
 
 

 
 

Warszawa, 08.05.2019  

 

Reduta Dobrego Imienia występuje z apelem o uczczenie pamięci polskich żołnierzy walczących 

pod Monte Cassino 

Z okazji przypadającej w tym roku 75. rocznicy bohaterskich walk polskich sił zbrojnych pod Monte 
Cassino Reduta Dobrego Imienia zaapelowała do wójtów, burmistrzów gmin i miast, w których 
znajdują się ulice imienia 2 Korpusu Polskiego, Generała Andersa czy żołnierzy spod Monte Cassino, 
a także dyrektorów szkół noszących to imię o specjalne uczczenie rocznicy. Działania RDI odbywają 
się pod patronatem Anny Marii Anders, córki generała Andersa i pełnomocnik Premiera RP do spraw 
dialogu międzynarodowego. 

– Niech między 12 a 18 maja każda szkoła, ulica, każdy skwer i plac imienia 2 Korpusu Polskiego, 
Generała Andersa, czy żołnierzy spod Monte Cassino stanie się miejscem pamięci, ozdobionym 
biało-czerwonymi flagami i kwiatami. Chcemy, aby mapa Polski zaroiła się od miejscowości i miast, 
w których – zwłaszcza w tym szczególnym czasie – pamięta się o tych, którzy choć na obcej ziemi, do 
końca walczyli za Ojczyznę! – podkreśla Maciej Świrski, prezes Reduty.  

Reduta proponuje, by w dniach 12–18 maja we wszystkich tego typu miejscach pojawiły się 
m.in. biało-czerwone flagi, a także odbyły się lokalne uroczystości rocznicowe. Wójtowie, 
burmistrzowie i dyrektorzy szkół mogą zgłaszać tego typu wydarzenia do RDI na adres 
mc75@rdi.org.pl. Zgłoszenia zostaną zamieszczone na specjalnej stronie www.montecassino75lat.pl. 
 
18 maja 1944 roku 2 Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobył wzgórze 
Monte Cassino wraz z ruinami klasztoru. Niemcy pozostawili rannych i wycofali się. W bitwie zginęło 
923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych. Niedługo potem polskie 
oddziały wzięły także udział w zdobyciu Piedimonte, co ostatecznie otworzyło aliantom drogę na 
Rzym. 
 
Zanim u stóp Monte Cassino stanęli żołnierze 2 Korpusu Polskiego, klasztorne wzgórze, kluczowe dla 
niemieckiej obrony, było już celem dwóch ataków wojsk alianckich. Bez powodzenia próbowali je 
zdobyć Anglicy, Amerykanie, Nowozelandczycy, Marokańczycy, Hindusi i Francuzi. Tym większe 
uznanie zyskali sobie polscy żołnierze, którzy – pod ciągłym ogniem nieprzyjacielskim, bez żadnej 
osłony przed ostrzałem, ponosząc wielkie straty – od 11 do 18 maja niestrudzenie trwali w walce, 
zdobywali bunkier za bunkrem i pięli się w kierunku klasztoru. We wspomnieniach tych, którzy 
przeżyli tę krwawą łaźnię, odnaleźć można historie niesamowite, pełne heroizmu, poświęcenia, ale 
zarazem dramatyczne i przerażające brutalnością pola walki. Sami żołnierze mówili, że chociaż na 
włoskiej ziemi, walczą za Polskę, za jej wolność, biorą odwet za atak niemiecki w 1939 roku 
i dokonują zemsty za tych, którzy w okupowanym Kraju są rozstrzeliwani na ulicach, więzieni 
i torturowani przez Gestapo oraz zsyłani do obozów koncentracyjnych. Tak silna motywacja ideowa 
została zauważona w pełnych podziwu alianckich relacjach z bitwy, w których Polacy określani są 
mianem „patriotycznych fanatyków”.  
 

 


