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„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli 
wierni w jej służbie” 
O bitwie o Monte Cassino – w 70 rocznicę.

Wraz ze zdobyciem Monte Cassino została prze-
łamana niemiecka linia Gustawa, strzegąca drogi 
z Neapolu do Rzymu.
W 1944 rozegrała się bitwa siedmiu narodów 
o Monte Cassino, zwana też bitwą o Rzym.  
W okresie od stycznia do marca Niemcy odparli 
trzy kolejne ataki wojsk alianckich na ufortyfi-
kowane wzgórza oraz znajdujące się u ich pod-
nóża miasto Cassino. Biorące udział w atakach 
na pozycje niemieckie oddziały amerykańskie, 
francuskie, nowozelandzkie, brytyjskie, 
kanadyjskie i hinduskich straciły łącznie 
54 tys. żołnierzy.
12 maja 1944 r. pod wodzą gen. bryg. Wł. 
Andersa, do walki o masyw Monte Cassino 
wyruszył 2 Korpus Polski. Liczący 48 
tys. żołnierzy, składał się z 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich - dowodzonej przez 
gen. bryg. B. Ducha, 5 Kresowej Dywizji 
Piechoty - dowodzonej przez gen. bryg. N. 
Sulika, 2 Brygady Pancernej - dowodzonej 
przez gen. bryg. B. Rakowskiego, grupy 
10 pułków artylerii dowodzonej przez gen. 
bryg. R. Odzierzyńskiego.

Pierwsze natarcie 2 Korpusu, odparte przez 
Niemców, przyniosło duże straty, umożli-
wiło jednak Brytyjczykom, nacierającym 
równocześnie doliną Liri, przełamanie nie-
mieckiej obrony.

17 maja 2 Korpus wznowił natarcie, któ-
re zakończyło się zdobyciem łańcucha 
wzgórz. W sumie w obu natarciach 2 
Korpus Polski stracił 923 poległych i 3 276 
rannych. 18 maja 1944 r. o godzinie 9.50 
polski proporczyk na szczycie Monte 
Cassino wywiesił patrol ppor. Kazimierza 
Gurbiela z 12. pułku ułanów Podolskich. 
 
Pół godziny później pojawiły się na szczycie flagi 
narodowe Polski i Wielkiej Brytanii, zaś o godzi-
nie 12.00 pierwszy hejnał mariacki na ruinach 
opactwa Monte Cassino odegrał plut. Emil Czech 
z 3. batalionu saperów.
Przez następne dni codziennie w południe na 
Monte Cassino rozbrzmiewał hejnał mariacki. 
Polskie walki o Monte Cassino, niezwykle 
krwawe trwały tylko 13 dni 20 godzin. 
Żołnierze 2 Korpusu Polskiego rozpoczęli swój 
gniewny i krwawy marsz na froncie włoskim 
już po Konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie, 
gdzie ustalono przyszłą granicę Polski. Ściśle 
utajnioną.  Jednak słowa Churchilla z 22 lute-
go 1944 r. - „Odczuwam głęboką sympatię do 

Polaków, ale również mam zrozumienie dla sta-
nowiska rosyjskiego” - nie pozostawiały żadnych 
złudzeń, co do przyszłych losów wschodniej 
połowy ziem Rzeczypospolitej, której granice 
Armia Czerwona już po raz drugi w czasie tej 
wojny przekroczyła 4 stycznia 1944 r. 
Cóż mieli na to powiedzieć żołnierze 2 Korpusu 
Polskiego, pięć dni przed przemówieniem 
Churchilla wchodzący do akcji na froncie wło-
skim? Żołnierze, którzy w ogromnej większości 
pierwsze dwa lata wojny spędzili w sowieckich 
obozach jenieckich, więzieniach i łagrach. 
Następnego dnia po pierwszej zwycięskiej bi-
twie „Goniec Karpacki” (miejsce wydania: 

Monte Cassino!) przypomniał jeszcze raz: 
„Siedemdziesiąt pięć procent tych chłopców, 
panie Premierze Wielkiej Brytanii - to Polacy 
z ośmiu polskich województw, leżących po 
wschodniej stronie linii Curzona. Siedemdziesiąt 
pięć procent tych poległych pod Cassino Polaków 
[...] - to obywatele wschodniej połowy Polski.” 
Cmentarz żołnierzy 2 Korpusu pod Monte 
Cassino jest dziś jednym z najważniejszych 
miejsc pamięci narodowej. Zbudowali go żołnie-
rze, uczestnicy bitwy, na płaskim odcinku tere-
nu pomiędzy Monte Cassino i wzgórzem „593”, 
a więc w miejscu najbardziej wymownym. To 
właśnie tamtędy szły główne natarcia 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich.  Spoczywa na nim 1072 
poległych żołnierzy Rzeczypospolitej wszystkich 
wyznań. Polacy nie zapominają o poległych pod 

Cassino żołnierzach, znicze są zawsze palone, 
setki krzyży ozdobiono różańcami. Polegli bo-
haterowie przemawiają wykutymi na nagrobkach 
napisami:
„Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy 
oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej,  
a serca Polsce”
Żołnierze 2 Korpusu, po decyzjach jałtańskich, 
podporządkowujących Polskę ZSRR, w prze-
ważającej większości nie mogli – i nie chcieli –  
z powodów politycznych powrócić do kraju, 
który uważali za zniewolony. Żołnierze, którzy 
zawierzając obietnicom władz komunistycznych 
powrócili do Polski, stali się obiektem obserwacji 

i prześladowań komunistycznych władz 
bezpieczeństwa.
Z bitwą o Monte Cassino związana jest 
pieśń Czerwone maki na Monte Cassino. 
Powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 
roku, na kilka godzin przed zdobyciem 
klasztoru. Autorzy, żołnierze 2 Korpusu 
Polskiego, Feliks Konarski (Ref-Ren) - 
słysząc daleki grzmot dział zapowiada-
jących drugie polskie natarcie na klasz-
tor - napisał naprędce tekst, a Alfred 
Schütz - w kilka godzin, muzykę.
Gdy 18 maja po raz pierwszy wykonano 
tę pieśń – Feliks Konarski napisał:
„Śpiewając po raz pierwszy Czerwone 
maki u stóp klasztornej góry, płakali-
śmy wszyscy. Żołnierze płakali z nami. 
Czerwone maki, które zakwitły tej nocy, 
stały się jeszcze jednym symbolem boha-
terstwa i ofiary - i hołdem ludzi żywych 
dla tych, którzy przez miłość wolności 
polegli dla wolności ludzi...”
 Autor, ostatnią zwrotkę dopisał w 1969 
roku, w 25. rocznicę bitwy.
Feliks Konarski stworzył – niejako nie-
chcący – jeden z hymnów niepodległo-
ściowych, który egzystował przez dzie-
sięciolecia istnienia PRL Szczególnie 

w latach 1945–1956 – w pełni stalinowskiej 
dyktatury. „Czerwone maki”, to utwór, który w 
opinii większości społeczeństwa – należało wy-
słuchiwać z powagą i do którego nie wolno było 
tańczyć.
Mało kto wie, że kilka procent opłat za biletowa-
ne wykonanie tej pieśni płynie – o, paradoksie 
- do Niemiec, gdyż prawa autorskie do tantiem 
za „Czerwone maki” ma GEMA, niemiecki od-
powiednik (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 
ZAIKSu), jako że po śmierci Alfreda Schütza 
dysponentem praw do melodii stała się jedna  
z monachijskich kancelarii prawnych.
(w oprac. wykorzystano m.in. fragmenty tekstu A. K. Kunerta-
Zwycięstwo „najlepszych żołnierzy, jakich wydała ta wojna”. 
Polacy pod Monte Cassino)
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