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Streszczenie 

Szczególnym rodzajem decyzji politycznych są decyzje i rozkazy wojskowe, 

zwłaszcza na strategicznych i operacyjnych szczeblach dowodzenia. W artykule 

została podjęta próba przedstawienia decyzji politycznych jakie wojskowi 

podejmowali w maju 1944 roku podczas działań wojennych we Włoszech, które w 

istocie były decyzjami o charakterze politycznym. Ważną rolę przy podejmowaniu 

tych rozstrzygnięć odgrywały osobiste ambicje dowódców. 

 

Abstract 

Political decisions and military orders are a special kind of political decision, 

especially on the strategic and operational levels of command. The article attempts to 

present political decisions that the military undertook in May 1944 during hostilities 

in Italy, which in fact were political decisions. An important role in making these 

decisions was played by the personal ambitions of the commanders. 
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18 maja 1944 roku, popularny amerykański komentator radiowy Raymond 

Graham Swing oświadczył milionom słuchaczy: Wspaniały manewr oskrzydlający, 

który spowodował zdobycie Cassina, udał się dzięki natarciu wojsk polskich, 

najwspanialszych żołnierzy, jakich wydała obecna wojna. 

Przez lata w świadomości społeczeństwa polskiego utrwalił się obraz bitwy we 

Włoszech ukształtowany przede wszystkim pod wpływem szczególnych emocji 

płynących z jednej z najpiękniejszych polskich pieśni o czerwonych makach pod 

Monte Cassino, z lektury znakomitego dzieła Melchiora Wańkowicza i wreszcie 

wspomnień i opracowań powstałych na emigracji w kręgach bliskich gen. 

Władysławowi Andersowi, w większym stopniu przywódcy politycznemu niż 

dowódcy wojskowemu.    

Bitwa, która znalazła rozstrzygnięcie w drugiej połowie maja 1944 roku była 

jedną z najbardziej zaciekłych i najbardziej przewlekłych, jakie rozegrały się na 

frontach drugiej wojny światowej. Toczyła się o przełamanie niemieckiej linii 

„Gustawa” (zwanej również zimową), która od czterech miesięcy blokowała Aliantom 

drogę do Rzymu1. Ta górska barykada ciągnęła się przez całą szerokość Półwyspu 

Apenińskiego. Była obsadzona przez niemiecką 10 Armię, której wojska umocniły się 

szczególnie w jedynym przejściu, prowadzącym doliną rzeki Liri pod Cassino. Z 

wielu powodów nacierający nie mogli brać pod uwagę wąskich przejść nadmorskich. 

Całkowicie zawiódł też desant amerykański wysadzony pod Anzio. Nad doliną Liri 

panują dwa masywy: od północy Monte Cairo, którego Monte Cassino jest ostatnim 

bastionem zawieszonym nad doliną, od południa zaś Góry Auruńskie. Owe masywy 

Niemcy nazwali słupami bramy do Rzymu, bramy szerokiej zaledwie na 6-8 km2. 

Od stycznia 1944 r. sprzymierzeni podejmowali próby przełamania 

niemieckiej obrony w obszarze operacyjnym Monte Cassino. Pierwsze natarcie 

wykonała 5. Armia amerykańska w okresie od połowy stycznia do 10 lutego 1944 r. 

uderzając na pozycje niemieckie nad rzekami Garigliano, Gari, Rapido. W tym czasie 

6. Korpus amerykański dokonał desantu pod Anzio na tyłach wojsk niemieckich. 

Utworzony tam przyczółek, okupiony znacznymi stratami, od tej pory stanowił istotne 

zagrożenie dla systemu obrony nieprzyjaciela. 

                                                             
1 O przebiegu działań wojennych we Włoszech w 1943-1944 roku patrz m.in. J.R.M. Butler, History of 

the Second World War, t. V, London 1956, pp. 58-60, 70-73, M. Szczurowski, Artyleria Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie w II wojnie światowej, Toruń 2001, s. 326-373.  
2 F. Majdalany, Cassino. Portrait of a Battle, London 1957, pp. 58-65, 114-115, 138-157, 177-184. 
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Drugie natarcie - w dniach 15-18 lutego – skierowali alianci bezpośrednio na 

masyw Monte Cassino. W tym przypadku liczono nie tyle na sukcesy terenowe, ile na 

odwrócenie uwagi Niemców od przyczółka pod Anzio oraz na ewentualną likwidację 

niemieckich stanowisk dowódczo-obserwacyjnych na Monte Cassino, a tym samym 

ich dominującej pozycji nad doliną Liri. O ile udało się nieco odciążyć wojska 

amerykańskie pod Anzio, o tyle zastosowane w olbrzymiej skali bombardowania 

lotnicze wzgórza Monte Cassino jeśli przyniosły, to w zasadzie skutek odwrotny do 

zamierzonego. Bardzo trudny teren masywu i okolic, potężne leje po wybuchach 

ciężkich bomb lotniczych uczyniły całkiem niedostępnym dla broni pancernej. 

Atakujący w kierunku Monte Cassino korpus nowozelandzki, poza dużymi stratami, 

nie osiągnął w zasadzie żadnych sukcesów terenowych3. 

Od 15 do 23 marca miało miejsce trzecie z rzędu natarcie sprzymierzonych na 

kompleks Monte Cassino. Ponownie przeprowadzał je korpus nowozelandzki, mając 

cel ograniczony jedynie do opanowania wzgórza klasztornego. Trwałą zdobyczą tej 

akcji (okupionej ogromnymi stratami, blisko 2,4 tysiąca poległych żołnierzy 

nowozelandzkich, hinduskich i brytyjskich) było jedynie zajęcie części miasteczka 

Cassino. W toku morderczych walk, 20 marca 1944 r. Winston Churchill pisał do 

dowódcy 15 Grupy Armii gen. Harolda Alexandra: Chciałbym, aby mi Pan wyjaśnił, 

dlaczego cały czas uderzacie w przejście przy wzgórzu klasztornym, na froncie 

długości 2-3 mil. Chyba pięć lub sześć dywizji zostało poharatanych wchodząc w te 

szczęki.4 

W końcu marca nastąpił okres krótkiej stagnacji na froncie włoskim. Jednak 

sprzymierzeni nie rezygnowali z planu zdobycia Rzymu i zajęcia Półwyspu 

Apenińskiego. Generalną ofensywę planowano w początkach maja. Rozpoczęła się 11 

maja na froncie od Cassina po Morze Tyrreńskie. Nacierały dwie armie, każda 

wysyłała w bój po dwa korpusy. Od morza, licząc kolejno: 2 Korpus amerykański i 

francuski Korpus Ekspedycyjny z 5 Armii amerykańskiej, oraz brytyjski 13 Korpus i 

2 Korpus Polski z 8 Armii brytyjskiej. Z grubsza licząc było to razem około 12 

dywizji piechoty, 1 dywizja pancerna i 3 brygady pancerne, nie licząc innych 

rodzajów wojsk, w tym silnej artylerii i lotnictwa. W miarę postępów ofensywy miał 

                                                             
3 Tamże, pp. 131-171; M. Clark, Calculed Risk, New York 1950, pp.277-330. 
4 W.S. Churchill, Druga wojna światowa, t. V, księga 2, Gdańsk 1996, s. 194. 
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włączyć się w nią także kanadyjski 1 Korpus. Pod Anzio zaś, otoczony przez 

Niemców, zalegał na plażach 6 Korpus amerykański (7 dywizji i 1 brygada)5. 

Plan natarcia polegał (w uproszczeniu) na zniszczeniu prawego skrzydła 10. 

Armii niemieckiej dowodzonej przez gen. Heinricha von Vietinghoffa. W tym celu 8. 

Armia brytyjska musiała przełamać pozycje nieprzyjaciela w dolinie rzeki Liri i 

posuwać się w ogólnym kierunku wzdłuż drogi nr 6 (starożytna Via Cassiliana) do 

obszaru na wschód od Rzymu. 5 Armia amerykańska miała działać wzdłuż osi 

równoległej do 8. Armii w pasie na południe od Liri i Socco oraz uderzyć z 

przyczółka Anzio w ogólnym kierunku Cori – Valmontone, celem odcięcia odwrotu 

10. Armii niemieckiej6. 

 Operacja stała się więc wspólnym dziełem wielu narodów: Anglików i 

Amerykanów, Polaków i Nowozelandczyków, Marokańczyków i Algierczyków wraz 

z Francuzami, Kanadyjczyków i Południowoafrykanów, wreszcie także Hindusów. 

Wszystkie (cztery) natarcia pokazały dotkliwie, że na żadnym z kierunków działań 

żołnierzom nie było lekko i że w gruncie rzeczy nie istniały na tym froncie miejsca 

lepsze i gorsze. Masyw cassiński, na który szli Polacy, był nie mniej trudny od Gór 

Auruńskich, zaś natarcie Brytyjczyków doliną Liri postępowało pod ogniem 

niemieckiej artylerii i środków ogniowych, rozmieszczonych na zboczach masywu 

Monte Cassino. 

Powodzenie tych ostatnich zależało od siły, z jaką Polacy na północ od 

Cassina zwiążą niemiecką obronę. Pomimo że pierwsze polskie natarcie z 11/12 maja 

zakończyło się niepowodzeniem, to właśnie ono – maksymalnie angażując niemiecką 

obronę – pozwoliło Brytyjczykom pójść nieco naprzód, przekroczyć rzekę Gari, 

zdobyć przyczółki mostowe i przełamać czołowe stanowiska linii „Gustawa”. Z kolei 

postęp 13 Korpusu ułatwił Polakom wykonanie zadania w drugim  szturmie i 

połączenie się z wojskami 8 Armii przy drodze nr 6. Podobny związek zachodził 

między działaniami arabskich dywizji korpusu francuskiego a postępami 

Amerykanów. 

Obraz, jaki tu naszkicowałem, jest wielce uproszczony. Wnioski natomiast 

czytelne: powodzenie każdego korpusu zależało od determinacji sąsiada. Front pękł, 

nikt bowiem w tej bitwie nie zawiódł. Każdy z biorących udział w bitwie cassińskiej 

narodów może na równych prawach czerpać z jej chwały i satysfakcji zwycięstwa. 

                                                             
5 M. Szczurowski, Legenda i prawda o Monte Cassino, „Prawo i Życie”, Nr 21 (1533).  
6 F. Majdalany, op. cit., p. 90; E. Linklater, The Campaign in Italy, London 1951, p. 21. 
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O przegranej natomiast mówić można przy ogólnej ocenie operacji „Diadem”. 

W tej bitwie, zwanej również bitwą o Rzym, bynajmniej nie stolica Włoch była 

najistotniejszym celem. Chodziło w niej głównie o likwidację całej 10 Armii 

niemieckiej, co pozwoliłoby nie tylko zająć aliantom Rzym, ale stworzyłoby realne 

przesłanki dotarcia w ciągu 3-4 miesięcy na północ Włoch, do Lombardii. W ten 

sposób byłyby spełnione dwa wielkie cele strategiczne. Pierwszy, wiązał się z 

towarzyszącą Churchillowi od początku wojny ideą tzw. miękkiego podbrzusza 

Europy, czyli zaatakowania Niemców z południa kontynentu; i drugi, realne 

zagrożenie Rzeszy od strony Lombardii zmusiłoby Niemców do ściągnięcia tam 

dodatkowych sił, w tym również z Europy Zachodniej. Tym samym ułatwiłoby 

przyszłe działania sprzymierzonych po planowanym desancie w Normandii7.  

Do likwidacji 10 Armii w kotle pod Valmontone, leżącym 150 km na 

północny wschód od Cassino, zmierzał dowódca 15 Grupy Armii gen. Harold 

Alexander. Temu celowi poświęcił od stycznia do czerwca 1944 roku 100 tysięcy 

alianckich żołnierzy – poległych, rannych i zaginionych w kolejnych natarciach na 

linię “Gustawa”. I kiedy wreszcie wspólnym wysiłkiem linię te przełamano, kiedy 

wojska wyszły w przestrzeń operacyjną, a 2 Korpus amerykański połączył się z 6 

Korpusem uwięzionym pod Anzio, plan Alexandra legł w gruzach. 

Główną postacią tej operacji, a może i całej wojny zapragnął zostać gen. Mark 

W. Clark, dowódca amerykańskiej 5 Armii. Postanowił na czele swojej armii, po raz 

pierwszy od piętnastu wieków, zająć Rzym od południa. Zamiast więc uderzać w 

stronę Valmontone, jak zakładał Alexander, gen. Mark Clark polecił dowódcy 6 

Korpusu gen. Truscottowi, zmienić kierunek i ruszyć na stolicę Włoch w ślad za 

wojskami 36 dywizji z 2 Korpusu. I z tego to powodu kocioł nie został zamknięty, 

niemiecka 10 Armia uniknęła zagłady, zaś walki na Półwyspie Apenińskim 

przeciągnęły się do wiosny roku następnego. Pierwszeństwo w Rzymie było tylko 

żałosną rekompensatą tej straconej okazji8. 

Niesubordynacja gen. Clarka spowodowała, że zwycięstwo sprzymierzonych 

pod Cassino zostało w znacznej mierze zaprzepaszczone. Jednak mimo wszystko, ten 

wówczas najmłodszy generał w historii armii Stanów Zjednoczonych, walczący w 

dodatku na drugorzędnym teatrze wojny, został idolem całej Ameryki. Mając bez 

                                                             
7 M. Szczurowski, Mity, rytuały, symbole a żołnierz polski w [przestrzeni polityczne II wojny 

światowej, Toruń 2013, s. 234-235. 
8 Ibidem, s. 236-237. 
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mała 190 cm wzrostu, wydatny rzymski nos i specyficzny sposób zachowania, 

wszędzie był zauważany i pragnął, aby go widziano. Na froncie jeździł za nim sznur 

reporterów wojennych, którym swoje wojska kazał nazywać „5 Armią Marka 

Clarka”. Po zajęciu Rzymu mimo, że groził mu sąd wojenny za zmianę rozkazu gen. 

Alexandra, Amerykanie - ale również część Brytyjczyków - okrzyknęli go bohaterem, 

przy okazji porównując jego wyczyn do dokonań Hannibala sprzed półtora tysiąca lat. 

Niedługo potem Clark został dowódcą 15 Grupy Armii, wszystkich wojsk alianckich 

we Włoszech. Niesubordynacja opłaciła się9. 

Wydaje się, że Mark Clark miał jedną wspólną cechę z dowódcą 2 Korpusu 

Polskiego, obaj generałowie uwielbiali być w centrum zainteresowania. Gen. 

Władysław Anders, gorący patriota, wielki Polak z ogromem zasług dla ojczyzny i 

rodaków, miał na punkcie własnej osoby obsesję. Podobnie jak Clark, zarówno w 

okresie wojny, jak i po jej zakończeniu bardzo dbał o to, by wszędzie być postacią 

pierwszoplanową. Jego wspomnienia pt. „Bez ostatniego rozdziału” są 

wystarczającym dowodem na wyolbrzymianie własnych zasług i dokonań. Niestety, 

wobec utrudnionego dostępu do dokumentów znajdujących się w zagranicznych 

archiwach, wspomniana książka, subiektywna i oddająca jednostronny obraz 

wydarzeń, stała się w wielu opracowaniach podstawą opisu historycznych wydarzeń 

oraz formułowania autorytatywnych wniosków. 

Ze wspomnień Andersa wynika, że to do niego, dowódcy korpusu, fatygował 

się dowódca 8 Armii gen. Leese, by informować o sytuacji na froncie i planowanych 

przedsięwzięciach i prosić dowódcę 2 Korpusu Polskiego o przyzwolenie na użycie w 

przygotowywanej ofensywie podległych mu wojsk. I Anders twierdzi, że po namyśle 

zdecydował się to zadanie podjąć. 

Doprawdy trudno wyobrazić sobie sytuację, w której przełożony prosi 

podkomendnego o wykonanie zadania bojowego. Wypróbowanym i jedynym 

sposobem komunikowania się w takich sytuacjach na wojnie jest rozkaz. Nie pytał 

gen. Leese o zgodę dowódców dywizji i korpusów wysyłając ich jednostki w 

poprzednich natarciach, a przecież były one dziesiątkowane i wycofywane dopiero w 

sytuacjach beznadziejnych. Jakież zatem względy dawałyby polskiemu generałowi 

prawo decydowania o organizacji tak wielkiej operacji wojennej? W rzeczywistości 

Anders został wezwany 24 marca 1944 r. do Vinchiaturo, gdzie stacjonował dowódca 

                                                             
9 M. Szczurowski, Legenda i prawda… 
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8 Armii brytyjskiej, i tam zapewne, w sposób przyjęty wśród angielskich oficerów - 

gentlemanów, otrzymał rozkaz i 10 minut na jego wstępną analizę. Owego rozkazu 

nie mógł nie przyjąć zarówno ze względów politycznych, jak i wojskowych, i 

osobistych. 

Względy polityczne nakazywały udział korpusu w operacji, jako 

uwiarygodnienie polityki rządu i Naczelnego Wodza wobec państw koalicji 

antyhitlerowskiej, a także wobec społeczeństwa polskiego. Nadawało to sprawie 

polskiej nowe zabarwienie: współuczestnictwem w walkach na jedynym wówczas 

czynnym froncie Anglosasów w Europie, zaznaczano obecność państwa polskiego 

jako sprzymierzeńca dotrzymującego swych zobowiązań od początków wojny. 

Sukces militarny, który stałby się udziałem korpusu, wynosił żołnierza Polskich Sił 

Zbrojnych do rzędu siły, która swym działaniem, wespół z innymi, dokonała czynu 

równorzędnego największym bitwom w tej wojnie. Ewentualny sukces wojskowy 

dawał atut polityczny w ręce czynników rządowych. 

Względy wojskowe natomiast były oczywiste: 2 Korpus Polski 

podporządkowany był operacyjnie dowództwu alianckiemu i rozkazy przełożonych 

należało bezwzględnie wykonać, zwłaszcza że istniały ku temu racjonalne przesłanki 

militarne. 15 Grupa Armii, mimo że posiadała w swoim składzie liczne związki 

operacyjne i taktyczne, działała na całej szerokości Półwyspu Apenińskiego, 

utrzymując nadto wielkim wysiłkiem przyczółek pod Anzio. Jej dywizje poniosły 

znaczne straty w poprzednich próbach przełamania niemieckiej obrony. Istniała 

wreszcie konieczność stworzenia w natarciu niezbędnej przewagi nad przeciwnikiem, 

w sytuacji, gdy nie sposób było wykorzystać w trudnym górskim terenie, o słabo 

rozwiniętej sieci dróg, całego potencjału sprzętu zmechanizowanego i pancernego10. 

Nie było zatem żadnych racjonalnych przesłanek po temu, aby dowództwo 8 

Armii brytyjskiej miało w sposób szczególny traktować 2 Korpus Polski – jednostkę 

świeżą, dobrze i wystarczająco długo szkoloną i sukcesywnie zapoznaną ze specyfiką 

frontu włoskiego oraz działaniami sprzymierzonych – m.in. poprzez trzymiesięczną 

obronę nad rzeką Sangro. Dowództwo 8 Armii uwzględniło również w swoich 

planach stan liczebny 2 Korpusu, który był związkiem stosunkowo małym. W 

kwietniu 1944 r. liczył 44 300 żołnierzy, z czego stan piechoty, kawalerii (pułki 

                                                             
10 Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1947, red. M. Młotek, Londyn 1978, s. 423-426. 
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rozpoznawcze) i broni pancernej, to jest wojsk, które spełniają decydującą rolę w 

działaniach zaczepnych wynosił zaledwie 15 000 żołnierzy. 

Również względy osobiste pchały Andersa do bitwy; stawała się ona 

uwiarygodnieniem jego osoby, oraz polityki prowadzonej przez niego wobec rządu 

emigracyjnego, władz wojskowych, wobec społeczeństwa polskiego i reszcie wobec 

podległych mu żołnierzy. Jak sam pisze „...wykonanie tego zadania ze względu na 

rozgłos, jaki Monte Cassino zyskało wówczas w świecie (...) przyniosłoby dużą chwałę 

orężowi polskiemu. Tym samym byłoby dla Andersa spełnieniem marzeń o białym 

pióropuszu, co wypominał mu Naczelny Wódz gen. Sosnkowski. 

Rozkaz dowódcy 8 Armii do rozpoczęcia operacji nie był dotychczas 

publikowany. Zadania 2 Korpusu Polskiego są różnie formułowane przez różnych 

autorów. Najbliżej prawdy jest chyba Fred Majdalany, który określa ją jako wiązanie 

natarciem: „Korpus Polski będzie wiązać natarciem wzgórza...”. Było to zatem 

zadanie z punktu widzenia całokształtu operacji istotnie trudne, ale realne, nawet przy 

uwzględnieniu wielu czynników działających na niekorzyść korpusu11. 

Błędem jest mniemanie, że głównym celem Polaków miało być zdobycie 

klasztoru (a właściwie jego ruin) na Monte Cassino. Ciężar polskiego natarcia leżał na 

tyłach klasztoru, na północno-zachodnich stokach masywu. Jednym ze wstępnych 

celów operacji „Diadem”, było wyparcie niemieckich obserwatorów, głównie  

artyleryjskich, ze wzgórz panujących nad doliną Liri, obsadzenie tych pozycji przez 

żołnierzy alianckich i tym samym zdobycie przewagi w ogniu artylerii wzdłuż drogi 

nr 6. W myśl rozkazu dowódcy 8 Armii, Polacy wiążąc natarciem wzgórza mieli 

przede wszystkim absorbować niemieckie stanowiska obserwacyjne i uniemożliwić 

im, lub chociażby utrudnić, precyzyjne kierowanie ogniem niemieckiej artylerii w 

dolinie rzeki. Anders, zmieniając rozkaz gen. Leese, spowodował, że oddziały 

polskie, przy frontalnym kierunku natarcia, musiały szturmować od czoła 

ufortyfikowane pozycje niemieckie na wzgórzach.  

Była to pierwsza tego rodzaju operacja w nowoczesnej polskiej historii wojen. 

Dotychczas żaden dowódca ani sztab polski nie podejmował na taką skalę działań, 

których celem było przełamanie umocnionych pozycji górskich nieprzyjaciela. W 

maju 1944 r. warunki były całkowicie odmienne od przewidywanych zarówno przez 

doktrynę, jak i mieszczących się w tradycji polskiej; odmienne od idei wojny 

                                                             
11 F. Majdalany, op. cit., p. 314. 
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ruchomej, opartej na manewrze w skali taktycznej i operacyjnej, idei, której autorem i 

wyznawcą był marszałek Piłsudski i w której duchu kształcono w okresie 

międzywojennym wyższych dowódców i wszczepiano ją w mentalność polskich 

oficerów. Sytuację pogarszał fakt, że dowództwo, sztaby i wojska sprzymierzonych, 

przybyłe do Włoch po kampanii afrykańskiej, również były przyzwyczajone do 

stosowania zgoła odmiennej taktyki walki, niż wymagały tego warunki frontu 

włoskiego12. 

Obszar, na którym 2 Korpus wykonywać miał swoje zadania obejmował 

zaledwie około 4 km kw. i wykluczał zastosowanie jakiegokolwiek manewru. Zatem  

nie mogły mieć miejsca spektakularne formy walki o jakich opowiadał swoim 

słuchaczom cytowany na wstępie R.G. Swing.  Natomiast przyjęte w bitwie przez 

dowództwo korpusu, pewne wręcz szkolne wzorce działań taktycznych były, w tym 

konkretnym przypadku, nie do zaakceptowania mimo, że sztaby korpusu wielokrotnie 

ćwiczyły scenariusz walki na specjalnie skonstruowanym do tego celu stole 

plastycznym oddającym wiernie teren Cassino i okolic. Przede wszystkim 

szczegółowy co do minuty program natarcia, był pozbawiony niezbędnej w tamtych 

warunkach elastyczności. Nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć na wypadek 

niepowodzeń, prowadzenie zaś natarcia przy silnym ogniu broni maszynowej i innej 

nieprzyjaciela było wręcz karygodne. To właśnie brak zabezpieczenia prawego 

skrzydła przysporzył korpusowi największych strat i stał się jedną z zasadniczych 

przyczyn załamania natarcia w dniu 12 maja13. 

Na skutek braku powodzenia i dużych strat w pierwszym dniu walki, 

powstał poważny kryzys nie tylko wśród żołnierzy na pierwszej linii, ale również w 

sztabie 2 Korpusu. W tzw. pierwszym natarciu 2 Korpus Polski poniósł klęskę. 

Dowódca 8 Armii przyjechał w południe 12 maja do sztabu Andersa i zabronił mu 

jakichkolwiek działań bez osobistej zgody brytyjskiego generała. Oliver Leese 

oświadczył także, że dalsze decyzje będą uzależnione od postępów jakie poczyni 

brytyjski 13 Korpus operujący w dolinie Liri. Podkreślił, że wspólnym zadaniem obu 

korpusów, polskiego i brytyjskiego, jest izolacja niemieckich obserwatorów na 

wzgórzu klasztornym. 

Na rozkaz dowódcy 8 Armii korpus polski wznowił działania 17 maja o 

świcie. Następnego dnia rano, do sztabu zaczęły napływać meldunki o wycofywaniu 

                                                             
12 M. Szczurowski, Artyleria…, s. 367. 
13 Ibidem. 
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się Niemców na kolejną rubież obrony, Wysłany na wzgórze klasztorne patrol z 12 

Pułku Ułanów Poznańskich bez przeszkód dotarł do ruin klasztoru, gdzie zatknął 

najpierw pułkowy proporczyk a następnie biało-czerwoną flagę. Nieco później 

załopotał obok sztandar brytyjski. Zajęto wzgórze Monte Cassino, lecz walki trwały 

nadal. Dla 2 Korpusu Polskiego ich zakończenie nastąpiło dopiero 25 maja, po nie 

mniej trudnych i krwawych walkach o zdobycie miejscowości Piedimonte. 

Z głębokim szacunkiem należy się odnieść zarówno do kunsztu wojskowego i 

dowódczego szeregowych żołnierzy, dowódców i sztabów korpusu niższego szczebla, 

ich bezprzykładnego poświęcenia, męstwa i odwagi. Polacy zrobili pod Monte 

Cassino wszystko, co do nich należało – i prawdopodobnie jeszcze więcej. Jednak z 

wojskowego punktu widzenia, udział Polaków w operacji „Diadem” trudno określić 

mianem sukcesu. Co prawda, mimo błędów popełnionych przez sztab korpusu i 

samego Andersa; właśnie dzięki szeregowym żołnierzom, dzięki wsparciu jednostek 

sojuszniczych i decyzjom niemieckiego dowództwa, które nakazało swoim oddziałom 

odwrót, 2 Korpus Polski osiągnął zamierzony cel taktyczny bitwy. Okupiono to 

jednak znacznymi stratami materialnymi i w ludziach. Korpus stracił prawie 4000 

żołnierzy, w tym bez mała 900 poległych i około 3000 rannych (dla porównania 

wojsko gen. Berlinga forsując Wisłę w czasie powstania warszawskiego straciło 

około 3000 żołnierzy, na Wale Pomorskim w 1945 roku straty 1 Armii Wojska 

Polskiego wyniosły ponad 5 600 żołnierzy, w tym prawie 1800 zabitych i około 3800 

rannych i zaginionych). 

Mimo winy, za zmianę rozkazu dowódcy 8 Armii i błędy w dowodzeniu, jaka 

spoczywa na dowódcy 2 Korpusu, największym zwycięzcą spod Monte Cassino 

został właśnie Anders. Gen. Mark Clark w świadomości potomnych funkcjonuje jako 

bohater drugiej wojny światowej, przede wszystkim dlatego, że jest uznawany za 

„zdobywcę” Rzymu. I nieistotne jest, że uczynił to wbrew rozkazom przełożonych i 

ze szkodą dla rozwoju działań militarnych nie tylko na Półwyspie Apenińskim, ale w 

całej Europie. Podobnie dowódca 2 Korpusu Polskiego jest w powszechnie uznawany 

za zdobywcę Monte Cassino. I nikt, albo niewielu, pamięta Andersowi samowolną 

zmianę rozkazów, błędy w dowodzeniu i przyczynienie się do niepotrzebnych strat w 

ludziach. Mimo, że największą zasługą w życiu gen. Władysława Andersa, jest 

uratowanie dziesiątek tysięcy istnień Polaków, poprzez wyprowadzenie ich ze 

Związku Radzieckiego, to jednak właśnie na gruzach klasztoru Benedyktynów 

potrafił on zbudować swoisty mit wokół własnej osoby.  
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Już w szeregach Armii Krajowej bitwę pod Monte Cassino traktowano 

jednoznacznie jako sukces polskiego wojska w kraju i za granicą. 2 czerwca, przez 

Londyn, nadeszła do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech depesza następującej treści: 

Żołnierze Armii Krajowej oddają cześć poległym i żywym uczestnikom zwycięskich 

walk o Monte Cassino. Wasze boje, pełne chwały, dodają nam mocy w naszej upartej 

walce. Dowódca Armii Krajowej, 24 maja 1944. 

W tym samym czasie szwedzki dziennik „Stockholm Tidningen” napisał: 

Biało-czerwona flaga zatknięta ręką polskiego żołnierza na szczycie Góry Klasztornej 

była  nie tylko flagą polską; była to flaga wszystkich wojsk alianckich walczących we 

Włoszech. Bitwa pod Cassino stanie się zapewne jedną z najbardziej opisywanych 

kampanii obecnej wojny, a w każdym razie będzie to jedna z najbardziej wspaniałych 

kart w rocznikach wojskowej historii Polski. 

Przepowiednia szwedzkiego dziennika sprawdziła się całkowicie. 

Mit gen. Władysława Andersa jako przywódcy politycznego był niezwykle 

żywy wśród emigracji wojennej. Na jednym z posiedzeń Rady Jedności Narodowej w 

1970 roku Kazimierz Sabbat, późniejszy premier i prezydent RP na uchodźstwie, 

mówił o gen. Andersie z nutą przesady: Piękna jest karta służby żołnierskiej 

Władysława Andersa, tworzywo wielkiego eposu, jaki zapewne w przyszłości 

podejmie polska literatura. Ten epos rozpoczyna służba w obcym mundurze, bo taki 

był los Polaków. Tam już okazały się dowódcze talenty młodego oficera. Razem ze 

swym pokoleniem przeżył uniesienia odzyskania niepodległości i przywdziania 

munduru polskiego. Zabłysnął w wojnie polsko-bolszewickiej.  

W roku 1939 w ustawicznych walkach przeszedł całaą Polskę od północy do 

południa, walcząc z Niemcami i z Rosjanami. Przeszedł więzienia sowieckie, a 

następnie z łagierników, zesłańców, skazańców stworzył Armię Polską w Rosji, która 

mimo szkorbutu, tyfusu, głodu i zimna przetrwała, aby zmienną koleją losów znaleźć 

się w Persji, w Ziemi Świętej i wreszcie na historycznych szlakach legionów 

Dąbrowskiego we Włoszech, by jak oni stanąć na Kapitolu. Historia Polski 

zawdzięcza jemu legendę zwycięstwa pod Monte Cassino. Na tej legendzie 

wychowywaą się będą˛ przyszłe pokolenia. 

Nie był Generał Anders politykiem, był natomiast przywódcą politycznym. W 

okresie wojny Armia Polska w Rosji była czynnikiem wojskowym, lecz okoliczności 

uczyniły ją, zwłaszcza w oczach sowieckich, czynnikiem politycznym. 

Wyprowadzenie z Rosji tysięcy osób cywilnych, kobiet, dzieci, rodzin żołnierskich 
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było uratowaniem ich od zagłady. Ta decyzja, a była ona niełatwa, była jednym z 

głównych fundamentów naszej obecnej emigracji niepodległościowej. Armia Polska 

na Wschodzie, a później we Włoszech, znowu była nie tylko narzędziem wojskowym, 

znakomitym, jak to wykazał przebieg kampanii, ale spełniała także rozliczne zadania 

narodowe, a więc opiekuńcze, oświatowe, wychowawcze, propagandowe a także 

polityczne. Nie darmo mówiono o Wojsku Polskim we Włoszech „Mała Polska”, bo 

nią była. Po wojnie w Anglii spełniał gen. Anders role˛ oczywistego przywódcy 

politycznego Polaków w wolnym świecie. Wybór do Rady Trzech był tylko ubraniem 

w formę prawną tej jego oczywistej roli. Znaczenie jego dla emigracji i wpływ na jej 

losy i na jej oblicze był ogromny. Emigracja jest mimo dzielących nas różnic zgodna 

w sprawach zasadniczych i politycznie zwarta, niemała w tym zasługa zmarłego 

Generała. Był on człowiekiem o poglądach wyraźnych i jasnych. Wyraźna i twarda 

postawa niepodległościowa, której dawał często wyraz, promieniowała na skupisko 

polskie w całym wolnym świecie i wzmacniała program akcji niepodległościowej 

emigracji14. 

 

                                                             
14 Cyt, za:  B. Polak, Rada Jedności Narodowej o Generale Władysławie Andersie (1970), [w:] 

Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku, red. J. Faryś, ks. R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów 

Wielkopolski 2004, s. 217–237. 


