Powstanid ,{ars zaws)riego 1.VITf . -2 nX.
L9+4.Gdy armle rosyjskle .zbLiLal,y
walkg.
sie do Tiarszawy A.K. podjgZapomocy
Powodzenie iei zaLehato od

jed,nego postsl<uobY
c l! ars zawie , eo
w]-qceJ - nie pozwoiili aLianckl&. sa&o;
lotom zrzucalqcym
brod dla A.K. 14dopon6

42

43

Kraju zaL.e,rnanego oswa1k4 wchociziZa
armla rosyjska i poszusznejej politruki,

$zare $zereg

do

t atniq
Zo

u

Fowstanie rvybuchby nie dopu$cii de

trttHftill*trry t e g o rz e bS';e' ars zav,,a s t o1i"
ca PoIski- przeszla z r4k niemieckich
do sowieckich jak przedmlot t bez
udziatu ezynnlk6w polskiehrkt6re decydowa1y o sw]rua losle "Powstanie Sarszaurskie zd.emask_owalo eyniczn? gr€

StaU,na wobec PoLak6w,
Traged.iQ powigkszaT faktrf e
to haniebne i cynlezne postqpowanie
Staliga zys_kato sankciE naszyeh, a,liant6w w Jaleie
Zaraz po opanowaniua zieu polskich Tozpoczeli Rosjanie niszezenie
elementd'ri szc zerze niepodlegtodeiowych - w pierwszym rzgdzie ezZonkdw

Arnii Krajowej.
Nawet w okresie_ n?jwiQkszega
terroru Gestapo nie zd.oLa*"o poezynie
t
polskiernu spoleeze-ristvru ta
krzyv'rd n jakie wyrz4dzili
iI'oswobodzieiele""fysirye
dP
Zo od razu z ich l?kirinne" tysi4ce
zapelni-lt.y wiezienia w oczekiwaniu na
swa kole.ike dmierci.
"
StdJ-in przeszedl- siebie wyznaczajqc Ioko_sowskiego - -grabarza
',n"arszaliy,na

to kryptonim konspiracyj

neso Zwiazku Hareerstwa ?oIsklego w "okresie ff woiny.
Szare Szeregi utworzone
w ,'iars zawie 27 ,IX" iB3 9 istniaZy do l7.I"L945.FrzewodniSzarych Szereg6w by'l
cz1.cym
ks -hra Jan Mauersberger a Po

jego dnierci 1942-1ato- dr T.

Kupczyriski.
Organlzaeiq harcerek kierowa&a prz,ez eaZY ezas wojnY
hm Jdzefina Zapi:iska"
Naczelnj-kiem Harcerzy bYl

Fl,orian irlareinlak od 2'l .TX
I939 - 6.V.1943 -aresztowanY"

hm

Szeregdw
Pro
w/g wiedostoso
lat wYL2
L,
ku; Zawiszaey

konywali gtr6wnie t n zw.'r natY
sabota2.'xJ Fowstaniu rYars za\Yskim odznaczYJ-\ sie Torganizo''
wani-em poe zty rt4cznoSci.Llezyll 3O0O .
L5 l-8 lat skauei" Bojovre Szkotyr20OO ezZonkdwrod-

gl.6wnego dow6d.cq arrnli

polskle j.Cynizm godny A,z)aty.
44

i

45 -.

r

E*ry

Bowy2ej 18 latrst.harc.4OOO ezlon
kdw twor zyLi t .Lw -rrGrupy s zturmowerr
walcz4e jak 2oZnierze.
fi Fowstaniu l,FJarszawskim wal"czryly w szeregach A.K. Batalion
"Zo5karr i ',Paraso]il a ponadto har-

I

Konrrnidei- o-

panowali PoIprzy pomoske-bagnet6w
cy

rosyjskich i
zaczq)i !,rzyf

wszystkie d.otyeh
ezasowe poJecr-a,

I_ec

zna r sluZba pomocnicza.

i{s zystko co byZo
-'ry/ cnot4
do 1945 T. jak;

sZuiba Polsee rwalka o wolno6i,
;i; ; ; 3' 63iZvi"v- =- sta;;fi;I",
wedLe stownika komunist6w

to sie nagle

PrzestgPstwem,

zbrodnlq ezylL brud.nlnn sZowem"
St4d procesY rwigzlenia i
likwidoWanie boZnLerzY A.K.

d.zIaY-aezy narod owYch, s PoZe e znych,z ot nierzy_ PowraeP iQqych
db nacierzy z krwawYeh P61 bit
Europy.
erzyli 6wiqcier2e sZuJ.scb i spodziewalt,siq
iL
u u swoichrmo2}.iwo6ci
s
p
ezpleczedstwa i Pozostawienla ich w s,pokoju.

zystkich, lxtdtzY,nie wa1
Lud,owe i 1q Powsta'
zrria L944 t /
Za" d,opie""_t
Ws

Iu -oto kilka tytuldw z tej akcji.
+5
l_

czyl-i w Arnil

fotr-"

rosyjskle j .'Kto miatr 6wiadomo6C
tego wszystklego,co go czekaLo
w Polscernie n6gi wr6cii.bo nie
potraf,lZ zaprzeczy6 ideaionrkt6r;m stuZytr dotychczas.

potraktowano jako
przestqpeq w mydjzasady: ftkto nie
z namirten Brzeciwko namt, l
SYstentatyc!2
nie poddano
nar6d ktamj-iwe j
propagand,zie,
Irrzeroblono po-

dreczniki histo
wed.fe slow
nika konunls-

rii

tycznyeh pojQC " ja zabrata -ooZottq Forski bez pytania sie Polak6w
o-zsode - w .la}
.IaI-

Ros

eie Polaiy nie braii

uazdaAu -anj-

Dlaczego ? Jest tak biedna.ie
potrzebr.lje nas zego teryt orir.m ?laic

Fozostalidqv poza Kra jem, b.y
zachowai godnoSi naroaowa,by-ni6 "
d?6 sie upodlii i ponizyC'o-p1uwanr_em nasze j przeszloSei na tozkaz
rosy jskich zabo:re6w.

Zolnierz polski pozostaZ
o s a m o t n i o ! yrzawieilzlony
przez al_iant6w , cynic znj_e os zukan!
przez rr Oswobodziclelkg It Ros jg.Osamotnienie

stopniowo pow19k

nZode

pokolenld

dzie w stani"e
o ide aZy ,ktdryn
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,
,1

to bedzle sie

sza76, jezeli'
polskie
rsl,Lre nLe
nle bDepodjqC walki

stuiyZ.

-+9 -

Od,ejd.zle w za6wlaty
sauotnie opuszczony(

ffiW*,b
futu
r

jeZeli iego dzieei
si3 i

wynarodowiq

przestan4 byc

kaml.

.Hoj.a-

.
"

tult

!

od'ziebY

JeZel-i Polskq
ehees

z

bY6 rnnusisz

i nYPoP
Muslsz Poznae
zhistoriq rbY -s
nie zwalcza6. i-

ndwi6
6Ie6

o

we oszczerstwa.

sie i,oPanowanie
rodiic6w nie jest

Nauczenie

.ie".v'u6--rwvcb
iyiren nad"Iud'zkim

,i

"

',!' 3L2 przed. Ch.iniasto lf o1sk6w Cassinum pod.daje sie RzStuovri".
I astru.m Cassinury/ d,zisie jszy zanek/
stal na zboczu g6ry a sanno niasto
posladaZo nazwy w w.Srednich:Eulo*
g'omenopoilsrsan Germano a od 1871
Jassino "
Na ffionte Cassino Rzymianie
posiad,all 6w1qtynig,i.t?I+ ektrze6ci.jaristwo przeks ztateiTo na kod-

ci6t.Sw.Benedykt z Nurs ji/ 4BO-547 /
przybyZ tu z Subacio 1 vr lataeh 535
do 54O spisaZ reguZg zakonu benedy-

ktyn6w.
- Lombardowie zbutzYlJ- klasztot
w latach 5BO-590,ale papiez Grzegorz;:
i;iel-ki poehodz4ey z benedyktyn6vr po
n6gZ odbadowai -i wsparZ ich rozwdi.

Saraceni zburzyJ-i- kl-asztor
kt6ry ponolvnie wznieslono 954 ,
Znis zczory przez trzgsienie zleml
].349 od.bud.owuje sig w KVI i XVIf w.
0d 1866 r. zakony benedykt/n6w fornalnie .rozw|42?no rklas ztor staZ lig
ponnikiem na:rod"owym a zakonnicy jego
r.

Inni dawalij Folsce Bwe? ZYeie
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aTyco Je
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kust os zami'.
Nasz 6w"1To jeieehrkt6ry zrzekT.
sie blskupstwa w Pracrze byZ t.utaj.

5L-

[f
lr

Pomne
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ty.Pompe

letnlsja liezyla

tysiqcy

mieszkarte1w.

kufanum byZy

kami rzSrnskiej e1i
20 a Herkulanum

j zarni ssi
wolnoSi
oeal_ld "
:rrzelcyrby
okopom naprzeciw
*o+cy_
zostaJ-i . . .,1

'{9.

stal-owe_j rzelazne

Ir:onte

Cassino

posiada 1051 grob6w, opiekg nad
cmentarzem sprarruje Opractwos gdzie

jest

wykaz gl:ob6wo
',lykazy grob6r* na wszystkich
p_olskich cmen-r,arzach vrc jennych we
\iil*oszech posiada S. Po K, ,Ronran via
Licia 19 in.9 o e teln '75VT j9Z"
tr -,;:ieczne od.poczywanie
L_eLgcym szeregiem w gr.obachr
Pod piaskiemr pod karnieniamie

il

I

t

5

obcej zien-i chwaZg okrytej;
!r
Zabitym cekaemanrie
Z oln:- em om Rz eezypo spol it e j
ilaczyZe| dac, Panie.' tt
_52 Tad. K.Solricki.

dzisiaj.Przed wybuchem nie bYZo 96ry 'ljezuwiusza a tyLko nt2sze nj-b obecnie wzniesienle La Somma.Podcze,s
wybuchu w Neapolu odbYwaZ sig
,vv"step Nerona z ih6ren 5bo os6b,-aIe
nit<ouiu nie wolno byZo opudci6 wid.o-

prace odkrYvtcze.,
:atyczne
- ir 1g:Z
r " odkrYt o zTod'zie Ja
przyLapanego na'rgorEcym uezynku.
--dy siqgat do kieszeni bogate8o parr

--ryc Jua za. " .
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hm D.h.iewska

h?ochyl

a szezeg6lnie Rzyme to

skarbni ca licznych zabytk6w kultu:ry
i sztuki mi-nionych wiek6w. W6r6d
nich rniZo jest znale26 czasem n6lad
polskiej stopyn. Obo kilka pamigtek
polskichr kt6re zapewne tam zobaczy-

eie"

.rAafuit'*4

S&tntatar'ra'

przy via dell-a Botteghe Oscure
bl,isko Piaza Venezia i Kapitolu.
Przez l-ata byZo tu centrum Zycia
polskiego w Rzymie. Hospicjum $w.
StanisZawa zsTohy] w X[f w.kardynal
S"Hozjusz Cla polskich student6w i
pielgrzym6w" Iil okresie rozbior6w
e

4i.r

9.2*,

Matkq i gLovtE k<tScloi6w w RzY:mle
jest kodeidZ 6v".
Jana na lrateranie
zalo?oryt PTzez
KonstantYna W:o-

fiarowany Papie
iomnsiuZYZ iako
1ch re zyd.enc ia az
do 1SOTrkiedY sto
lieq papiesk4 "przeniesieno ilo Arl-

ko6ci6Z byT. zarnLcrtietyt z vty ja.tkiem
okresu legion6vr DAbrowskiego; bo
forr'lalnie wchodziZ pod vtplyw Rosji.
Fasada kodcioZa wykonana w stylu
p6Znego renesansu z barokovyym obramowaniem oknar pochodzi z r.1f8O.

znajduje sie
obraz przedstawiajgcy Zbawtciela w
otoczeniu pol-skich dwietych: 6wn
StanisZawa fuis!firps, Sw.i,Jojciecha i
Nad gZ6vnrym oT.taruem

6w.

Jacka.

5+

wVtrrradiostac to
fu"Yrifta sw.Fiotra jest ieor:ym z dzlwdw Swlata.Eudynek stoi na
rie jscu cyrku Neronangdzie tysiqee
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etJ lewej narnrie bazyliki znajduje
sig pomnik t'brii Klementyny Sobieski-eJ, wnuczkl Jana ITI a Lony Jakuba III Stuarta. Jest tam r6ronie2
pZaskorz eLba na grobowcu Innocenteodsiecz wieEo XI przed

5efrskg"
,'i

Obecna budow

L? bazyJ-i\i podyl?c ona 1626- po
179 latach budowy

stoi

a]-eJSeU
poprzednrejrkt6ra byta na
o poZowg
nnr_eJSza i ptzetrwaZa 1l wiek6#.

r,b.tq'*/.

oobliZu kaplicy

stYir$l"iej,

w

saii Sobiesk-iego jest obraz Jana
i-rateJki nBitwa pod \tJiedniemrf '
n sdn'6zm eAut:aY Uiza*A"'
,T oaZacrr Dei Consel:vator'i vr sali dei
i'ra-gistrati znajduje sig tablica pamiBtkowa i marmurovry medalion lfurii
I(azimierY t hony kr6'1a Jana lII So-

bieskiegor umiesz czony tam w podzigkowaniu-za odsiecz wiedei'skg.
Spod pouurika ltiarka Aureliusza prze^
riayt:.aZ Dgbnor^rski do swych LoLnierzy
gdy weszli do RzYmu 3 maja 1798.
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ilfOfur^

lri kodciele S.Bartolomeor rl& wyspie
Tybrur r,v kaplica na lewo od r^rielkiego oT.tarza, jest relikvria naszego
dw. t/o jciecha.
W ko6ciele DeI Gesu znajduje sig
r',apIica Andrzeja Boboli. W pierwszej
od- oZtarza kaplicyr w lewej nawier
IubiaZ modlii- sig Adam Mickiew"icz"
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Zek u skrzy?owanla rria Appia i
v-ia Adreatina wed Zug legendy stoi
w mie jscu spotkania iw.Piotra z
Chryst

us em,

kt 6re

-

7si{*E/rnf

P Tiet*la -

Fostara j siq, by

Tw6 j 't dziennii statr siq nilq
paniqtkq zlotow?.
Plszemywnim codz ietl'

czelcrrbyZ eiekawy

opisaZ Hen-r'yk
Sienkiewicz w swej powiedci "Quo
vadls'f ?- powle5d ta mi-a}.a 5O wyga:i
we \TZoszec.h i za n:.,a Sienkiewlcz
otrzynnal. nagrodg l{odla w 1904 r.

,9*1,'lh,'niab*, firrr{A*
i'Jiele panrigtek wieze sig ze 5w.

StanisZawem Kostkg. Jego

relikwie
znajdujg sig w jednej z kaplic ko6ct4.a S.Andrea

jest

al Quirtnale.

Obok

dom dawnego nowi.cjatu T-wa Jezusowegoe w kt6rym jest cela 6w.
Sta4isZawau obecnie zamieniona na
kap15-cA" i,ii kodciele S.Ignazioe przy
placu te jze- nazrye jest kaplica 5w.
StanisZawa hostki.
hm D.p.
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Ciebie zaleLy co potrafisz

wykonai.Powodzenla. C z uw a j
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Komendant

50-

zlotu.

5r-

?.8.1969. cznartek
- msza dw. otwarcle zlotu.

3.8"L,)69. plgtek

Hareerkl :wycie ezka nad morze rpLaba
przSi"got ow .k onkurs 6v,'
ilarcerze lpoznajemy pola bltewne
0gnisko zLotu:temat Szare Szeregi
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9.8.1969 sobota
Haroerki:wycieczka do Neapolu
i Pompel.
Ilareerze : Bo jowym s zl-akien dyrrizyj
ogniskor historla bitwy.
Roczniea historyczna:w IIO9 r.BolesZaw Krz;rwousty pokonal Niemcdw na
"Psiln polu'r pod WroeZawien.

IO.8.1.969 niedziela
irisza 6w.w Cassj-ao .Ltr-obenle wiedca.
Powltanie zlotu przez burmistTza.
Ognisko zlotu u harcerek- ternat:
'tZ ziemi wZoskie j do PoJ.skiil.
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13

.8.1969

Sroda

'iJyjazd do CasteL Gondof,fo

audiencja u Ojea Sw.

14"8 "L969 czwartek
iarcerkl
:, zakoic zenie sprawnodci

tr C zerwone maki

rl

iaree r ze : zak. s prawnodci'l Polska
walc zqcatl

Ognlsko zLotu u harcerzy.
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f5. B .L969 piqtek
Eoeznica Zwycigstwe n9d ?Jars zaw1
nad bolszewikaril L92Q r,

SkZadanie wie6c6w na cmentaraach
alianckichiUroc.zystodi na cmentarrzu Monte Cassino - Msza 5w.

16.8.f969

sobota
Konkursy, sprawnoSel, wizyty,
Ognisko wsp6lne: Z p6l bltewnych
na pola byeLa i sZu2by.
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f.7.8.1959. niedzlela
ldsza 5w. Zamknieeie zlotu,
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f8.8.1969 roniedzialek

;{yjazd do PZyuu - zwied.zanle.
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rg. 8.1969 wtorek
Rzym

-

zwiedzanie
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20.8.1959.

6roda
Rzyn - zwLedzanie
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2L.B.Lg6g

czwartek

flyjazd z Rrymu -podrdZ
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22.8.L969 piqtek
powr6t
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:r, fgnacy Plonkarredaktor Na tropie
F-f=.J.Chnielowska i hm J.Nedyj.
I:- . -aku - dh Maciek Sled zlewski.
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