
78. rocznica zdobycia Monte Cassino 

 

Monte Cassino jest jednym ze wzgórz na terenie Włoch, znajdującym się nad doliną 

rzeki Liri. W VI wieku z inicjatywy św. Benedykta z Nursji zbudowano w tym  miejscu 

imponujący klasztor benedyktyński. W czasie II wojny światowej Niemcy uczynili z Monte 

Cassino znakomicie ufortyfikowany punkt oporu. Wzgórze stanowiło jeden z elementów 

potężnych niemieckich umocnień na Półwyspie Apenińskim, noszących nazwę Linii Gustawa. 

Od stycznia do maja 1944 roku pod Monte Cassino zostały rozegrane cztery wielkie bitwy. 

Przy okazji walk amerykańskie lotnictwo bombowe doszczętnie zniszczyło klasztor. W czasie 

ostatniej – czwartej batalii wzgórze zostało zdobyte przez żołnierzy II Korpusu Polskiego gen. 

Władysława Andersa.   

Warto w tym miejscu przypomnieć jak doszło do tego, że w 1944 roku polscy żołnierze 

znaleźli się na froncie włoskim. Miesiąc po inwazji hitlerowskich Niemiec na Związek 

Sowiecki 30 lipca 1941 roku został podpisany układ Sikorski-Majski. Na mocy porozumienia 

zawartego pomiędzy rządem polskim na uchodźctwie a władzami sowieckimi 14 sierpnia 1941 

roku powołano Armię Polską w Związku Sowieckim. Na jej czele stanął gen. Anders. 

Dowódca polskiego wojska na wschodzie był utalentowanym oficerem. Przyszedł na 

świat 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu koło Kutna w rodzinie ziemiańskiej. W czasie I wojny 

światowej Anders dowodził szwadronem rosyjskiej jazdy. Po rewolucji lutowej w 1917 roku 

został żołnierzem utworzonego w Rosji I Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Józefa 

Dowbora-Muśnickiego. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, rok później objął 

dowództwo 15. Pułku Ułanów Poznańskich, z którym brał udział w wojnie polsko-

bolszewickiej. W 1928 roku oficer został dowódcą Kresowej Brygady Kawalerii. W 1934 roku 

płk Anders awansował na stopnień generała brygady, a w 1937 roku objął dowództwo 

Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Na czele tej jednostki brał udział w kampanii wrześniowej. 

12 września 1939 roku generał został dowódcą Grupy Operacyjnej Kawalerii. Pod koniec 

kampanii wrześniowej Anders dostał się do sowieckiej niewoli w rejonie Sambora. Generał był 

więźniem przetrzymywanym przez NKWD na Łubiance oraz na Butyrkach. Po podpisaniu 

polsko-sowieckiej umowy w 1941 roku generał stanął na czele odradzających się wojsk 

polskich.   

Wobec poważnych problemów czynionych przez stronę sowiecką z aprowizacją 

polskiej armii, Anders podjął decyzję o jej ewakuacji do Iranu. W 1942 roku teren Związku 

Sowieckiego opuściło ponad 100 tysięcy Polaków. Byli wśród nich zarówno żołnierze jak i 



cywile, którzy przeszli przez Iran i Irak, by ostatecznie dotrzeć na teren Palestyny. W lipcu 

1943 roku na bazie Armii Polskiej na Wschodzie powstał II Korpus Polski. W skład korpusu, 

którego dowódcą również został gen. Anders wchodziły: 3. Dywizja Strzelców Karpackich, 5. 

Kresowa Dywizja Piechoty, 2. Brygada Czołgów, 2. Grupa Artylerii. Na początku 1944 roku 

II Korpus przybył z Egiptu do Włoch. Polski związek taktyczny wszedł w skład brytyjskiej 8. 

Armii.  

II Korpus Polski wziął udział w czwartym natarciu na Monte Cassino. Polacy weszli  do 

walki w nocy z 11 na 12 maja 1944 roku. Ich zadaniem było opanowanie panującego nad 

okolicą wzgórza klasztornego. Niemcy zdołali jednak odeprzeć pierwsze natarcie polskich 

żołnierzy. Bój o tę górską twierdzę trwał niemal tydzień. Żołnierze II Korpusu zmuszeni byli 

przełamywać opór elitarnych niemieckich oddziałów spadochronowych. Przełom w walkach 

nastąpił 17 maja 1944 roku. W ten dzień Polakom udało się zająć kolejne wzgórza koło Monte 

Cassino noszące nazwy: „Gardziel”, „Widmo” oraz fragment wzgórza San Angelo. W obawie 

przed okrążeniem, niemieccy spadochroniarze wycofali się. 18 maja 1944 roku polscy żołnierze 

zajęli Monte Cassino. Jako pierwszy do ruin klasztoru benedyktynów dotarł patrol 12. Pułku 

Ułanów Podolskich. Na znak zwycięstwa żołnierze tego regimentu zatknęli tam swój 

proporzec. Zdobycie Monte Cassino oznaczało przełamanie niemieckich linii obronnych na 

Linii Gustawa. Droga na Rzym dla wojsk alianckich została otwarta. Zwycięstwo jakie Polacy 

odnieśli pod Monte Cassino okupione było dużymi stratami. W batalii zginęło 923 żołnierzy II 

Korpusu, 2931 zostało rannych, 94 uznano za zaginionych. 

Olbrzymią wdzięczność za zdobycie przez Polaków Monte Cassino wyraził gen. Harold 

Alexander. Podczas przyznawania gen. Andersowi Orderu Łaźni Brytyjczyk – dowódca 15 

Grupy Armii, w skład której wchodził II Korpus, wypowiedział piękne słowa podkreślające 

waleczność polskich żołnierzy.  

Był to wielki dzień sławy dla Polski, kiedyście zdobyli tę warowną Twierdzę, którą sami 

Niemcy uważali za niemożliwą do zdobycia. Żołnierze 2. Polskiego Korpusu, gdyby mi dano 

wybierać żołnierzy, którymi chciałbym dowodzić, wybrałbym Polaków. Składam Wam mój 

hołd. 

Na koniec warto dodać, że w walkach o Monte Cassino brało także udział kilku 

mieszkańców ziemi myślenickiej. Na liście żołnierzy, którzy byli uczestnikami krwawej bitwy 

stoczonej w maju 1944 roku na Półwyspie Apenińskim znaleźli się m. in.: Andrzej Stańczyk 

pochodzący z Lubnia, Andrzej Szklarz z Myślenic oraz Jan Muniak z Osieczan. Z biogramami 

tych trzech wojskowych można zapoznać się na ekspozycji stałej Muzeum Niepodległości w 

Myślenicach w części poświęconej bitwie pod Monte Cassino.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruiny klasztoru 

na Monte Cassino 

(Narodowe Archiwum 

Cyfrowe)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generał Władysław Anders 



 

 

 

 

 

 

 

Polscy żołnierze 

dostarczają amunicję 

na pozycje w czasie 

bitwy pod Monte 

Cassino (Domena 

publiczna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozładunek pocisków 

artyleryjskich przez 

polskich żołnierzy  

w czasie bitwy  

pod Monte Cassino 

(Narodowe Archiwum 

Cyfrowe) 



Flagi polska i brytyjska powiewające nad ruinami klasztoru na Monte Cassino (Narodowe 

Archiwum Cyfrowe)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Stańczyk, podpułkownik i 

dowódca 16 Lwowskiego Batalionu 

Strzelców wchodzącego w skład 5. 

Kresowej Dywizji Piechoty (Narodowe 

Archiwum Cyfrowe) 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni Szklarz 

(Muzeum Niepodległości w  Myślenicach)                                

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Muniak (Muzeum Niepodległości 

 w Myślenicach) 



Fragment ekspozycji stałej w Muzeum Niepodległości w Myślenicach poświęconej bitwie  

pod Monte Cassino  

 

 

dr Andrzej Małysa  

 

  


