
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 maja 2016 roku, po raz ostatni w tym roku szkolnym, redaktorzy Radia Ekonomik wraz 
z opiekunami odwiedzili Miejski Klubie Seniora w Orłowie. Okazją do spotkania była rocznica 
bitwy pod Monte Cassino. 
 
72 lata temu, 18 maja 1944 

roku, żołnierze Drugiego 

Korpusu Polskiego pod do-

wództwem gen. Władysława 

Andersa zdobyli klasztor 

na Monte Cassino. 

Na kanwie tych wydarzeń 

redaktorzy Radia Ekonomik 

zrealizowali audycję Coraz 

bliżej do śmierci, a dalej 

od świata. W niej to pieśnią, 

wierszem i prozą przypom-

nieli o losach polskiego 

żołnierza na włoskiej ziemi, 

która – zroszona krwią na-

szych rodaków – stała się 

szczególnie bliska sercu każ-

dego Polaka. 

 

Audycja ta stała się głó-

wnym punktem czwar-

tkowego spotkania. Roz-

poczęło się ono od trady-

cyjnego powitania przez ani-

matora orłowskiego Klubu 

Seniora – Barbarę Kwiat-

kowską. Następnie głos 

zabrała opiekun Radia Eko-

nomik – Anna Bradel. 

Serdecznie podziękowała  

Seniorom za cały rok owoc-

nej współpracy. 

Tadeusz Burczyk mówił 

o znaczeniu i roli symbolu 

podczas walk o Monte Cas-

sino. Przybliżył słuchaczom 

postacie sierżanta Czapliń-

skiego, plutonowych Dono-

cika i Czecha. Ten ostatni  

18 maja 1944 roku o godzi-

nie 12.00 obwieścił zwy-

cięstwo polskich wojsk, 

wykonując na trąbce hejnał 

mariacki – jeden z naj-

bardziej polskich symboli. 

Ten sam hejnał usłyszeli Se-

niorzy w swojej siedzibie,  

a zaraz po nim wysłuchali 

audycji. W skupieniu, z po-

wagą, szacunkiem dla tych, 

którzy przed laty walczyli 

o Polskę.  

Emisji audycji towarzyszyła 

prezentacja zdjęć spod Mon-

te Cassino, przygotowana 

przez Barbarę Kwiatkowską.  

Po wysłuchaniu radioekono-

mikowej produkcji w ser-

cach Seniorów ożyły 

wspomnienia. Okazało się, 

że wśród nich są córki żoł-

nierzy Drugiego Korpusu... 

Historia naraz zmieniła się 

w rzeczywistość za sprawą 

osobistych przeżyć i prze-

pięknego wiersza o Monte 

Cassino w interpretacji Bar-

bary Kandyby... 
 

Redakcja Radia Ekonomik 

serdecznie dziękuje orłow-

skim Seniorom za gościnne 

przyjęcie. 
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