NGARIGO W KRAKOWIE
------------------------------------------------------

Naczelniku drogi,
Dawno rozeszły się już polskie twoje drogi.
Za „Wolność” i Ojczyznę o którą walczyłeś,
Na świecie się wsławiłeś.
Twój heroizm został doceniony,
Pomnik - w uznaniu zasług jest Tobie postawiony.
Po dwustu latach - jesteś dalej rycerza wzorem,
W świecie - walki z honorem.
Jesteś polskim bohaterem uwielbianym,
Rycerzem bez skazy - niezapomnianym .
Spoczywasz w krypcie na Wawelu.
Spij spokojnie - ludzkości przyjacielu.
Kościuszkowcy z Sydney przylecieli do Krakowa,
Rocznicę śmierci Twojej - uczcić od nowa.
Aborygeni o Kościuszce wiedzą niewiele,
Chociaż są to nasi przyjaciele.
Dyrekcja Kopca Kościuszki z Krakowa,
Skrzętnie pamiątki o „ swym wodzu chowa.
Także z West Point - o pięknym ogrodzie,
Kościuszko założył go - ku życia osłodzie.
Ogród w West Point
Delegacje przyjęto gościnnie i honorowo,
Bankiet - to moc wspomnień i miłe słowo.
Pięknie brzmiały kwieciste słowa,
Każdy uczestnik mówił od nowa.
Iris White - Kościuszką jest oczarowana,
Piękne słowa rzekła - ta Aborygeńska dama.
Duża odległość dla przyjaciół – nic nie znaczy,
Kiedy serce mówi inaczej.
Most powietrzny przyjaźń tą zacieśni ,
Razem będą śpiewać kościuszkowskie pieśni.
Od przyjaciół to był piękny gest.
Hymn pochwalny trzeba wznieść.
Australijscy rodacy przybyli tu- nie dla dyplomu ,
Patrioci - czuli się tu jak we własnym domu.
Sukiennica
Mszę św. Para Prezydencka w Katedrze uświetniła,
Z `delegacją która na Wawel przybyła.
Delegacje Z Australii i U.S.A. zwiedziły zabytki Krakowa,
Oko ich cieszyła - sukiennica zabytkowa.

Krakowskie kwiaciarki także wkład swój miały,
W piękne kwiaty stoiska swoje ubrały.
Z Kościoła Mariackiego odezwał się ten dzwon,
Który Kościuszce - dzwonił ze wszystkich stron.
Przejazdy konne krakowskimi ulicami ,
Uwieńczone zostały pięknymi Plantami.
Zwiedzano miejsca pobytu Kościuszki,
To w Krakowie ubrał sukmany – chłopskie ciuszki.
Przysięga Kościuszki
Prezydent miasta zaprosił gości na międzynarodowe rozmowy,
Każdy pomysł promocji Kościuszki był nowy.
Dwa dni w Ratuszu Konferencja trwała,
Wspomnieniami i przyjaźnią zaowocowała.
Delegacje różnych narodów - wrażeń miały moc,
Wspominać je będą - w księżycową piękną noc.
Wszystkich połączyło wielonarodowe przesłanie,
Kościuszkowscy czekają na nie .
Kopiec Kościuszki i „Kościuszko Heritage” dbają o „Naczelnika”
Życiorys jego do ludzkich serc przenika.
Rozsławiają jego dobre Imię,
Które w świecie - nigdy nie zaginie.
Chwała ! rodakom że Polskę promują,
W pięknych filmach – bohaterów pokazują.
Chwała ! Ngarigo kustoszom - „Kościuszki Góry,”
Która w „ Górach Śnieżnych „- wznosi się pod chmury.
Kościuszko - po dwustu latach a zdziałał tak wiele,
Połączył narody - na bankiecie i w Kościele.
Żaden człowiek - nie ma tyle pomników na świecie,
W każdym zakątku świata ślad Kościuszki znajdziecie.
Świadczy to o „Wielkim Człowieku,”
Którego świat pamięta od wieków.
Góra Kościuszki -Australia
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