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Wk∏adka do „Kombatanta” nr 5/2004

ozdrawiam wszystkich rodaków. DziÊ w sposób szczególny
P
pragn´ zwróciç si´ do kombatantów, uczestników bitwy pod Monte
Cassino.
Wasza obecnoÊç tutaj wià˝e si´
z szeÊçdziesiàtà rocznicà tego zwyci´stwa, które – dzi´ki bohaterskiej
postawie wojsk dowodzonych przez
genera∏a Andersa – otwar∏o aliantom drog´ do Rzymu. By∏o to wydarzenie, do którego z dumà odwo∏ujà
si´ kolejne pokolenia Polaków. Sta∏o si´ ono symbolem najwy˝szych
wartoÊci polskiego ducha, a szczególnie odwagi i gotowoÊci oddania
˝ycia za „wolnoÊç naszà i waszà”.
Jak wielka musia∏a byç w tych m∏odych sercach mi∏oÊç Ojczyzny, aby
na obcej ziemi przelewaç krew w nadziei na jej wyzwolenie.
D∏ugo po zakoƒczeniu wojny
trzeba by∏o jeszcze czekaç, aby ta nadzieja znalaz∏a swoje spe∏nienie. DziÊ
jednak mo˝emy Bogu dzi´kowaç za
t´ wielkà ∏ask´, jakà jest wolnoÊç polskiego narodu. Jest to dar i zadanie
dla wspó∏czesnego pokolenia. Prosz´
Boga, aby rzàdzàcy i wszyscy Polacy
umieli nadal powracaç pami´cià do
Monte Cassino, aby uczyç si´ tej mi∏oÊci do Ojczyzny, która dodaje odwagi i si∏ do ofiarnego zagospodarowywania przestrzeni wolnoÊci.
Niech Bóg b∏ogos∏awi wszystkim tu obecnym i ca∏ej naszej Ojczyênie. Niech b´dzie pochwalony
Jezus Chrystus.
Jan Pawe∏ II
AUDIENCJA GENERALNA, 19.05.2004

OBCHODY
60. ROCZNICY
BITWY O MONTE CASSINO

Fot. B. Materska

Watykan, 19 maja 2004 r.,
audiencja generalna u Ojca Âwi´tego

u˝ na dwie godziny przed
planowanym rozpocz´ciem
audiencji generalnej, na
Placu Âw. Piotra w Rzymie zacz´∏y si´ zbieraç t∏umy pielgrzymów. WÊród nich by∏o oko∏o 2
tys. Polaków, g∏ównie kombatantów. Zasiedli oni w pierwszych rz´dach. S∏oneczna, choç
nie upalna pogoda sprzyja∏a
zgromadzonym.
O godz. 10.30 na plac
przyby∏ Ojciec Âwi´ty. Powi-

J

ta∏y go oklaski i wiwaty, które najg∏oÊniej brzmia∏y po
wys∏uchaniu s∏ów wyg∏oszonych w j´zyku polskim (tekst
wystàpienia drukujemy na
str. 1). Orkiestra i chór Reprezentacyjnego Zespo∏u
Artystycznego WP wykona∏y
polskie pieÊni wojskowe,
obecni na placu Polacy – by∏o ich oko∏o 2 tys. – wraz
z wojskiem odÊpiewali papie˝owi „Sto lat”. Komba-

tanci, harcerze oraz przedstawiciele Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z wiceministrem Jerzym Koz∏owskim, wÊród setek innych
pielgrzymów, przekazali Ojcu Âwi´temu ˝yczenia i dary.
Uczynili to równie˝ by∏y
Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski
oraz Irena Anders, wdowa
po Generale.

Trzeba powracaç pami´cià

Fot. B Materska

Fot. B Materska

do Monte Cassino

Na Placu Âwi´tego Piotra wÊród oko∏o 15 tysi´cy pielgrzymów by∏o ponad tysiàc polskich kombatantów. Zasiedli oni w pierwszych rz´dach. Obecna by∏a m.in.
Maria Polaszek – córka gen. Nikodema Sulika (na lewym dolnym zdj´ciu – pierwsza z prawej). Kilka delegacji ró˝nych Êrodowisk kombatanckich mia∏o okazj´
podejÊç z darami do Ojca Âwi´tego. Na prawym dolnym zdj´ciu siedzà od lewej: Wac∏aw Górski, Antonina Hubska, Halina Bazylewska, Antoni Lipka i Janina
Czaja-Waluda.

Fot. B Materska
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Fot. D. Marcinkowski

Watykan, 19 maja 2004 r.,
audiencja generalna u Ojca Âwi´tego

Jan Pawe∏ II otrzyma∏ od polskich kombatantów dar specjalny –- ryngraf przedstawiajàcy or∏a z Cmentarza Polskiego na Monte Cassino oraz wzgórze klasztorne
i klasztor. W imieniu Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dar ten wr´czy∏ wiceminister Jerzy Koz∏owski. Obok dyrektor Departamentu Wojskowego Urz´du p∏k Jan Ozga i jego zast´pca (w g∏´bi) p∏k Ryszard Stankiewicz

Poprzedniego dnia Jan Pawe∏ II ukoƒczy∏ 84
lata. ˚yczenia urodzinowe z∏o˝y∏ mu wówczas, podczas osobnej audiencji, Prezydent
RP Aleksander KwaÊniewski. Przyby∏ on do
Watykanu wraz z oficjalnà delegacjà towarzyszàcà mu w uroczystoÊciach rocznico wych. W sk∏ad delegacji wchodzi∏ kierownik
naszego Urz´du Jan Turski. Rozmowa dotyczy∏a mi´dzy innymi obchodów rocznicy Bitwy o Monte Cassino. Na ten temat Ojciec
Âwi´ty powiedzia∏:

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Paƒstwo,
Serdecznie Paƒstwa witam. Nasze dzisiejsze spotkanie ma miejsce w szczególnych okolicznoÊciach. Wià˝e si´ ono bowiem z szeÊçdziesiàtà rocznicà bitwy
o Monte Cassino. Wszyscy Polacy z dumà wspominajà t´ walk´, która dzi´ki
bohaterskiej postawie wojsk dowodzonych przez genera∏a Andersa otwar∏a
aliantom drog´ do wyzwolenia W∏och
i pokonania nazistowskiego okupanta.
Na tamtejszym cmentarzu wojennym
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Prezydent Aleksander KwaÊniewski i Jolanta KwaÊniewska zostali przyj´ci
przez Jana Paw∏a II wraz z oficjalnà delegacjà na audiencji specjalnej.

znajdujà si´ groby, nad którymi ustawiono krzy˝e ∏aciƒskie i greckie, a tak˝e tablice z gwiazdami Dawida. Spoczywajà
tam polegli bohaterowie, których jednoczy∏a idea walki „o wolnoÊç naszà i waszà”, zawierajàca w sobie nie tylko mi∏oÊç w∏asnej Ojczyzny, ale tak˝e trosk´
o politycznà i duchowà niezale˝noÊç innych narodów. Wszyscy mieli ÊwiadomoÊç, ˝e za wszelkà cen´ trzeba przeciwstawiç si´ nie tylko fizycznemu zniewoleniu jednostek i narodów, ale tak˝e próbom unicestwienia ich tradycji, kultur
i duchowej to˝samoÊci.
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Niedziela, 16 maja 2004 r. UroczystoÊci w Warszawie

Kilkunastu ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie zosta∏o uhonorowanych wysokimi odznaczeniami paƒstwowymi. UroczystoÊç odby∏a si´ w Sali Kolumnowej Sejmu RP. WÊród kombatantów stojà odznaczeni, m.in.: Tadeusz Czerkawski (drugi z lewej), a obok niego Wojciech Nar´bski, Bronis∏aw Jaworski, Edward
Borowski i Antoni Budzyƒski

SPOTKANIE
Z MARSZA¸KIEM SEJMU RP
„Jest dla mnie wielkim zaszczytem, ˝e mog´
powitaç w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej tak
znakomite grono goÊci – powiedzia∏ do komba tantów Marsza∏ek Izby Józef Oleksy. – Z naj g∏´bszym szacunkiem chyl´ dzisiaj g∏ow´ przed
Wami, uczestnikami tamtych wydarzeƒ. Na sto kach Monte Cassino podj´liÊcie bohaterskà
walk´ w obronie Ojczyzny, pe∏ni poÊwi´cenia
walczyliÊcie o wolnà i suwerennà Europ´. Poka zaliÊcie, co oznacza m´stwo i heroizm polskie go ˝o∏nierza”.
Najwy˝sze odznaczenie, Komandori´ z Gwiazdà, otrzyma∏ pp∏k Tadeusz
Czerkawski, prezes „Karpatczyków”, jeden z animatorów szerokiego anga˝owania m∏odzie˝y szkolnej w spraw´ upami´tniania tradycji walk o Polsk´
w czasach wojny, wspó∏twórca „Klubu Przyjació∏, Szkó∏ i Organizacji Monte
Cassino”. On te˝ w imieniu uhonorowanych wyg∏osi∏ podzi´kowanie.

Gratulacje od Marsza∏ka Sejmu przyjmuje Rozalia Mariaƒska, ˝o∏nierz 2
Korpusu z 385 kompanii ∏àcznoÊci. Wywieziona na Syberi´ podczas drugiej
wielkiej deportacji w kwietniu 1940 r., przesz∏a ca∏y szlak od Iraku do
W∏och
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potkanie kombatantów z Marsza∏kiem
Józefem
Oleksym
w Sali Kolumnowej Sejmu
by∏o jednym z najwa˝niejszych punktów warszawskich obchodów rocznicy
Bitwy. Podczas tego spotkania dziewi´ciu ˝o∏nierzy
genera∏a Andersa zosta∏o
uhonorowanych najwy˝szymi odznaczeniami paƒstwowymi. By∏y kwiaty
i gratulacje, a potem, podczas serwowanego w restauracji sejmowej pocz´stunku, grupowe rozmowy
i dyskusje.

S

Krzy˝
Komandorski
z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski otrzyma∏ Tadeusz Czerkawski, Krzy˝
Komandorski OOP – Wojciech Nar´bski, Krzy˝ Oficerski OOP – Bronis∏aw
Jaworski, Krzy˝e Kawalerskie OOP: Edward Borowski, Antoni Budzyƒski,
Jan Krawczuk, Rozalia
Mariaƒska,
Zdzis∏aw
Stankiewicz, Antoni Zawadzki.
Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
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Niedziela, 16 maja 2004 r. UroczystoÊci w Warszawie

Uroczysta zmiana Posterunku Honorowego

przed
Grobem Nieznanego ˚o∏nierza

U

Bitwy, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i miejskich oraz kombatanci z innych formacji zbrojnych. W imieniu
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wieniec z∏o˝y∏ jego
kierownik Jan Turski. UroczystoÊç,
w której uczestniczy∏o wiele kombatanckich i szkolnych
pocztów
sztandarowych,
zakoƒczy∏a defilada oddzia∏ów
wojskowych.

Kilkudziesi´ciu kombatantów z ró˝nych frontów i formacji sk∏ada∏o wieƒce przed
Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. W pierwszym szeregu (zdj´cie z lewej) idà Polskie
Si∏y Zbrojne na Zachodzie. Obok: prezydent Ryszard Kaczorowski, kapelan
2 Korpusu o. p∏k Franciszek Studziƒski i o. Zdzis∏aw Górnicki

Msza Êw. w intencji
˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego
zesnastego maja br. uroczystoÊci rocznicowe rozpocz´∏a rano msza
Êw. w intencji ˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego odprawiona przez Biskupa Polowego WP gen. dyw. S∏awoja Leszka G∏ódzia. Uczestniczy∏
w niej ksiàdz p∏k Adam Franciszek Studziƒski, kapelan ˝o∏nierzy spod
Monte Cassino, jeden z najstarszych weteranów Bitwy, który po zakoƒczeniu liturgii wyg∏osi∏ krótkie przemówienie. Podczas mszy kilkadziesiàt pocztów sztandarowych – kombatanckich i uczniowskich sta∏o w bocznych nawach, a opraw´ wojskowà sprawowali ˝o∏nierze garnizonu warszawskiego.

S

Podczas mszy Êw. Biskup Polowy WP poÊwi´ci∏ tablic´ upami´tniajàcà uczestników walk
o Monte Cassino, Ankon´ i Boloni´. Ufundowali jà, z w∏asnych sk∏adek, byli ˝o∏nierze
2 Korpusu Polskiego dla uczczenia pami´ci
swoich towarzyszy broni. Tablic´ umieszczono w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
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Fot. B Materska
Minister Jan Turski w towarzystwie kombatantów – ˝o∏nierzy gen. W∏adys∏awa Andersa
z∏o˝y∏ wieniec w imieniu Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Asystowa∏
dyrektor Departamentu Wojskowego Urz´du
p∏k Jan Ozga

Fot. B Materska

czestnicy obchodów rocznicowych oraz mieszkaƒcy stolicy
zebrali si´ w po∏udnie na Placu Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, by
na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza z∏o˝yç kwiaty. Po uroczystej zmianie posterunku honorowego trzymajàcego wart´ przed Grobem, wieƒce z∏o˝yli: jako pierwszy – ˝o∏nierz spod
Monte Cassino Prezydent RP na
Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski
w towarzystwie ks. o. Franciszka
Studziƒskiego, a potem inni weterani

Fot. B Materska
Katedra Polowa Wojska Polskiego. Przed o∏tarzem stojà:
Zenon Siarkiewicz, Zygmunt Odrowà˝-Zawadzki i Antoni
Lipka

16 maja 2004 r., Warszawa
Program uroczystoÊci
godz. 10.00 Katedra Polowa WP
Msza Êw. w intencji ˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego.
godz. 12.00 Plac Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego
Uroczysta zmiana Posterunku
Honorowego przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza.
Sk∏adanie wieƒców na p∏ycie
Grobu.
godz. 14.00 Gmach Sejmu RP
Spotkanie z Marsza∏kiem
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
godz. 17.00 Akademia Obrony Narodowej
Koncert Reprezentacyjnego
Zespo∏u Artystycznego WP
z udzia∏em zespo∏u ZHP „Gaw´da”.
Oprac. B.M.
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18 maja 2004 r.
Cmentarz ˚o∏nierzy Polskich na Monte Cassino

W ho∏dzie tym, co oddali
„Bogu ducha, ziemi w∏oskiej cia∏a,
a serce Polsce”
rupy polskich kombatantów, którzy przyjechali na obchody rocznicy Bitwy, aby uczciç pami´ç
swoich towarzyszy broni, przybywa∏y na
Cmentarz na Monte Cassino od rana.
UroczystoÊç – jak zwykle – zorganizowana
zosta∏a na terenie Cmentarza. W alejkach
wzd∏u˝ ˝o∏nierskich grobów ustawiono
krzes∏a, zbudowano O∏tarz Polowy, obok
którego wyznaczono miejsce dla osobistoÊci oficjalnych. Tu˝ przed godzinà dziesiàtà przyjecha∏ Prezydent RP Aleksander
KwaÊniewski z towarzyszàcà mu delegacjà. Przybyli te˝: by∏y Prezydent RP na
Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski oraz
˝ona gen. W∏adys∏awa Andersa Irena.
Celebr´ rozpocz´∏o uroczyste z∏o˝enie wieƒców i zapalenie zniczy w centralnej cz´Êci Cmentarza, przed Krzy˝em Virtuti Militari i przed grobem
gen. Andersa. Wieƒce z∏o˝yli: prezydenci Polski i W∏och, delegacja polskich kombatantów na czele z prezy-

G

dentem Kaczorowskim oraz Irena Anders z córkà i wnukiem Genera∏a.
Nast´pnie – po odegraniu hymnów
narodowych Rzeczpospolitej Polskiej
i Republiki W∏oskiej oraz powitaniu
uczestników uroczystoÊci przez kierownika naszego Urz´du ministra Jana Turskiego – rozpocz´∏a si´ msza Êwi´ta, koncelebrowana przez Biskupa Polowego
WP gen. dyw. S∏awoja Leszka G∏ódzia.

„DziÊ chylimy czo∏o przed
wszystkimi bohaterami tego
zwyci´stwa – podczas uroczystoÊci na Cmentarzu powiedzia∏
mi´dzy innymi Prezydent Aleksander KwaÊniewski. – Przed tymi, którzy w piekielnej nawale
ognia szturmowali wzgórze
„Widmo”, „575”, „San Angelo”.
Przed wszystkimi, którzy sprawili, ˝e 18 maja 1944 roku nad

Kilka tysi´cy osób zgromadzonych na Cmentarzu wys∏ucha∏o mszy Êw., a potem modlitw ekumenicznych

Wieƒce przed grobem gen. W∏adys∏awa Andersa z∏o˝yli jego ˝o∏nierze. Od lewej: prezydent Ryszard Kaczorowski, Mieczys∏aw Zarzecki, Antoni Lipka
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Monte Cassino za∏opota∏ bia∏oczerwony sztandar. (...) Do tego
sanktuarium przez minionych
szeÊçdziesiàt lat pielgrzymowa∏y
rzesze Polaków. Przybywa∏ wielokrotnie do swoich ˝o∏nierzy,
zanim sam wÊród nich nie spoczà∏, genera∏ W∏adys∏aw Anders.
Pielgrzymowa∏ tu Ojciec Âwi´ty
Jan Pawe∏ II. Pielgrzymowali
Prezydenci Rzeczypospolitej. JesteÊmy tu dzisiaj, aby w imieniu
wolnej Ojczyzny z∏o˝yç ho∏d poleg∏ym bohaterom. My, Polacy –
mo˝e nawet bardziej ni˝ inni –
rozumiemy, ˝e „wolnoÊç krzy˝ami si´ mierzy”. JesteÊmy
wdzi´czni i pami´tamy! Zawsze
b´dziemy pami´taç!”.

– Witam Was serdecznie – ˝o∏nierze spod Monte Cassino, którzy przybyliÊcie
tu dzisiaj – z Polski, Wielkiej Brytanii i ca∏ego Êwiata, aby z∏o˝yç ho∏d Waszym dowódcom i towarzyszom broni spoczywajàcym na tym pi´knym
cmentarzu – powiedzia∏ otwierajàc uroczystoÊci kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski

Na uroczystoÊci przyjechali polscy kombatanci z ca∏ego Êwiata. Z Kanady
przybyli m.in.: Zbigniew Gondek, Henryk Starczewski i Tadeusz Hetka
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18 maja 2004 r.
Cmentarz ˚o∏nierzy Polskich na Monte Cassino

Centralne miejsce na Cmentarzu - pokryty kwiatami wizerunek Krzy˝a Virtuti Militari

ódlmy si´ za oficerów i ˝o∏nierzy, poleg∏ych – w liczbie dziewi´çset dwadzieÊcia cztery – w bitwie o Monte Cassino
w maju 1944 roku: z Trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich, Piàtej Kresowej Dywizji Piechoty, Drugiej Pancernej Brygady i innych jednostek, idàcych przez Sybir, Palestyn´, „z ziemi w∏oskiej”
do Polski, którzy oddali „Bogu ducha, ziemi w∏oskiej cia∏a, a serce Polsce”, aby Dawca ˝ycia wiecznego wynagrodzi∏ ich ofiarniczà
Êmierç oglàdaniem Boga twarzà w twarz w Ojczyênie niebieskiej.
Ciebie prosimy...

M

Modlitwa wiernych odmówiona podczas mszy Êw. (fragment)

18 maja 2004 roku, Cmentarz na Monte Cassino
Program uroczystoÊci
godz. 9.40
Wprowadzenie wojskowej asysty honorowej.
godz. 10.00
Przybycie oficjalnych delegacji
polskiej i w∏oskiej.
godz. 10.05
Sk∏adanie wieƒców i zapalenie
zniczy.
godz. 10.20
WejÊcie orszaku liturgicznego.
Przed grobem Biskupa Polowego WP Józefa Gawliny, Biskup
Polowy S∏awoj Leszek G∏ódê
sk∏ada wieniec.
godz. 10.30
Msza Êw. i modlitwy ekumeniczne: KoÊcio∏a Prawos∏awnego, KoÊcio∏a Greckokatolickiego, KoÊcio∏a Ewangelickiego Reformowanego, KoÊcio∏a
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Ewangelickiego Augsburskiego i Wyznania Moj˝eszowego.
godz. 12.00
Przemówienia okolicznoÊciowe: Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego, przewodniczàcego delegacji Republiki W∏oskiej oraz przedstawiciela kombatantów ˝o∏nierzy spod Monte Cassino p∏ka
Zygmunta Odrowà˝-Zawadzkiego.
godz. 12.15
Apel Poleg∏ych.
godz. 14.30, miejscowoÊç Cassino
Z∏o˝enie wieƒców przed Pomnikiem, wr´czenie w∏adzom
miasta z∏otego pierÊcienia
„Golgoty Wschodu” i urny
z prochami ˝o∏nierzy w∏oskich
z nekropolii kostrzyƒskiej.

Wraz z prezydentem Aleksandrem KwaÊniewskim przylecia∏a na uroczystoÊci do W∏och grupa kombatantów z ró˝nych organizacji i stowarzyszeƒ. Od prawej siedzà: W∏adys∏aw Matkowski, Zbigniew Âcibor-Rylski, gen. Stanis∏aw
Na∏´cz-Komornicki, Stefan Ba∏uk, Miros∏aw Spiechowicz

W uroczystoÊciach na Cmentarzu uczestniczy∏y te˝
– z pocztami sztandarowymi – liczne grupy harcerzy
i uczniów. Szczególnie byli widoczni pe∏niàcy s∏u˝b´ harcerze, którzy uczestnikom uroczystoÊci roznosili wod´

UroczystoÊci w mieÊcie Cassino rozpocz´∏y si´ od z∏o˝enia wieƒca przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
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Warszawa, 25 maja 2004 r.
Zlot szkó∏ zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Klub Przyjació∏, Szkó∏
i Organizacji Monte Cassino”

Wyst´py zespo∏u harcerskiego przyjmowane by∏y bardzo goràco

Ostatnim akordem uroczystoÊci centralnych by∏o warszawskie spotkanie m∏odzie˝y uczàcej si´ w szko∏ach kultywujàcych tradycj´ walk Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, przede wszystkim
walk 2 Korpusu Polskiego w kampanii
w∏oskiej. Uczniowie przyjechali z ca∏ej
Polski. Wystawili kilkadziesiàt pocztów
sztandarowych, przygotowali specjalny
program s∏owno-muzyczny, wielu
z nich uczestniczy∏o w ogólnopolskim
konkursie plastycznym i literackim, którego tematem by∏a Bitwa. Pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali
si´ bardzo sumiennie. Kombatanci bio-

Spadkobiercy tradycji Mo
ràcy udzia∏ w uroczystoÊciach potrafili
to doceniç. Wyst´py m∏odzie˝y przyjmowane by∏y bardzo goràco.
arszawskie spotkanie m∏odych mia∏o te˝
swój wymiar edukacyjny. G∏ówna cz´Êç
uroczystoÊci odbywa∏a si´ bowiem
w Muzeum Wojska Polskiego, które na 60. lecie Bitwy przygotowa∏o specjalnà wystaw´ poÊwi´conà
˝o∏nierzom spod Monte Cassino. W salach Muzeum mo˝na by∏o obejrzeç wiele eksponatów
– uzbrojenie, mundury, ró˝nego rodzaju wydawnictwa, w tym bardzo ciekawe plakaty, wiele fotogramów i zdj´ç oraz oryginalne dokumenty osobiste pochodzàce ze zbiorów prywatnych.
Nie do przecenienia jest rola pedagogów. To
przede wszystkim dzi´ki nim m∏odzie˝ poznaje
polskie dzieje i uczy si´ kultywowaç tradycje walk
o wolnoÊç. To oni przybli˝ajà jej bohaterów, dla
których „dobro Ojczyzny by∏o najwy˝szym prawem” i którzy w potrzebie potrafili oddaç dla niej
˝ycie. Najlepiej rozumiejà to w∏aÊnie kombatanci.
Nauczyciele i wychowawcy z kilkudziesi´ciu
szkó∏ skupionych w „Klubie Przyjació∏, Szkó∏ i Organizacji Monte Cassino” zostali uhonorowani wieloma odznaczeniami. Marianna Ni˝nik otrzyma∏a
Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Tadeuszowi Cwalinie, Janinie Organek i Liliannie P∏o-

W

W uroczystoÊciach w Muzeum Wojska Polskiego uczestniczy∏o wielu kombatantów.
Na pierwszym planie jeden z twórców warszawskiego Pomnika Bitwy o Monte
Cassino Eugeniusz Zió∏kowski, obok Teresa Lirsz

Msza Êw. w Katedrze Polowej WP. W nawie g∏ównej stan´∏y poczty sztandarowe
– harcerskie, szkolne i kombatanckie
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szaj – wr´czono Srebrne Krzy˝e Zas∏ugi, a Bogumile Rozwadowskiej, Urszuli Strza∏kowskiej, Marii
Szczepaniec i Henrykowi Szypule – Krzy˝e Bràzowe. Medalami Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych – g∏ównego organizatora
uroczystoÊci rocznicowych – odznaczono dwadzieÊcia pi´ç osób, a Srebrnymi i Bràzowymi Medalami
Za Zas∏ugi Dla ObronnoÊci Kraju – dziewi´tnaÊcie.
Inicjatorami zorganizowania uroczystoÊci m∏odzie˝owych byli kombatanci – ˝o∏nierze 2 Korpusu.
Szczególne zas∏ugi trzeba przypisaç „Karpatczykom”. Ten wysi∏ek doceni∏a równie˝ m∏odzie˝, wysy∏ajàc do nich liczne podzi´kowania.
Pami´tamy i pami´taç b´dziemy – napisali mi´dzy
innymi uczniowie. – Wasz trud nie pójdzie na marne.
B´dziemy staç na stra˝y tych wartoÊci, za które przelewaliÊcie krew, oraz wype∏niaç Misj´ zwiàzanà z kultywowaniem karpackich tradycji. Do∏o˝ymy wszelkich sta-

Wieczorna uroczystoÊç przed Pomnikiem Bitwy koƒczy∏a
warszawskie obchody.
Przemawia prezes Tadeusz Czerkawski

onte Cassino
raƒ, aby s∏owa Polak i Polska brzmia∏y dumnie w Kraju, w Zjednoczonej Europie i w Âwiecie.
A wieczorem, po wys∏uchaniu w Katedrze Wojska Polskiego uroczystej mszy Êw., kombatanci
i uczniowie przeszli do Parku Krasiƒskich, na plac
przed Pomnikiem Bitwy o Monte Cassino. Tam przy
p∏onàcych pochodniach, w towarzystwie kilkudziesi´ciu pocztów sztandarowych – kombatanckich
i uczniowskich – nastàpi∏o uroczyste zakoƒczenie
obchodów. Zosta∏ odczytany Apel Poleg∏ych. Kombatanci przekazali szko∏om urny z ziemià z cmentarza w Newark, gdzie w 1943 r. zosta∏ pochowany
gen. W∏adys∏aw Sikorski, oraz z polskich pobojowisk w Lenino i Monte Cassino. Orkiestra Reprezentacyjna WP odegra∏a hymn ˝o∏nierzy 2 Korpusu
– Czerwone maki na Monte Cassino.
Tekst i zdj´cia Bo˝ena MATERSKA

Kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski wÊród
odznaczonych nauczycieli, z boku stoi minister edukacji narodowej i sportu
Miros∏aw Sawicki

Na wystawie w Muzeum
obejrzeç mo˝na by∏o m.in.
uzbrojenie polskich ˝o∏nierzy
walczàcych o Monte Cassino. Na zdj´ciu: r´czny karabin maszynowy Bren Mk
I i rewolwer Smith Wesson

25 maja 2004 roku, Warszawa – program uroczystoÊci
godz. 11.00 Centralna Biblioteka Wojskowa
Konferencja naukowa zatytu∏owana „Boje polskie
na Zachodzie w 1944 roku”.
godz. 16.00 Muzeum Wojska Polskiego
Uroczyste wr´czenie nauczycielom i wychowawcom orderów i odznaczeƒ.
Koncert s∏owno-muzyczny, przygotowany przez
Kràg Harcerski „Czerwony Mak” ze Skawiny.
Zwiedzanie wystawy poÊwi´conej Bitwie o Monte
Cassino.
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godz. 19.00 Katedra Polowa Wojska Polskiego
Uroczysta msza Êw. w intencji ˝o∏nierzy 2 Korpusu
Polskiego.
godz. 20.30 Pomnik Bitwy o Monte Cassino
Spotkanie m∏odzie˝y i kombatantów – przekazanie
szko∏om urn z ziemià z polskich cmentarzy wojennych rozsianych po Êwiecie.
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Fot. A. Paudyn

60. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO

Pamiàtkowy obelisk w Piedimonte

G∏ównym obchodom na Cmentarzu Polskim towarzyszy∏o wiele skromniejszych uroczystoÊci, upami´tniajàcych ˝o∏nierzy poszczególnych jednostek 2 Korpusu lub innych formacji zbrojnych walczàcych na masywie Monte Cassino. 16 maja w miejscowoÊci Aquafondata, gdzie do dziÊ mieszka du˝e skupisko ˝o∏nierzy gen. Andersa (którzy po wojnie osiedli na sta∏e na ziemi w∏oskiej, zak∏adajàc tam rodziny) odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczno-religijna, zorganizowana przez miejscowà Poloni´. Nast´pnego dnia podobna uroczystoÊç odby∏a si´ w Piedimonte oraz z∏o˝ono wieƒce i kwiaty na Cmentarzu ˚o∏nierzy Brytyjskich, przed pomnikami 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 5 Kresowej Dywizji Piechoty i 4 Pu∏ku Pancernego „Skorpion”.

UroczystoÊci, uroczystoÊci...
W Piedimonte
stóp Monte Cairo le˝y miasteczko Piedimonte. Na odcinku polskim, po zdobyciu Monte Cassino,
umocnione Piedimonte by∏o ostatnià
przeszkodà na drodze nr 6 wiodàcej do
Rzymu. Zaci´te i ci´˝kie walki trwa∏y
od 20 do 25 maja, kiedy to miasteczko
zosta∏o opanowane przez „Grup´
Bob” pp∏ka W∏adys∏awa Bobiƒskiego.
17 maja 2004 r. odby∏y si´ uroczystoÊci zorganizowane przez syndyka
Piedimonte na czeÊç by∏ych ˝o∏nierzy
6 Pu∏ku Pancernego „Dzieci Lwowskich”, walczàcych w ramach „Grupy
Bob”. Uczestniczy∏a w nich liczna
grupa polskich kombatantów przyby∏ych z kraju, z Kanady i z Wielkiej
Fot. A. Paudyn

U

Na Cmentarzu
˚o∏nierzy
Niemieckich

Fot. T. Kurcyk

maja, w przeddzieƒ uroczystoÊci na Cmentarzu ˚o∏nierzy
Polskich na Monte Cassino, polscy
kombatanci, przebywajàcy na uroczystoÊciach we W∏oszech, z∏o˝yli wieniec na Cmentarzu Niemieckim.
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Przed Krzy˝em na Cmentarzu Brytyjskim z∏o˝ono
liczne wieƒce

Na Cmentarzu
˚o∏nierzy
Brytyjskich
roczystoÊci, które odby∏y si´
17 maja, zgromadzi∏y wielu kombatantów przyby∏ych z Anglii. Rol´ gospodarza pe∏ni∏ ksià˝´ Kentu. By∏ ceremonia∏ wojskowy, nad mogi∏ami pochyli∏y si´ liczne poczty sztandarowe.
B.M.

U
Fot. A. Paudyn

Polscy kombatanci mieszkajàcy w Kanadzie. Od lewej stojà: Stanis∏aw Adam, Ryszard Paudyn, prezes
SPK w Kanadzie Andrzej Garlicki i Janusz Hejka

Przed Pomnikiem
3 Dywizji Strzelców Karpackich
ie tylko kombatanci, ale te˝
przybyli z Polski uczniowie
i harcerze oddali ho∏d ˝o∏nierzom 3
DSK, poleg∏ym w walce o Monte
Cassino. 17 maja 2004 roku w ich intencji zosta∏y odprawione modlitwy,
przed Pomnikiem z∏o˝ono wieƒce
i kwiaty. W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li
m.in.: by∏y Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski i zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski. Obecny by∏ równie˝
ksià˝´ Kentu.
B.M.

Fot. T. Kurcyk

N
Uczestnicy uroczystoÊci – kombatanci z Polski, Kanady, W∏och i Anglii z syndykiem Piedimonte i attaché wojskowym Ambasady RP w Rzymie

Brytanii. Obecni byli przedstawiciele
Ambasady Polskiej w Rzymie oraz
syndycy okolicznych miejscowoÊci
prowincji Frosinone. Msza Êw. w intencji poleg∏ych ˝o∏nierzy zosta∏a odprawiona w j´zyku polskim i w∏oskim.
Anna PAUDYN
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UroczystoÊci przy Pomniku 3 DSK
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Po szeÊçdziesi´ciu latach
gó∏em w uroczystoÊciach rocznicowych – we W∏oszech
i w kraju – uczestniczy∏o oko∏o 5 tysi´cy osób, w tym
1 tys. kombatantów, na ogó∏ bardzo zadowolonych z wysokiej rangi i przebiegu obchodów. By∏y one przeprowadzone sprawnie i –- co warto zauwa˝yç –- wzi´∏a w nich udzia∏
du˝a grupa polskich harcerzy i uczniów. Uczestnictwo
znacznej liczby m∏odzie˝owych pocztów sztandarowych
doceni∏ mi´dzy innymi obecny na uroczystoÊciach przed
Pomnikiem 3 Dywizji Strzelców Karpackich ksià˝´ Kentu.
G∏ównym organizatorem i koordynatorem ca∏oÊci
uroczystoÊci by∏ nasz Urzàd, przede wszystkim Depar-

O

tament Wojskowy. Organizacja tak ogromnych
obchodów nie by∏aby mo˝liwa bez wspó∏pracy z
Ministerstwem Obrony Narodowej. Uczestniczy∏o
w nich wiele osobistoÊci polskiego ˝ycia politycznego na
czele z Prezydentem RP i Marsza∏kiem Sejmu. Z ca∏ego
Êwiata przyjecha∏y do Warszawy i do W∏och grupy kombatanckie. Dzi´ki bezpoÊredniej transmisji telewizyjnej
i obszernym relacjom radiowym w obchodach na Cmentarzu na Monte Cassino mog∏o wziàç udzia∏ wiele tysi´cy Polaków.

Dwa zdj´cia u∏ana Józefa Mularczyka

maja 1944 roku, Józef Mularczyk (drugi z prawej) wÊród czterech innych ˝o∏nierzy patrolu u∏anów zatknà∏ bia∏oczerwony sztandar na ruinach klasztoru. 60 lat póêniej, 19 maja 2004 roku, uczestniczy∏ w audiencji generalnej Ojca Âwi´tego na Placu Âwi´tego Piotra w Rzymie.
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Frontowy epizod – ze wspomnieƒ prof. Witolda ˚danowicza
Jest marzec 1944 roku. Front stoi nad lach strach ma wielkie oczy. Na mo- uwa˝yliÊmy tylko jakàÊ ciemnà plam´.
Porucznik Widzimirski doszed∏ do
rzekà Sangro. Pod Rionero ∏àcznoÊcio- je szcz´Êcie – zawo∏a∏”.
W lutym 2000 r. ten „ch∏opak” wniosku, ˝e strzelanie by∏o „super”,
wiec kapral podchorà˝y Witold ˚danowicz otrzyma∏ polecenie naprawienia znalaz∏ si´. Do profesora ˚danowicza i ˝e facet jest albo zabity, albo co najnadszed∏ list z Anglii od Zbigniewa mniej ranny. Postanowi∏em to sprawlinii telefonicznej.
Tak ten epizod wspomina w wy- Weso∏owskiego, który tak wspomina dziç. Po przyjÊciu na miejsce okaza∏o
si´, ˝e ciemna plama to jakaÊ stara podanej w 1999 roku pracy Âlàsk – Pa- tamten incydent:
darta kurtka, obok
mi´ci Monte Cassino:
której le˝a∏o uziemie„Naprawi∏em zerwany
Pami´tam ten wypadek
nie do angielskiego
kabel i wraca∏em do
bardzo dobrze...
aparatu telefonicznebaonu. Szed∏em trzygo, co wskazywa∏o, ˝e
majàc ten kabel w r´ku.
„Pe∏ni∏em wówczas dy˝ur telefoni- by∏ to prawdopodobnie ˝o∏nierz polBy∏ on teraz moim przewodnikiem.
Po przejÊciu oko∏o 2 km us∏ysza∏em sty na punkcie obserwacyjnym 3 PAL- ski na kontroli linii telefonicznej.
Nasze k∏opoty zacz´∏y si´ po ponagle przed sobà donios∏y g∏os: Kto u w Rionero. Zauwa˝y∏em na zboczu
idzie? Stój, bo strzelam. By∏a to czuj- góry poruszajàcego si´ ˝o∏nierza. Po- wrocie do Rionero. Na skraju lasu
ka jakiejÊ naszej kompanii. Mia∏em rucznik Widzimirski, odda∏ w jego re- czeka∏ ju˝ na nas kapitan Wi´ckowski
ogromne szcz´Êcie. Przecie˝ ch∏o- jon cztery pociski – sàdzàc, ˝e to Nie- z oficerem 3 Batalionu. DostaliÊmy
pak móg∏ wygarnàç na mnie ca∏à se- miec. Po wybuchu pocisków i po ro- solidny o.p.r. od naszego kapitana za
ri´ z karabinu. Nie wiedzia∏ bowiem, zejÊciu si´ dymu ju˝ nikogo poruszajà- s∏abe rozpoznanie i „jeszcze gorsze
kto idzie na niego. A w takich chwi- cego si´ na przedpolu nie by∏o. Za- strzelanie” !
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NA MONTE CASSINO

Fot. B. Materska

18 maja 2004 roku – podczas uroczystoÊci kombatanci zasiedli na
krzes∏ach mi´dzy mogi∏ami

Fot. B. Materska

Przed grobem gen. W∏adys∏awa
Andersa wart´ honorowà
zaciàgn´li ˝o∏nierze

Fot. B. Materska

18 maja 2004 roku na grobach p∏on´∏y
znicze, powiewa∏y bia∏o-czerwone
choràgiewki

Pierwsze pochówki ˝o∏nierskie, maj 1944 r.r.

Fot. J. L Englert
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