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Obchody 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino z
udziałem zastępcy prezesa IPN prof. Krzysztofa
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W dniach 16–19 maja 2018 r. zastępca prezesa IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk brał udział w
obchodach 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Podczas uroczystości przyjął z rąk szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medal „Pro Patria”. Jest on
przyznawany za „szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Główne uroczystości z udziałem delegacji rządowej oraz weteranów Armii Generała
Andersa odbyły się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.
Rozpoczęła je msza święta odprawiona przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa
Guzdka. Przemówienie wygłosił również szef Urzędu ds. Kombatantów Jan Józef Kasprzyk.

Obecny wśród zaproszonych gości burmistrz Cassino Carlo Maria D’Alessandro wyraził
nieprzemijającą wdzięczność Włochów za ofiarę, złożoną przez Polaków 18 maja 1944 r.
Doradczyni Prezydenta RP Zofia Romaszewska odczytała list głowy państwa do
zgromadzonych. Przemówił także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, natomiast
minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński odczytał list prezesa PiS
Jarosława Kaczyńskiego. Odczytany został również list marszałka Sejmu Marka
Kuchcińskiego.

19 maja weterani II wojny światowej oraz polska delegacja zebrali się pod pomnikiem
poświęconym żołnierzom 2. Korpusu Polskiego oraz żołnierzom włoskim w Acquafondata,
gdzie złożono wieńce. – W tych dniach chwały wielu z was miało prawo myśleć, że oto już
niedługo powróci do wolnej, ukochanej Polski – mówił do weteranów 2. Korpusu prof.
Szwagrzyk. – W wolnej stolicy będziecie mogli defilować jako zwycięzcy przed swoim
ukochanym generałem Andersem, ale to zwycięstwo, które odnieśliście, okazało się, że ma
także gorzki smak, szczególnie dla was. Dla sojuszników przestaliście już mieć wartość, którą
mieliście wcześniej, a w komunistycznej Polsce zamiast defilady, zamiast kwiatów, zamiast
odznaczeń i słów uznania, spotkaliście się z wrogością, z prześladowaniem władz
komunistycznych. Zamiast defilady były haniebne pytania, zadawane wam, bohaterom, którzy
walczyli o Polskę: „Po co do Polski wróciliście?”, wypowiadane przez ubeckich oficerów
śledczych. Jak dodał, naszą moralną powinnością jest tę krzywdę wynagrodzić.

Szef Urzędu ds. Kombatantów, obok prof. Krzysztofa Szwagrzyka, odznaczył
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medalami także mjr. Freda Allana Brilla-Brylowicza, Czesława Baleca, Adama Gazura, Leonarda
Gierasika, Pawła Łojko oraz por. Edmunda Szymczaka.

Następnie w lesie k. Acquafondata dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce
pochówku ok. siedmiuset żołnierzy polskich, poległych podczas wojny. W 1946 r. ich
szczątki przeniesiono na Polski Cmentarz Wojenny.


