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Wstęp 

Wydanie przez Redakcję dwutygodnika polonijnego we Włoszech „Nasz Świat” zbioru artykułów Krzysztofa 

Piotrowskiego, dotyczących miejsc, związanych z dziejami i walkami 2 Korpusu Polskiego, zasługuje niewątpliwie 

na pochwałę i uwagę wszystkich zainteresowanych tą problematyką. 

Trzeba bowiem mocno podkreślić, że ich Autor, zamieszkały w Rzymie od kilkunastu lat, dzięki niezwykłej pasji poznawania 

wszelkich aspektów walk 2 Korpusu, stał się niewątpliwie najlepszym znawcą terenów bitwy o Monte Cassino w szerokim tego 

słowa znaczeniu.  

Dzięki licznym badaniom terenowym w masywie Monte Cassino - Monte Cairo oraz w szerokim obszarze zaplecza bitewnego 

naszych jednostek, uzupełnionych przy tym szczegółową dokumentacją fotograficzną w terenie i z lotów motolotnią, Krzysztof 

Piotrowski miał możność dokładnego poznania wszystkich najważniejszych fragmentów i obiektów pola tej bitwy.

Zawarte w niniejszym zbiorze artykuły, obejmujące nie tylko opisy, ale i mało znane dzieje dosyć rzadko odwiedzanych miejsc 

chwały Żołnierzy 2 Korpusu są tego przekonywującym dowodem.

Otwierający cykl, artykuł o Polskim Cmentarzu Wojskowym w Casamassima koło Bari jest cenny zwłaszcza, że z racji swego 

położenia na południu Włoch jest on, niestety, niemal zapomniany przez Rodaków. Dzięki działalności w tym miasteczku nie-

zwykle zaangażowanej włosko-polskiej trójki Gianluca Vernole, Żanety Nawrot i Stefania Castellano, odżywa w Apulii pamięć o 

polskich oddziałach i szpitalach wojskowych oraz licznych szkołach, które w latach 1944-46 stacjonowały w Apulii. Omawiany 

artykuł pogłębia naszą wiedzę w tej dziedzinie.

Bój ułańskich oddziałów spieszonych o Pizzo Corno - grzbietu określanego na ogół w literaturze błędnie, jako Passo Corno 

- jest jednym z najmniej znanych a bardzo ważnych epizodów bitwy montecassińskiej, bowiem doprowadził do pierwszego 

włamania się w drugą linię umocnień niemieckich, zwanych linią Hitlera lub Sengera. Artykuł K. Piotrowskiego opisuje naj-

ważniejsze fragmenty ciężkich walk w tym rejonie i prostuje szereg błędnych opinii o ich przebiegu, wskazując na główną w 

nich rolę Pułku Ułanów Karpackich, wspomaganego przez 15 Pułk Ułanów Poznańskich, który następnie przejął ten odcinek, 

zajmując 25 maja Monte Cairo.

Bardzo cenny jest artykuł o obrosłej w legendę ogromnie ważnej arterii komunikacyjnej nazwanej Inferno Track – Droga 

do Piekieł, jako szlaku i miejsca stacjonowania szeregu oddziałów, ważnych składów materiałowych oraz Głównego Punktu 

Opatrunkowego 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Rejon ten miał też ważne znaczenie dla oddziałów osłonowych 2 Korpusu 

Nowozelandzkiego wchodzącego w skład 10 Korpusu Brytyjskiego, wykrwawionego w poprzednich bitewnych natarciach.

Mało znane dzieje i powojenne losy naszych pomników na polu Bitwy o Monte Cassino stanowią bardzo cenne uzupełnienie 

opublikowanego w „Przekroju” niemal 25 lat temu artykułu piszącego te słowa na ten temat.

Dwa ostatnie artykuły dotyczą praktycznie nieznanej historii bardzo ważnych w okresie bitwy o Monte Cassino historii zwią-

zanych z Domem Sanitarnym (głównie 5 KDP i Pułku 4 Pancernego oraz obu wspomnianych pułków ułańskich) w rejonie 

miasteczka Caira u podnórza Drogi Polskich Saperów) oraz bardziej znanego m.in. dzięki świetnej książce Adama Majewkiego 

„Ludzie, wojna i medycyna” Domku Doktora na grzbiecie Głowa Węża – wzg.593, jako Batalionowego Punktu Opatrunkowego 

3 Dywizji Strzelców Karpackich.

Podsumowując powyższe krótkie uwagi, dotyczące artykułów K. Piotrowskiego, zawartych w tym zbiorze, chciałbym gorąco 

polecić gruntowne zapoznanie się z nimi zwłaszcza historyków młodszego pokolenia, zajmujących się problematyką bitwy o 

Monte Cassino. Nie ulega bowiem dla mnie żadnej wątpliwości, że opieranie się przy pisaniu szczegółowych monografii tej 

obrosłej w legendę Bitwy li tylko na najbardziej nawet cennych i ważnych materiałach archiwalnych, bez dokładnej znajomości 

topografii i geomorfologii, jak również geologii terenów walk, może często prowadzić do nieuchronnych błędów. Dlatego bar-

dzo polecam moim szanownym i drogim młodszym Kolegom, zajmujących się tym zagadnieniem, szczegółowe zapoznanie się 

z najważniejszymi rejonami walk 2 Korpusu w masywie montecassińskim pod przewodnictwem Autora tych artykułów. 

Równocześnie chciałbym zachęcić Krzysztofa Piotrowskiego do pisania dalszych artykułów dotyczących różnych aspektów 

bitwy o Monte Cassino, a Redakcję „Naszego Świata” do kontynuacji ich publikowania w tej bardziej dostępnej szerszemu ogó-

łowi osób zainteresowanych formie. 

prof. Wojciech Narębski
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Przed 68. laty w niewielkim miasteczku Casamassima pod Bari w regionie Apulia nad Adriatykiem utworzono 1. Szpital Wojenny 
(następnie przemianowany na 5. Szpital Wojenny), który szybko rozrósł się do rangi największego kompleksu sanitarnego dla żołnierzy 
2. Korpusu Polskiego walczących w kampanii 1943-1945 r. na terenie Półwyspu Apenińskiego. Funkcję szpitalną prowadził ten zespół 
obiektów także po zakończeniu wojny, aż do momentu przetransportowania oddziałów Korpusu do Wielkiej Brytanii w 1946 r., a jego 
specyficzne przeznaczenie poddało konieczność wzniesienia cmentarza dla umierających żołnierzy w najbliższej okolicy miasteczka.

P
rzed 68. laty w niewielkim 
miasteczku Casamassima 
pod Bari w regionie Apulia 
nad Adriatykiem utworzono 

1. Szpital Wojenny (następnie przemia-
nowany na 5. Szpital Wojenny), który 
szybko rozrósł się do rangi największego 
kompleksu sanitarnego dla żołnierzy 2. 
Korpusu Polskiego walczących w kam-
panii 1943-1945 r. na terenie Półwyspu 
Apenińskiego. Funkcję szpitalną prowa-
dził ten zespół obiektów także po zakoń-
czeniu wojny, aż do momentu prze-
transportowania oddziałów Korpusu do 
Wielkiej Brytanii w 1946 r., a jego spe-
cyficzne przeznaczenie poddało koniecz-
ność wzniesienia cmentarza dla umie-
rających żołnierzy w najbliższej okolicy 
miasteczka.

KompleKs szpitalny

Pierwotną bazę szpitalną, w której 
pracowało wielu wysokiej klasy leka-
rzy-specjalistów, sióstr i ochotniczek z 
Pomocniczej Służby Kobiet (w szczyto-
wym okresie blisko 270 osób personelu 
żeńskiego) utworzono 4 maja 1944 roku, 
tuż przed rozpoczęciem polskiego natar-
cia w bitwie o Monte Cassino. To właśnie 
tutaj, do Casamassima spływały główne 
transporty ciężko ranionych w masywie 
Monte Cassino żołnierzy polskich, a w 
późniejszym okresie również z kampanii 
adriatyckiej. W obu przypadkach, a w 
szczególności bitwy o Monte Cassino, 
duże odległości od pola walki i niska 
przepustowość włoskich dróg wymu-

siły zorganizowanie bezpośredniego i 
uprzywilejowanego połączenia z przy-
frontowych CCS – ów transportem koło-
wym (sanitarki) oraz w wyodrębnionych 
przypadkach także połączenia lotniczego 
(samoloty sanitarne) z  lotniskiem w 
Gioia del Colle umiejscowionym przy 
trasie z Bari do Tarentu. Z tego właśnie 
lotniska ranionych żołnierzy rozdzie-
lano do szpitali w Casamassima oraz 
Palagiano ( 2. Szpital Wojenny ) nad 
Morzem Jońskim. 

Przepustowość  wojskowego szpitala 
w Casamassima sięgała  aż 1200 łóżek, 
a w szczytowych okresach prowadzenia 
działań wojennych na terenie Włoch 
przyjmowano i leczono miesięcznie do 
2 tysięcy rannych i chorych żołnierzy. 
Pośród nazwisk lekarzy pracujących w 
Casamassima warto wspomnieć choć-

by dr. Jerzego Kanarka, dr. Adama 
Gołębiowskiego, dr Irenę Kocowicz, dr. 
Kryńskiego i dr. Pajesa  oraz  w szczegól-
ności dr. płk. Tadeusza Sokołowskiego, 
który po wojnie powrócił do Polski, 
gdzie w Szczecinie kontynuował swoją 
pracę zawodową w klinice akademickiej. 
Warto również przypomnieć, że polscy 
lekarze objęli nadobowiązkowo opieką 
medyczną miejscową ludność cywilną 
zyskując w miasteczku Casamassima i 
jego okolicach wyrazy wdzięczności i 
pamięci mieszkańców sięgające naszych 
czasów. Wielu starszych mieszkańców 
tych stron zawdzięcza poświeceniu 
polskich lekarzy życie, a pomoc żyw-
nościowa udzielana przez stacjonujące 
pododdziały Korpusu gen. Władysława 
Andersa pozwalała wielokrotnie cywilnej 
ludności przetrwać najtrudniejsze czasy 
ograniczeń i reglamentacji wojennych.

Wyjątkowym i symbolicznym miej-
scem, stanowiącym jednocześnie wiecz-
ny zapis wydarzeń sprzed blisko 70-ciu 

lat pozostał w Casamassima Polski 
Cmentarz Wojskowy, na którym spo-
czywają polegli i zmarli żołnierze 2. 
Korpusu gen. W. Andersa.  Cmentarz 
w Casamassima był pierwszym stałym 
obiektem (w maju 1944 roku utworzono 
poza tym na najbliższym zapleczu fron-
tu przy Monte Cassino dwa cmentarze 
prowizoryczne – w Acquafondata z prze-
znaczeniem dla oddziałów 5. Kresowej 
Dywizji Piechoty i w San Vittore del Lazio 
dla 3. Dywizji Strzelców Karpackich) 
wzniesionym przez saperów 2. Korpusu 
Polskiego i przeznaczonym do trady-
cyjnego pochówku zmarłych. Trudności 
techniczne i organizacyjne wynikały z 
tego, że prawie cały region Apulii sta-
nowi geologicznie platformę zbudowa-
ną z twardych wapieni. W związku z 
czym, trudno było wybrać odpowiednią 
lokalizację pod powstający cmentarz. 
Ostatecznie w pobliżu miasteczka zna-
leziono jednak miejsce, gdzie wapie-
nie pokrywają  tzw. tufy (znane pod 
włoską nazwą geologiczną jako Tufi 
delle Morge), czyli piaskowce wapien-
ne  okruchowe, poddające się relatyw-
nie łatwej eksploatacji i obróbce kamie-
niarskiej. Tufo użyto równocześnie jako 
podstawowy materiał do wzniesienia 
miejsca pochówku naszych żołnierzy w 

Casamassima. Na pozostałych cmenta-
rzach 2. Korpusu Polskiego we Włoszech 
w Bolonii, Loreto i na Monte Cassino 
zastosowano natomiast jako główny 
budulec trawertyn, co pozwala określić, 
iż obiekt w Casamassima ma charakter 
wyjątkowy i wyróżniający pod względem 
zastosowanego materiału. Pierwotnie, 
na nowo powstałym cmentarzu w 
Casamassima wszystkie elementy z tufo 
zostały pomalowane w celach dekora-
cyjnych i ochronnych białą farbą, co 
potwierdzają archiwalne fotografie (fot. 
ze zbioru autora).

insKrypcje

Projekt Polskiego Cmentarza 
Wojskowego w Casamassima oparty 
został o formę prostokąta  przedzie-
lającego kwatery alejami w kształcie 
krzyża. Centralnym miejscem cmen-
tarza jest ołtarz z wizerunkiem Matki 
Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy w 

To właśnie tutaj, do 
Casamassima spływały 

główne transporty ciężko 
ranionych w masywie 

Monte Cassino żołnierzy 
polskich, a w późniejszym 

okresie również z 
kampanii adriatyckiej. 

Ołtarz Polskiego 
Cmentarza 
Wojskowego
w Casamassima 
Fotografia 
archiwalna
 ze zbiorów 
autora.

Odwiedzający 
poległych 
Kolegów. 
Fotografia 
archiwalna
 ze zbiorów 
autora

Pośrodku radiooperator st. szer. Michał Socha raniony w Loreto w czasie 
nocnego nalotu z 6 na 7 lipca 1944 r. / Fot.archiwalna  ze zbiorów autora

Warta honorowa przy zmarłym 
majorze H. Sucharskim.
 Nola (okolice Neapolu), 31 
sierpnia 1946 r. / fot. archiw. 
ze zbiorów autora.

Historia jednego z pięciu polskich cmentarzy wojennych we Włoszech

Wspomnienie o Polskim Cmentarzu 
Wojskowym w Casamassima
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Bój o Pizzo Corno

Opis natarcia Pułku 
Ułanów Karpackich 
i 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich w czasie bitwy 
o Monte Cassino 
na stanowiska łączące 
Linię Gustawa
 z Ryglem Sengera. 

Wilnie oraz umieszczoną poniżej tablicą 
z napisem – NE VI IUS OPPRIMATUR 
FORTITER ET NOBILITER 
CECIDERUNT ( NIE SIŁĄ PRAWA 
ZŁAMANI, MĘŻNIE I SZLACHETNIE  
ZGINĘLI). Wcześniejszy napis na tablicy 
umieszczonej w tym miejscu brzmiał  – 
UMARLI DLA IDEI, ABY NA ŚWIECIE 
SIŁA NIE RZĄDZIŁA NAD PRAWEM 
(fot. archiw. ze zbioru autora).

Kolejnym miejscem scalającym 

przeznaczenie i formułę tego cmenta-
rza jest jego brama główna z oznaka-
mi 2. Korpusu Polskiego, datami 1943 
-1946 oraz napisem powyżej - BONUM 
CERTAMEN CERTAVI FIDEM 
CONSERVAVI – IDEO REPOSITA EST 
MIHI CORONA IUSTITIAE, który jest 
bezpośrednim cytatem z drugiego listu 
św. Pawła do Tymoteusza – „Dobry bój 
stoczyłem, wiarę zachowałem, a teraz 
oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości” 
(2Tm; 4, 7-8) . Przedstawiony bieg myśli 
wart jest tutaj krótkiego rozwinięcia i 
wyjaśnienia, gdyż mówi o strzeżeniu 
i wykonaniu powierzonego zadania na 
wzór dobrego żołnierza, walczącego z 
szerzącym się złem, ludzką przewrotno-
ścią i herezją.

Na cmentarzu w Casamassima, pośród 
ponad 400 mogił, w jednej z kwater spo-
czywał zmarły z końcem sierpnia 1946 r. 
słynny komendant obrony Westerplatte 
mjr Henryk Sucharski, który po zakoń-
czeniu wojny został mianowany dowód-
cą 6.batalionu 3. Dywizji Strzelców 
Karpackich. W 1971 roku szczątki 
dowódcy ekshumowano i przeniesiono 
do Polski, składając urnę z prochami na 
Westerplatte. W pozostałych 421 mogi-
łach (liczba określona na podstawie 
ogólnego planu cmentarza, w innych 
źródłach podawane są również liczby 
430/431, np. w „Przewodniku po polskich 
cmentarzach wojennych  we Włoszech” 
autorstwa Adama Studzińskiego, z czego 
liczba 427 nazwisk żołnierzy faktycz-
nie w spisie) spoczęli uczestnicy walk 

nad rzeką Sangro, ranieni pod Monte 
Cassino i w kampanii adriatyckiej, zmar-
li w szpitalach w Bari i Neapolu, polegli 
w pobliżu bazy 1586. Eskadry do Zadań 
Specjalnych w Brindisi lotnicy oraz żoł-
nierze, zmarli w tym rejonie po zakoń-
czeniu walk we Włoszech. Trzeba przy 
tym pamiętać, iż region Apulii stanowił 
na Półwyspie Apenińskim bardzo ważny 
rejon lokalizacji oddziałów wchodzących 
w skład Bazy 2. Korpusu Polskiego ( w 
tym szkół wojskowych i innych, kształ-
cących ogólnie i zawodowo polskich żoł-
nierzy i naszą młodzież cywilną). 

Pamięć
Corocznie, w Dzień Zaduszny 2 listo-

pada na Polskim Cmentarzu Wojskowym 
w Casamassima odbywa się uroczysta 
Msza św. z udziałem polskiego przed-
stawicielstwa dyplomatycznego we 
Włoszech, reprezentantów władz pro-

wincji i lokalnych, delegacji włoskiej 
armii wraz z kompanią honorową 7. 
Pułku Bersalierów z Bari, Polonii oraz 
licznej rzeszy pielgrzymów. Ceremonia 
na cmentarzu wojennym połączona jest 
także od sześciu lat z odsłanianiem w 
godzinach popołudniowych kolejnych 
edycji wystawy fotograficznej i pamiątek 
z czasów wojny „ La Puglia dei Polacchi 
dal 1944 al 1946 ” organizowanej dzię-
ki poświęceniu i zaangażowaniu trój-
ki miejscowych pasjonatów –  naszej 
rodaczki Żanety Nawrot, Gianluca 
Vernole i Stefania Castellano. Patronat 
nad podjętą  inicjatywą sprawują   wła-
dze lokalne, Ambasada RP w Rzymie 
i Uniwersytet w Bari, współpracujący 
od  2009 r.  z Pomorską Akademią 
Medyczną, w której w okresie powojen-
nym podjął się kontynuacji pracy zawo-
dowej dr płk Tadeusz Sokołowski.

Tegoroczne uroczystości rocznicowe 
w Casamassima ( 02.11.2012 r. ) zbie-
gną się z zawarciem umowy braterstwa 

miast Jelcza – Laskowic z Casamassima, 
której jednym z filarów  podejmowa-
nej współpracy stanie się podtrzyma-
nie pamięci o łączącej nasze narody 
wspólnej historii. W dalszej perspek-
tywie, dzięki inicjatywie Ż. Nawrot i K. 
Piotrowskiego, planuje się utworzenie 
w obu miastach izb muzealnych, w któ-
rych prezentowane będą pamiątki po 
żołnierzach 2. Korpusu Polskiego, w tym 
także podniesione z pola bitwy o Monte 
Cassino i pozostałe po polskim szpitalu 
wojennym w Casamassima.

Ostatnich żyjących żołnierzy gen. 
Andersa pozostało niewielu, a przekaz, 
który pozostawili dla nas i następnych 
pokoleń jest wielki. Naszym obowiąz-
kiem staje się, aby zapis ten był wiecznie 
żywy.

Krzysztof Piotrowski

W następnym numerze:
Chcesz wiedzieć więcej? 
Zajrzyj na www.naszswiat.net 

W witrynie internetowej pisma, w zakładce Magazyn/Monte Cassino, 
znajdziecie niniejszy artykuł, wzbogacony o galerię, dodatkowych 
i ciekawych, zarówno archiwalnych, jaki współczesnych fotografii 
związanych z historią szpitala i Cmentarza Wojskowego w Casamassima  
oraz wszystkie artykuły Krzysztofa Piotrowskiego opublikowane 
dotychczas na łamach „Naszego Świata”. 

Mogiły 
pochowanych 
w Camassima 
polskich 
żołnierzy.
Fotografia 
archiwalna
 ze zbiorów 
autora.

Aleja prowadząca od bramy do 
ołtarza
Fot. autor, 2.11.2009 r.

Okolicznościowe wieńce pamiątkowe złożone przed ołtarzem Polskiego 
Cmentarza Wojskowego w Casamassima (fot. autor 2.11.2009 r. )

Brama 
Cmentarza 
Wojennego w 
Casamassima  
Fot. autor, 
2.11.2011 r.

Pierwszy transport 
nadjechał dopiero późnym 

popołudniem. Wolno, 
ostrożnie podchodziły 

pod bramę samochody 
sanitarne. Nigdy ich tyle 

nie widziano. 
W prostej perspektywie 

szosy zatraciły się 
w kolumnie odstępy, 

rząd samochodów szarzał 
jak długi wąż, długą smugą 

jaskrawiły się czerwone 
krzyże na burtach.

Olgierd Terlecki, 
"Polskie drogi"



Nr 17 / 16-30 września 2012 VI

Bój o Pizzo Corno 
Zamieszczony poniżej opis walki Pułku Ułanów Karpackich i 15. Pułku Ułanów Poznańskich będący wkładem w przełamanie Linii Hitlera, 
w połączeniu z prezentowanym materiałem fotograficznym, mają na celu zobrazowanie i uściślenie wybranych uwag terenowych 
(geomorfologii miejsca) oraz wprowadzenie korekty do błędnego i zamiennego operowania nazwami Passo Corno i Pizzo Corno. 

Z 
amieszczony poniżej opis walki 
Pułku Ułanów Karpackich i 15. 
Pułku Ułanów Poznańskich 
będący wkładem w przeła-

mywanie Linii Hitlera, w połączeniu z 
prezentowanym materiałem fotogra-
ficznym, mają na celu zobrazowanie i 
uściślenie wybranych uwag terenowych 
(geomorfologii miejsca) oraz wprowa-
dzenie korekty do błędnego i zamien-
nego operowania nazwami Passo Corno 
i Pizzo Corno. Zagadnienie to dotyczy 
również wielokrotnie mylnego posłu-
giwania się zamiennie nazwą wzgórza 
852 (Colle Santa Lucia) i wzg. 893. Przy 
czym, błędne określenia pojawiły się już 
w czasie bitwy o Monte Cassino i były 
wynikiem nieścisłego odczytywania nie-
których zapisów na mapach sztabowych 
oraz nieodpowiedniego stosowania lokal-
nych nazw własnych. Potwierdza to treść 
rozkazów i meldunków z maja 1944 r., 
jak również zapis szczegółowego przebie-
gu bitwy w monumentalnym dziele M. 
Wańkowicza oraz licznych późniejszych 
publikacjach historycznych poświęco-
nych temu zagadnieniu. 

Wyjaśnienie znaczeń lokalnych
Nazwa Passo Corno (Roża Przełęcz), 

w tym przypadku dotyczy jedynie okre-
ślenia przesmyku górskiego pomiędzy 
pasmem korony wzgórz (przy) Pizzo 
Corno a południowymi stokami Monte 
Cairo. Kilka kamiennych domostw na 
Passo Corno i przyległy teren należały 
wówczas do rodziny najstarszego obec-
nie mnicha z Klasztoru Montecassino 
– Don Germano pochodzącego z Terelle, 
a w jednym z nich zlokalizowane było 
dowództwo obrony niemieckiej dla tego 
odcinka. Na samym zaś Pizzo Corno nie 
było żadnych zabudowań. Wyjaśnić tutaj 
należy też zasadnicze dla tematu znacze-
nie nazwy Pizzo Corno, inaczej Rożego 
Wierzchołka. Ważne jednak przy tym, by 
zrozumieć skąd nazwa ta pojawiła się w 
pojęciu lokalnym jeszcze przed wiekami, 
gdy nie operowano oznaczeniami wysoko-
ściowymi na ówczesnych mapach (w tym 
przypadku odpowiednio do dzisiejszych 
oznaczeń koronki wzgórz Pizzo Corno 
– 945, 912, 893, 852 zwieńczających 
masyw obszernego wzniesienia poniżej 
Monte Cairo a powyżej Villa Santa Lucia). 
Otóż, w rozumieniu obserwatora sprzed 
wieków, nazwa Rożego Wierzchołka była 
odpowiednia do poczynionej obserwacji 
(z doliny Liri na płd. stoki Pizzo Corno) 

dla całego masywu góry połączonej kil-
koma blisko siebie położonymi szczytami 
– „rogami” (dla nas wspomniana powyżej 
numeracja wysokościowa z map sztabo-
wych), a rozpościerającej się swymi rozle-
głymi stokami ponad miasteczkiem Villa 

Santa Lucia. W znaczeniu ścisłym (stricte 
geomorfologicznym), nazwę Pizzo Corno 
powinno się stosować wyłącznie na okre-
ślenie stożkowego wierzchołka wzgórza 
945, jako najwyższego na omawianym 
grzbiecie. W tym przypadku, by rozwinąć 
określenie ścisłe, stosowane powinno być 
następujące poprawne brzmienie opisu 
– walka Ułanów Karpackich i Ułanów 
Poznańskich stoczona była na grzbiecie 
górskim u podnóża Pizzo Corno. 

 Podobne wnioski w nazewnictwie 
lokalnym wypływają z czytania i rozu-
mienia nazwy miasteczka Piedimonte 
San Germano (również z doliny Liri, spo-
glądając od południa), gdzie rozdziele-
nie członu Piedimonte na piedi (stopy) 
i monte (góra) tłumaczy nam dokładne 
rozumienie przyjętej nazwy. Miasteczko 
Piedimonte ma być tutaj Stopami Góry. 
W tym przypadku stopami (miasteczko) 
dla góry Cairo (1669 m n.p.m.).  

Kolejną istotną uwagą jest też dla tema-
tu, że samo Passo Corno nie jest widoczne 
z doliny Liri, gdyż jest zasłonięte koron-
ką wzgórz (leżących przy) Pizzo Corno. 
Natomiast jest ono widoczne (podobnie 
jak część Pizzo Corno) z doliny Rapido 
(z rejonu miasteczek Caira – Portella – 
Sant’Elia Fiumerapido). Naturalnym jest 
też, że nazwy dla wzniesień i gór nada-

wane są głównie na podstawie obserwa-
cji czynionej z niższych partii i pozio-
mów wysokościowych (w przypadku 
Pizzo Corno i Piedimonte z doliny Liri). 
Wypływa stąd ważny wniosek i po raz 
kolejny potwierdzający błędy interpreta-
cyjne zrodzone jeszcze podczas trwania 
bitwy o Monte Cassino oraz powielane 
przez wiele dziesięcioleci. Otóż, żaden 
z historyków opowiadających o bitwie 
nie jest w stanie wskazać Passo Corno z 
doliny Liri i dlatego będzie też je mylił 
w opisie z widocznym i właściwym Pizzo 
Corno. W związku z powyższym, pojawia 
się tutaj konieczność dokładnego rozróż-
niania tych nazw. 

Czytanie samych map sztabowych 
podczas opisu bitwy jest z pewnością 
niewystarczające. Trzeba brać pod uwagę 
również pierwotne znaczenie nazewnic-
twa wypływającego z języka włoskiego 
i jego licznych dialektów. Ponadto, bio-
rąc pod uwagę złożoność problematyki, 
musimy także pamiętać, iż obserwacje 
czynione w górach dają częstokroć wra-
żenie złudzeń optycznych oraz prowa-
dzą do spłaszczeń odbieranego obrazu 
podczas prowadzenia wizji lokalnych 
(takie wrażenie wywołuje np. z Monte 
Castellone obraz wzg. 852, które wizu-
alnie łączy się w jedną całość z wyższym 
i pobliskim wzg. 893). Wszystko zależne 
tutaj jest od przyjętego punktu czynionej 
obserwacji. Dlatego artykuł ten, któ-
rego celem jest dokładne wyjaśnienie 
omawianego zagadnienia, wzbogacony 
został o odpowiednią dozę dokumentacji 
fotograficznej, w tym m. in. wykona-
nej podczas lotu motolotnią (szerzej na 
internetowych stronach dwutygodnika „ 
Nasz Świat”).

Przebieg natarcia
 19 – 25 maja 1944 r.
 Pierwsze ogólne plany uderzenia sił 2. 

Korpusu Polskiego na zakładanej głów-
nej osi - Monte Castellone, Pizzo Corno 
i Piedimonte San Germano zrodziły się 
jeszcze w pierwszej połowie kwietnia 
1944 r. uzyskując aprobatę Naczelnego 
Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego. 
Związane to było jednak z przeformowa-
niem znacznej części ugrupowania wojsk 
sprzymierzonych w ramach 8. Armii 
Brytyjskiej i wymagało szczegółowego 
rozpatrzenia i zatwierdzenia w dowódz-
twie gen. H. Alexandra. Ostatecznie, pro-
ponowany we wstępnej fazie plan ude-

rzenia i przełamania połączonych linii 
obrony niemieckiej pomiędzy dolinami 
Rapido i Liri przez Pizzo Corno, uległ 
zawieszeniu i losy prowadzonej operacji 
o kryptonimie Diadem zapisała w inny 
sposób historia.

Wysokie straty oddziałów liniowych 2. 
Korpusu Polskiego poniesione w bezpo-
średnim natarciu przeprowadzonym na 
odcinku pomiędzy wzgórzami 593 (Góra 
Ofiarna) a 601 (Góra Anioła Śmierci) w 
dniach 11 – 19 maja 1944 r., wymusiły 
konieczność wprowadzenia do kolejnej 
fazy działań w bitwie o Monte Cassino 
spieszonych pułków rozpoznawczych z 
pozycji przesłonowych na 771 (Monte 
Castellone) i położonego na północny – 
wschód miasteczka Caira. Tym samym 
oddziały 15. Pułku Ułanów Poznańskich 
(wydzielony pododdział z tego pułku 
był już od 17 maja w akcji szturmowej 
na Sant’Angelo w grupie bojowej mjr. 
Smrokowskiego) na M.Castellone pod 
dowództwem mjr.Zbigniewa Kiedacza 
i Pułku Ułanów Karpackich (w rejo-
nie miasteczka Caira) mjr. Stanisława 
Zakrzewskiego zostały wyznaczone do 
uderzenia na wprost na kierunku zachod-
nim ze swych podstaw wyjściowych w 
stronę korony wzgórz Pizzo Corno – wzg. 
852, 893, 912, 945 oraz w kolejnym eta-
pie na wznoszące się stromo Monte Cairo 
(Oko Cyklopa), oddzielone od pasma 
wzgórz Pizzo Corno przesmykiem gór-
skim Passo Corno i żlebem dawnego stru-
mienia górskiego (Fossa Mariazecca). 

19 maja 1944 r. o godz. 13.30 do jed-
noczesnego natarcia rozpoznawczego na 
Pizzo Corno poprowadzono 3. szwadron 
Pułku Uł. Karp. (odcinek płn. – wsch.) 
i  1. szwadron z 15. Pułku Uł. Pozn. 

(odcinek płd. – wsch.) w pasie pomię-
dzy kotlinką przy Farmie a osadą Pozzo 
Santa Lucia (720), skąd spędzono wysu-
niętą pozycję broni maszynowej npla. 
Następnie po stromym wspięciu się na 
wschodnie (Ułani Karpaccy) i południo-
we (Ułani Poznańscy) stoki wzg. 852, 
pomiędzy byłym kamieniołomem (okre-
ślanym również mianem wyrwy 710) 
szwadrony obydwu pułków uderzyły na 
pierwszą linię kamiennych składaków 
npla na samym grzbiecie wzg. 852, jego 
południowej krawędzi oraz na bunkry i 
schrony wyczekiwania w kotlince pomię-
dzy wzg. 852 a pobliskim wzg. 893.

Wobec doskonałego wglądu ze stano-

Widok 
z motolotni
na Pizzo Corno 
(od lewej wzg. 
852, 893, 912, 
945) z poniżej 
Pozzo Santa 
Lucia i Fossa 
Mariazecca 
oraz (po prawej) 
Passo Corno.
Fot. autor, 
15.08.2011 r.

Przebieg natarcia Ułanów Karpackich i Ułanów Poznańskich na Linię 
Hitlera podczas bitwy o Monte Cassino

 –„Bo widzisz – mówi mjr 
Zakrzewski – odwaliliśmy 

pieszą Somosierrę. 
Szwadron 3. Stryjewskiego 

poszedł do natarcia na 
bunkry niemieckie, siedzące 

podwójną koroną na 
szczycie 893, na szczycie 
912 w poprzek dwu i pół 

kilometrowej drogi marszu 
po stokach Castellone”.

 „Bitwa o Monte Cassino”, 
Melchior Wańkowicz

Poniżej Monte 
Cairo grzbiet 
Pizzo Corno 
oparty o masyw 
rozległej góry 
ponad Villa 
Santa Lucia – 
widziane 
ze wzg. 575.
Fot. autor,
2.10.11 r.
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wisk niemieckich na stokach górującego 
i wszechobecnego Monte Cairo w odci-
nek natarcia szwadronów ułańskich, z 
polskich linii skierowano ogień wspie-
rający 6. Pułku Artylerii Lekkiej z okolic 
Portella – S. Michele oraz artylerii cięż-
kiej z rejonu Pozzo Cerreto. Zastosowano 
również ostrzał pozycji niemieckich na 
Monte Cairo pociskami zadymiającymi, 
aby utrudnić dogodną obserwację ataku 
z jej stoków. 

Kruszy się Linia Hitlera
Bezpośrednia walka na bliskie odle-

głości wywiązała się na stanowiskach 
czołowej linii umocnień niemieckich już 
ok. godziny 15 na szczycie wzg. 852 i 
następnie przeniosła się w krótkim prze-
dziale czasu na fałdę terenową poniżej 
płd. – wsch. stoku wzg. 893 . Bój Ułanów 
Karpackich z niemieckimi strzelca-
mi górskimi (pododdział 4. Batalionu 
Wysokogórskiego z 5. Dywizji Górskiej),  
pomiędzy grzbietem wzg. 852 a obetono-
wanymi stanowiskami z beczek i kamieni, 
przybrał zaciekły przebieg i ostatecznie 
doprowadził do przełamania niemiec-
kiej pozycji obronnej w tym miejscu. 
Przeciwnik nie wytrzymał brawurowej 
akcji szturmowej 3. szwadronu Pułku 
Uł. Karp. i część obrońców z czołowej 
pozycji na Ryglu Sengera poddało się 
nacierającym Polakom. Pozostałej grupie 
udało się tymczasem wycofać płn. krawę-
dzią wzg. 893 pod ogniem osłonowym. 
Jednocześnie, idący w ataku 1. szwadron 
Ułanów Poznańskich wsparł wydzieloną 
grupką żołnierzy zdobycie szczytu wzg. 
852 oraz nieprzerwanym działaniem 
zaczepnym doprowadził do opanowania 
południowego rejonu wzgórz 852 i 893. 
Tym samym, główne zadanie uderze-
niowe powierzone Ułanom Karpackim , 
wsparte działaniem Ułanów Poznańskich 
na południowych stokach wzg. 852 osią-
gnęło cel rozbicia pierwszej linii obrony 
niemieckiej.

Po konsolidacji polskiego natarcia, 
kolejny szturm przeprowadzono połączo-
nymi siłami obydwu szwadronów ułań-
skich na wprost, zdobywając po godz. 
16 wzg. 893 i przedłużając natychmiast 
uderzenie wydzielonymi drużynami na 
kolejne w ciągu grzbietu górskiego Pizzo 
Corno wzgórze 912.

Początkowy błyskawiczny sukces 
Polaków na tym odcinku zaskoczył 
powiązaną obronę niemiecką i po godz. 
17 z kierunku zachodniego (ze wzg. 
945) wyprowadzono kontrnatarcie skie-
rowane celem odbicia wzg. 893. Akcję 

tę powstrzymał silny ogień zaporowy 
polskiej artylerii i broni maszynowej, a 
późniejsze działania strzelców górskich 
ograniczyły się do utrzymania obronnego 
głównej wyniosłości – wzg. 945 oraz flan-
kowania ogniowego polskich oddziałów 
na zajętej części zdobytego grzbietu ze 
stoków Monte Cairo.  

Około godz. 18, dowództwo połączo-
nych szwadronów ułańskich objął mjr. 
Z. Kiedacz, a po zmroku płk. Nowina 
– Sawicki wprowadził na stanowiska 2. 
szwadron 15. Pułku Uł. Pozn. luzując 
wykrwawiony oddział szturmowy tego 
pułku. Przez cały czas boju o Pizzo Corno 
wielkim poświęceniem wykazały się także 
grupy noszowych zaopatrujących natarcie 
w niezbędne środki ogniowe oraz odno-
sząc ranionych w czasie bitwy ułanów.

W następnych dwóch dniach, 20 i 21 
maja prowadzono kilkukrotnie działania 
zaczepne podejmując próbę ostatecznego 
opanowania wzgórz 912 i 945 jednak 
skonsolidowany opór obrońców i prze-
prowadzone kontrataki pozwoliły zacho-
wać nplowi wzg. 945, aż do 25 maja. 

Tymczasem, 21 maja na odcinku połu-
dniowo – zachodnim przeprowadzono 
rozpoznanie bojowe wydzielonych pod-
oddziałów z 18.Lwowskiego Batalionu 
Strzelców i z 5. Batalionu Strzelców 
Karpackich na kierunku wzg. 553 celem 
oskrzydlenia Pizzo Corno i rozbicia nie-
mieckiej linii obronnej na tym odcinku. 
Przeprowadzona akcja wykazała jednak 
coraz silniejszą konsolidację sił niemiec-
kich na wzg. 718 i na płd. stokach wzgó-
rza 945. Tego samego dnia w godzinach 
popołudniowych, gen. Władysław Anders 
wydał rozkaz wstrzymania bezpośrednich 
szturmów na wzg. 945 wobec wzmaga-
jącego się oporu niemieckiego na całej 
linii obrony niemieckiej od Pizzo Corno 
poprzez Piedimonte San Germano, 

Aquino i Pontecorvo, gdzie działania 
ofensywne prowadziły oddziały brytyj-
skie i kanadyjskie. 

Wzmożony opór
Utrzymanie w rękach niemieckich wzg. 

945 miało wyjątkowo ważne znaczenie 
osłaniające dla stanowisk na odcinku płd. 
- zach., tj. na wzgórzach 718, 553 i w 
Piedimonte S. Germano. Scalano tym 
samym ciągłość obrony na Linii Hitlera 
oraz zabezpieczano jedyną drogę zaopa-
trzenia i przyszłego odwrotu oddzia-
łów własnych pomiędzy Passo Corno a 
Castrocielo. Można tutaj z całą pewnością 
stwierdzić, że rozbicie sił niemieckich na 
kluczowym wzg. 945 doprowadziłoby do 
zrolowania całego systemu obronnego 
na tym odcinku i oszczędziłoby wysokich 
strat poniesionych w najbliższych dniach 
przez 6. Pułk Pancerny i w przydzielonych 
oddziałach piechoty podczas natarcia na 
Piedimonte S.Germano. Jednak wytyczne 
dowódcy 8. Armii gen. Leese skierowane 
do gen. Andersa 20 maja 1944 r. mówiły 
jedynie o konieczności utrzymania stycz-
ności bojowej z nieprzyjacielem i stwa-
rzania pozorów ostatecznego uderzenia 
na Pizzo Corno i Piedimonte. W rzeczywi-
stości gen. Leese nalegał głównie na bez-
względne utrzymanie Villi Santa Lucia 
jako punktu zabezpieczającego drogę nr 
6 (via Casilina) i odcinek natarcia 13. 
Korpusu Brytyjskiego w dolinie Liri. W 
tym rozumieniu, Piedimonte S.Germano 

i wzg. 945 miały, więc być wiązane sil-
nym ogniem, by pozbawić je możliwości 
rażenia głównych sił prących doliną na 
Rzym.

Stan wzajemnej styczności ognio-
wej pomiędzy wzg. 893 i 945 utrzymy-
wał się aż do wspomnianego 25 maja, 
kiedy oddziały obrońców (w nocy z 24 
– 25 maja) rozpoczęły osłaniany ze sto-
ków Monte Cairo odwrót na kierunku 
zachodnim w stronę Castrocielo, Colle 

San Magno i Roccasecca. Pozwoliło to 
na natychmiastowe zajęcie w tym dniu 
przez wydzielone patrole 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich, wzg. 912, wzg. 945 
oraz po stromej wspinaczce górujące-
go szczytu Monte Cairo 1669 m n.p.m., 
gdzie zatknięto polską flagę narodową. 
Moment ten, w połączeniu z zatknię-
ciem proporczyka 6. Pułku Pancernego 
w zdobytym Piedimonte, zwieńczał dwu-
tygodniową bitwę (11 – 25 maja 1944 r.) 
stoczoną przez 2. Korpus Polski o prze-
łamanie obrony niemieckiej w masywie 
górskim Monte Cassino – Monte Cairo 

(na Linii Gustawa) oraz w przełamaniu 
Linii Hitlera na odcinku Monte Cairo – 
Piedimonte San Germano.
Powyższym artykułem oddaję hołd oraz 
cześć walczącym i poległym w bitwie 
o Monte Cassino żołnierzom gen. 
Władysława Andersa za ich wspólny 
wysiłek i poświęcenie.

Krzysztof Piotrowski

Stanowiska 
niemieckie 
na Pizzo Corno. 
Oprac. 12. 
Kompania 
Geograficzna, 
1945 r. 

Mjr Zbigniew Kiedacz w swoim 
składaku u podnóża Monte 
Castellone.
Fot. archiw. ze zbiorów autora.

„…Corno, zębate 
strzelnicami, silne skalistą 

kawerną, z której pluły 
bezpiecznie niemieckie 
moździerze – milczało. 

Zbocza jego, flankujące oba 
natarcia ogniem – pylony 
wiecznie czujne, wiecznie 
groźne – zdawały się tak 

nieme jak pozostałe rzędy 
amfiteatru. Pułkownik 
przesunął wzrok wyżej: 

jednooki Polifemus – Cairo 
– wisiał nad terenem, 
tajemniczy jak zawsze, 
milczący jak zawsze”.

„Bitwa o Monte Cassino”, 
Melchior Wańkowicz

Inferno Track – 
Droga do Piekieł

Historia i znaczenie 
jednej z głównych arterii 
komunikacyjnych 
2. Korpusu Polskiego 
podczas bitwy o Monte 
Cassino. 

W następnym numerze:
Chcesz wiedzieć więcej o boju na Pizzo 
Corno? Zajrzyj na www.naszswiat.net 

W witrynie internetowej pisma, w zakładce Magazyn/Monte Cassino, 
znajdziecie niniejszy artykuł, wzbogacony o galerię, dodatkowych 
i ciekawych, zarówno archiwalnych, jaki współczesnym fotografii 
związanych oraz wszystkie artykuły Krzysztofa Piotrowskiego 
opublikowane dotychczas na łamach „Naszego Świata”. 

Monte 
Castellone 
i Pozzo Santa 
Lucia widziane 
z rozbitego 
składaka 
na wzg. 852.
Fot. autor, 
27.06.2010.
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Inferno Track - Droga do Piekieł 
Kilkumiesięczne utrzymanie wysuniętego odcinka bitewnego w masywie górskim Monte Cassino – Monte Cairo oraz umieszczonych tam 
oddziałów, wymagało wielkiego wkładu i wysiłku ze strony służb zaopatrzenia i transportu oraz innych zabezpieczających utrzymanie 
arterii drogowych na wielokilometrowym szlaku drogowym.

Dla polskiego Czytelnika opisów 
bitwy o Monte Cassino najle-
piej znana jest oczywiście nazwa 

Drogi Polskich Saperów, jednak ta wąska 
dróżka była w znaczeniu ogólnym bitwy 
jedynie najdalej wysuniętym odcinkiem 
całej sieci dróg 2. Korpusu Polskiego, 
mających równie wielkie znaczenie pod-
czas przełamywania Linii Gustawa. Przy 
tych uwagach warto skupić się na bliź-
niaczym odpowiedniku Drogi Polskich 
Saperów (w ramach zaopatrzeniowych 5. 
Kresowej Dywizji Piechoty) - znajdują-
cej się po drugiej stronie śmiercionośnej 
doliny Rapido „Drogi do Piekieł”, której 
wyjątkowe znaczenie warte jest również 
poświęcenia szczególnej uwagi.

Przecinający, ostrymi graniami i spada-
mi okoliczne wzniesienia i góry, żleb daw-
nego strumienia pomiędzy Acquafondata 
a Portella przyjął swą nazwę jeszcze przed 
wiekami, kiedy ludność lokalna i ówcześni 
twórcy map nadali owo sugestywne okre-
ślenie temu groźnie i tajemniczo wyglą-
dającemu miejscu – l’Inferno (Piekło). Z 
kolei, w interesującym nas okresie trwa-
nia bitwy o Monte Cassino, wąwóz ten 
ze względu na jego znaczenie i przysto-
sowanie dla potrzeb toczonej przez wiele 
miesięcy walki określano mianem nada-
wanym przez przemierzające ten odci-
nek szlaku oddziały sprzymierzonych. 
Od pierwszych oddziałów Francuskiego 
Korpusu Ekspedycyjnego otrzymał on 
imię Ravin de l’Inferno, po czym przez 

Nowozelandczyków i Brytyjczyków nazy-
wany był Inferno Track. Polscy żołnierze 
określali zaś ten odcinek ważnej arte-
rii od przyjętych wcześniej form, jako 
„Droga do Piekieł”, „Piekielna Droga” lub 
„Droga Inferno”. 

Sprzymierzeni 

w piekielnym wąwozie
W połowie stycznia 1944 r. Algierska 

3. Dywizja Piechoty, wchodząca w skład 
FKE gen. Juin, otrzymała rozkaz uderze-
nia rozpoznawczego przez Acquafondata 
na kierunku Vallerotonda i Sant’Elia 

Fiumerapido, by ustalić przyczółek 
w dolinie Rapido na północ od silnie 
blokowanej doliny wzdłuż via Casilina. 
Przydzielony do odcinka nowego natar-
cia 4. Pułk Strzelców Tunezyjskich po 
stoczeniu walki w dniach 14 – 16 stycznia 
pomiędzy Cerreto a Portella, zepchnął 
ostatecznie obronę niemiecką na zachód. 
Od tego momentu powstał pomysł stop-
niowego przystosowania wąwozu Inferno 
do potrzeb komunikacji, gdyż dotychcza-
sowa droga prowadząca do tego odcin-
ka pomiędzy Acquafondata przez Pozzo 
Cerreto do Sant’Elia w dolinie rzeki 
Rapido, była ze względów logistycznych 
niewystarczająca i poddana silnemu 
ostrzałowi artyleryjskiemu. Zaznaczyć 
tutaj warto, iż sam rejon Acquafondata 
i Viticuso był w tym czasie jedynym 
pomiędzy Venafro a doliną Rapido miej-
scem, gdzie można było skupić przepływ 
oddziałów i materiałów podczas prób 
obejścia na kierunku północnym od silnie 
bronionego i ufortyfikowanego wlotu do 
doliny Liri. 

Tym samym podjęto szybką decyzję 
przystosowania omawianego żlebu - 
koryta rzecznego na możliwie szeroką 
drogę, mogącą pomieścić w ruchu jed-

nokierunkowym i wahadłowym regular-
ne kolumny transportowe, pomimo iż 
znaczna część wąwozu Inferno poddana 
była stałej obserwacji nieprzyjaciela (z 
Monte Cairo i Monte Cifalco) oraz ostrza-
łowi artyleryjskiemu.  Pierwsze prace 
przystosowawcze podjęto 20 lutego siła-
mi 83. Batalionu Saperów i ukończono 
15 marca 1944 r., pokonując znaczne 
spady wysokości, wysadzając i niwelując 
liczne przeszkody skalne, wznosząc spe-
cjalne podesty i wyścielając podłoże sta-
lowymi sieciami. Wiele odcinków budo-
wanej drogi osłonięto wielkimi sieciami 
maskowniczymi i przygotowano plutony 
saperów do stałego utrzymania odpo-
wiednio zabezpieczonej nawierzchni.

25 marca 1944 r., na skutek dotych-
czasowych nieudanych prób przebicia się 
przez niemieckie linie obrony w najbliż-
szej okolicy Monte Cassino, przyjęto plan 
reorganizacji sił i podjęcia przygotowań 
do kolejnej operacji mającej na celu osta-
teczne przełamanie Linii Gustawa. W 
ramach tych przygotowań, 15 kwietnia 
2. Dywizja Nowozelandzka wchodząca 
w skład 2. Korpusu Nowozelandzkiego, 
przejęła dotychczasowe stanowiska FKE 
na Colle Belvedere i Colle Abate na wschód 

od Monte Cairo. Jednocześnie przejęto 
obecną sieć dróg przeznaczoną dla wojsk 
francuskich, w tym tzw. drogę północ-
ną (North Road) z Venafro do Sant’Elia 
Fiumerapido i Ravin de l’Inferno. Z obu 
tych szlaków Nowozelandczycy zasilali 
przez dolinę Rapido, miasteczko Caira i 
najgroźniejszą w tej okolicy Terror Track, 
swoje najbardziej wysunięte oddziały na 
stanowiskach pod Terelle. Od momen-
tu przejęcia przez Nowozelandczyków 
wąwozu Inferno umieszczono w nim bazę 
materiałową zwaną Hove Dump a nazwę 
Ravin de Inferno zastąpiono na Inferno 
Track. 

Przybycie 

polskich żołnierzy
Niebawem, sektor nowozelandz-

ki pomiędzy Venafro a Caira przez 
Acquafondata, Portella i Sant’Elia, 
podzielono pomiędzy wprowadzane 
na ten odcinek oddziały 2. Korpusu 
Polskiego gen. Władysława Andersa. W 
przedziale 8 – 17 kwietnia 1944 r. pol-
skie jednostki, na ich dotychczasowym 
odcinku frontu zimowego zastąpiono 
siłami 10. Korpusu Brytyjskiego, a 5. 
Kresowej Dywizji Piechoty (2. KP) 22 

kwietnia wyznaczono północny odci-
nek operacyjny.  Natomiast 3. Dywizja 
Strzelców Karpackich wraz z 2. Brygadą 
Pancerną miały w tych warunkach ope-
rować na osi południowej z Venafro 
przez San Vittore del Lazio, Cervaro do 
San Michele i dalej na kierunku wzgórz 
masywu górskiego Monte Cassino.

Przydzielenie 5. KDP dla sektora pół-
nocnego, wymusiło jednocześnie podział 
pomiędzy oddziały polskie i nowoze-
landzkie dwóch szlaków prowadzących z 
Acquafondata przez Cerreto do Sant’Elia 
Fiumerapido i przez Inferno Track do 
Portella na skraju doliny Rapido. W 
rzeczywistości, ze względów logistycz-
nych musiano jednak zachować wspól-
ne wykorzystywanie obu arterii, gdyż 
nowozelandzki odcinek North Road 
pokonywały również oddziały polskie do 
znajdujących się w rejonie Pozzo Cerreto 
stanowisk  10. i 11. Pułku Artylerii 
Ciężkiej, dla których amunicję ze skład-
nicy pod Venafro nocnymi transportami 
dowoziły przydzielone kompanie trans-
portowe, w tym głównie 22. Kompania 
Zaopatrywania Artylerii. Z kolei, w czę-
ści Inferno Track nadal znajdowały się 

H������� � ��������� ������ � �������� ������� ��������������� 2. K������ 
P�������� ������� ����� � M���� C������

Początkowy 
odcinek Inferno 
Track 
przy 
Acquafondata.
Fotografia za 
M. Wańkowicz, 
Bitwa o Monte 
Cassino, wyd. I, 
Rzym 1945 
ze zbiorów 
autora

„Wzdłuż drogi rozstawione 
tablice z napisami: 
droga ostrzeliwana,
 nie zatrzymuj się, 
zachowaj odległość, 
nie bądź głupi,
nie daj się zabić, 
działały jak bodziec 
przyspieszenia i wozy 
pędziły jak szalone, 
na złamanie karku w dół”. 

J. Maj, Na drogach do piekieł

Widok z North Road na końcowy odcinek „Drogi do Piekieł” przy Portella 
w rejonie punktu przeładunkowego „Gdańsk”. W tle dolina Rapido i 
masyw górski Monte Cassino – Monte Cairo. Fot. autor, 20.03.2011

 Inferno Track w okolicy Portella w kierunku Acquafondata. 
Fot. autor, 01.10.2011
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składy zapasów Nowozelandczyków.
Cały wąwóz miał ok. 6 – 7 kilometrów 

długości i opadał znaczną różnicą wyso-
kości pomiędzy początkowym punktem 
koncentracji do przemieszczenia oddzia-
łów i materiałów przy Acquafondata a 
jego wylotem zlokalizowanym przy mia-
steczku Portella tuż na krawędzi doliny 
Rapido. Ujście wspomnianego wąwo-
zu Inferno znajdowało się w naturalnej 
obszernej zapadlinie terenowej nazwanej 
przez polskich żołnierzy „Gdańsk” i oto-
czone było stanowiskami pułków artyle-
rii lekkiej, skoncentrowanymi pomiędzy 
Portella a San Michele. Z tego ważnego 
punktu przeładunkowego wyprowadza-
no wszystkie pododdziały 5. KDP oraz 
kolumny mułów poprzez dolinę rzeki 
Rapido na wysunięte linie w masywie 
górskim na północ od Monte Cassino.  

Bitewna sztafeta
W powrotnej drodze z pola bitwy oraz 

zlokalizowanych tam BPO i WPO (bata-
lionowych i wysuniętych punktów opa-
trunkowych) przez „Piekielny Wąwóz” 
transportowano przepływowo do 
umieszczonego w nim GPO (Głównego 
Punktu Opatrunkowego) rannych żoł-
nierzy, których następnie po koniecznym 
zaopatrzeniu, operacjach i transfuzjach 
przesyłano w sztafecie sanitarnej przez 
Acquafondata (gdzie transporty z GPO 
przejmowała 5. Kompania Sanitarna) 
bezpośrednio do 6. Szpitala Wojennego 
oraz 3. i 5. CCS (casualy clearing sta-
tion) w Venafro. Z kolei, poległych żoł-
nierzy dywizji Kresowej oraz 4. Pułku 
Pancernego przewożono lekkimi pojaz-
dami z ich odcinka natarcia poprzez doli-
nę Rapido i „Drogę Inferno” na utwo-
rzony w Acquafondata prowizoryczny 
cmentarz 5. Kresowej Dywizji Piechoty.

Transporty oddziałów i zaopatrzenia 
wysyłanego na pierwszą linię prowadzo-
no głównie nocami wraz z kolumnami 
mułów, które po drugiej stronie doli-
ny Rapidow mogły dotrzeć do najbar-
dziej wysuniętych stanowisk ogniowych. 
Obu polskim dywizjom (5.KDP i 3.DSK) 
przydzielono po jednej lekkiej kompa-
nii transportowej, które miały miesza-
ny skład załóg kierowców (Polaków i 
Brytyjczyków). Wyznaczona część kie-
rowców przekazywała materiały prze-
wożone głównie willisami (na kompanię 
przypadało ponad 60 tych pojazdów, 
zwanych też bantamami lub łazikami) w 
zagłębieniu przy Portella, skąd następnie 
wysyłano je dla stałego „żywienia bitwy”. 

Kolumny pojazdów przemierzające 
wąwóz Inferno za dnia wysyłano w ruchu 
wahadłowym poprzez specjalnie zorga-
nizowane posterunki regulacji ruchu 
(RR). Kierowcy przemierzający „ Drogę 
do Piekieł” przy znacznych prędkościach 
(do 60 mil/ godz. – oznaczenie na licz-
nikach jeppów, z odstępami pomiędzy 
pojazdami 100 – 150 metrów), jako swój 
symbol przyjęli czarnego diabła malowa-
nego na tle czerwonego prostokąta. Stąd 
też, nazywano ich „Czarnymi diabłami”. 
Na wypadek trafienia gnającego pojazdu 
w kolumnie, natychmiast usuwano go z 
drogi dzięki zorganizowanym plutonom 
oczyszczającym ten ważny szlak.

Ponadto, obie dywizje polskie miały po 
kilka kompanii mulników cypryjskich i 
hinduskich, którymi dowodzili podofice-
rowie oficerowie brytyjscy. 3. DSK miała 
trzy kompanie mułów a 5.KDP dwie, 
z czego, podczas trwającego natarcia, 
każdej nocy w stronę masywu wysyłano 
wspólnie 700 – 1200 mułów z ładunkiem 
jucznym. 

Z punktu przeładunkowego „Gdańsk” 
5. KDP w Portella ( 3. DSK miała odpo-
wiedni punkt w okolicy San Michele ), 
oddziały i zaopatrzenie przemieszczano 
przez dolinę Rapido do masywu Monte 
Cassino – Monte Cairo podobnie szybko 
i przy stałym zadymieniu tego odcinka 
od świtu do nocy. Oddziały i materiały 
po przebyciu doliny rozdzielano ponow-
nie w okolicy Villa dla odcinków obu 
dywizji. 

Dowództwo Dywizji Kresowej
Przy krawędzi wąwozu Inferno, w jego 

płn. – wsch. części usytuowany był w 
murowanym domostwie punkt dowo-
dzenia 5. Kresowej Dywizji Piechoty. 
Stacjonowali tam m.in. głównodowodzą-
cy dywizją gen. N. Sulik, jego zastępca 
płk. K. Rudnicki, szef sztabu ppłk. S. 
Maleszewski, dowódca artylerii dywizyj-
nej płk J. Orski oraz dowódca saperów 
dywizyjnych ppłk J. Hempel. 8 maja 
1944 roku, kiedy na to stanowisko tuż 
przed planowanym natarciem przybył 
szef sztabu Korpusu płk K. Wiśniowski, 
dotarła wiadomość o rozbiciu przez 
artylerię niemiecką Głównego Punktu 
Opatrunkowego wysuniętego bardziej 
na zachód w stronę Portella. Artyleria 
niemiecka już poprzedniego dnia trafiła 
skutecznie w wąwozie Inferno składy 
zapasów amunicji Nowozelandczyków 
i wywołana łuna dała im doskonały 
punkt naprowadzania kolejnych ogni. 

Przygotowywanego na zbliżające się 
natarcie, w miejscu poprzedniego MDS 
(main dressing station), GPO nie mogły 
już więcej oszczędzić rozpostarte wiel-
kie znaki czerwonego krzyża, w związ-
ku z tym zadecydowano o przesunięciu 
tego ważnego zespołu sanitarnego wgłąb 
wąwozu. Do przeniesionego GPO  11 
maja przybył 70 - letni naczelny chirurg 
2. Korpusu Polskiego gen. prof. Bolesław 
Szarecki, który operował rannych żołnie-
rzy nieprzerwane kilkadziesiąt godzin.

GPO w wąwozie Inferno dla 5. KDP 
utworzono już 25 kwietnia siłami 6. 
Kompanii Sanitarnej dowodzonej przez 
por. lek Z. Rymkiewicza. Do tego punktu 
przydzielono dodatkowe czołówki chi-
rurgiczne i transfuzyjne oraz specjalne 
zapasy materiałów medycznych, żywno-
ściowych i transportowych. Ogólnie przez 

okres trwającej bitwy o Monte Cassino 
przeszło przez GPO Dywizji Kresowej 
1504 rannych, z których na miejscu pod-
dano operacji  (158) i wykonano 148 
transfuzji. Podobny zespół natychmia-
stowej obsługi sanitarnej utworzono 
na drugiej osi ewakuacji w San Vittore 
del Lazio, odpowiednio dla 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich. O znaczeniu tych 
dwóch wyjątkowych miejsc, wysuniętych 
niebezpiecznie tuż pod zasięg ognia nie-
przyjaciela, najlepiej świadczy liczba oca-
lonych istnień ludzkich i żołnierskich.

Regulacja ruchu
 Specjalnie utworzony skład regulacji 

ruchu, służby sanitarne, kierowcy, grupy 
warsztatowe i saperów, tworzyły wyjąt-
kowo ważne ogniwo na trasie stałego 
przemieszczania oddziałów i przesyłania 
niezbędnego zaopatrzenia dla najbar-
dziej wysuniętych stanowisk. Sztab (RR) 
wypracował w czasie trwającej bitwy 
centralne tabele przemarszów i ramowe 

tabele kolumn, by zachować stałą płyn-
ność. Z całą pewnością trzeba pamię-
tać o wkładzie i wysiłku tych jednostek, 
zwłaszcza, że na jednego żołnierza w 
pierwszej linii przypadało kilku innych 
na najbliższym zapleczu. To właśnie te 
oddziały obsługiwały najważniejsze arte-
rie „żywiące bitwę”.

Ravin de l’Inferno, Inferno Track, czy-
„Droga do Piekieł” przez wiele miesięcy 
była nie tylko jednym z głównych szla-
ków w przepływie wojsk i materiałów, 
składem amunicji i materiałów pędnych, 
punktem sanitarnym, ale też wąskim 
kilkukilometrowym pasem, na którym 
miało miejsce wiele tragedii i cierpień 
związanych z toczoną walką. 

Dziś miejsce to spowija ta sama cisza, 
która towarzyszyła tej okolicy przed wie-
kami, a znaczna część piekielnego szlaku 
pokryta została gęstą szatą roślinną i 
osuwającymi się po stromych graniach 
lawinami kamieni i ziemi

Krzysztof Piotrowski

W wysuniętym 
rejonie 
uzupełnień 
zaopatrzenia 
„Gdańsk”.
Fotografia za 
M. Wańkowicz, 
Bitwa o Monte 
Cassino, wyd. I, 
Rzym 1945 
ze zbiorów 
autora

„Zszokowane, zamglone 
oczy budzą się na świat 

przemożnym jaśnieniem. Ten 
człowiek – już całe życie, we 
wszystkich okolicznościach 

będzie żołnierzem spod 
Monte Cassino. Do tego 
wspomnienia przymierzy 
każdą gorzką okoliczność 

życia i, daj Boże, każdą 
radosną, a tych nie będzie 
w ich życiu zbyt wiele. To, 
że był pod Monte Cassino, 

zapiszą mu na nagrobku, jeśli 
znajdzie się dla niego ludzki 

nagrobek”.
Melchior Wańkowicz , 

Bitwa o Monte Cassino 

Polskie 
pomniki strzegące 
pola bitwy 
o Monte Cassino

W następnym 
numerze:

Chcesz wiedzieć więcej o Inferno Track? 
Zajrzyj na www.naszswiat.net 

W witrynie internetowej pisma, w zakładce Magazyn/Monte Cassino, 
znajdziecie niniejszy artykuł, wzbogacony o galerię, dodatkowych i 
ciekawych, zarówno archiwalnych, jak i współczesnych fotografii oraz 
wszystkie artykuły Krzysztofa Piotrowskiego opublikowane dotychczas 
na łamach „Naszego Świata”.

Zbliżenie z Colle 
Belvedere 
na rejon Portella 
i Sant’Elia.
W tle masyw 
Apeninu 
przecięty 
Piekielnym 
Wąwozem. 
Fot. autor 
23.10.2011.
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Polskie pomniki strzegące pola 
bitwy o Monte Cassino
Stoczona w maju 1944 roku przez 

2. Korpus Polski bitwa o Monte 
Cassino była pierwszym wielkim 

zwycięstwem żołnierzy gen. Władysława 
Andersa walczących o powrót do wol-
nej Ojczyzny. Heroiczny  i  wspólny 
wysiłek całego Korpusu polskiego w 
przełamaniu niezdobytych  dotychczas 
linii obrony niemieckiej oraz ponie-
siona w walce ofiara krwi żołnierskiej 
przybrały wielkie i symboliczne znacze-
nie. Tej ziemi i poległym na niej pol-
skim żołnierzom należało oddać wiecz-
ną cześć i hołd. Szczególnym wyrazem 
tego było podjęcie decyzji przez gen. 
Władysława Andersa, w niedługim cza-
sie po zakończeniu bitwy o wzniesieniu 
monumentalnego polskiego cmenta-
rza wojennego u stóp zrujnowanego 
Klasztoru Montecassino. Jednocześnie i 
za tym przykładem, dowódcy jednostek 
liniowych biorących udział w bitwie 
– 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 5. 
Kresowej Dywizji Piechoty i 2. Brygady 
Pancernej – wydali rozkazy wzniesienia 
pomników na polu walki w miejscach 
śmierci i żołnierskiej chwały. 

Hołd poległym

Głównym monumentem strzegącym 
pamięci o wydarzeniach i samego pola 
bitwy, stał się uroczyście odsłonięty i 
poświęcony 1 września 1945 r. przez 
biskupa polowego Józefa Gawlinę Polski 

Cmentarz Wojenny na Monte Cassino. 
Zgodnie z rozkazem gen. Andersa (z 26 
lipca 1944 r.), polska nekropolia miała 
być pomnikiem w skali poległych boha-
terów i właśnie w taką się przeradzała.

Prowadzone wielkim wysiłkiem i 
nakładem materiałów, na przestrzeni 
1944 – 1945 roku prace przy wznie-
sieniu cmentarza według projektu inż. 
Wacława Hryniewicza i arch. Jerzego 
Skolimowskiego przemieniły południo-
wy stok wzgórza, nazywanego w czasie 
bitwy „ Doliną śmierci”, w miejsce, do 
którego przybywają pielgrzymi z całego 
świata.

Wówczas, w 1944 – 45 roku, przy 
budowie najsłynniejszej dziś polskiej 
nekropolii pracowały setki polskich 
żołnierzy i włoskich kamieniarzy. 
Szczególnie wymownie prezentują się 
przy tym wyrzeźbione w trawertynie 
Orły z rozpostartymi skrzydłami autor-
stwa prof. Caribelloti, czy najwięk-
szych rozmiarów znana płaskorzeźba 
Godła Narodowego autorstwa Michała 
Paszyna.  Nad całością prac i ich nad-
zorem, według przyjętych projektów, 
czuwał inż. T.Muszyński.

Na Cmentarzu Wojennym pod Monte 

Cassino spoczęło 1051 żołnierzy 2. 
Korpusu Polskiego poległych w bitwie 
i przeniesionych m.in. z cmentarzy pro-
wizorycznych w Acquafondata i San 
Vittore del Lazio oraz innych miejsc 
tymczasowego pochówku, w tym z wcze-
śniejszych walk nad Sangro, Volturno i 
Garigliano oraz z krótkiego okresu tuż 
przed kampanią adriatycką.

Równocześnie z prowadzonymi pra-
cami przy wzniesieniu monumentalne-
go cmentarza, polscy żołnierze wzięli 
udział w rozpoczętych pracach przy 
odbudowie klasztoru benedyktynów 
oraz wznieśli u jego północnej podsta-
wy wysoki mur oporowy, łączący się 
z antycznym muro ciclopico. W ten 
sposób zabezpieczając teren przed dal-
szym osuwaniem się mas ziemi i skał 
spod murów zrujnowanego opactwa. 
Wspomagające prace przy odbudowie 
Klasztoru i wzniesienie muru północ-
nego zarządził gen. Anders i miały one 
być wyrazem wdzięczności za przyzna-
nie przez opata z ziem klasztornych 
tak wyjątkowego miejsca pod Polski 
Cmentarz Wojenny.

Pomnik Dywizji Kresowej

Pierwszego dzieła stałego upamiętnie-
nia na polu bitwy pod Monte Cassino, 
podjęli się żołnierze 5. Kresowej Dywizji 
Piechoty gen. Nikodema Sulika, wzno-
sząc na szczycie wzgórza 575 krzyż z 

elementów mostu Bailey’a. Dokonano 
tego już w dwa tygodnie po zakończe-
niu walk, w pierwszej połowie czerwca 
1944 roku. 

Wzgórze 575 zostało zajęte podczas 
bitwy 19 maja i nie stoczono na nim tak 
krwawej walki jak podczas szturmu na 
silnie bronione Widmo, czy Górę Anioła 
Śmierci (Sant’Angelo, wzg. 601) znajdu-
jące się na osi głównego natarcia 5. KDP. 
Szczytowy punkt tego wzgórza wybra-
no pod wzniesienie pomnika, głównie 
ze względu na to, iż był on doskona-
le widoczny z Góry Klasztornej oraz 
doliny Liri. Był też ostatecznym celem 
żołnierzy Kresowych podczas przełamy-
wania Lini Gustawa. Do niedostępnego 
szczytu wzgórza polscy saperzy musieli 
wybudować drogę w kształcie serpenty-
ny od ruin Mass Albanety, przy której 
na płaskowyżu wzniesiono obozowi-
sko dla załogi wykonawców. Było to 
konieczne by kontynuować prace przy 
ukończeniu ostatecznej formy pomnika 
pomiędzy 9 kwietnia a 18 maja 1945 
roku, kiedy to dokonano uroczystego 
odsłonięcia i poświęcenia monumentu 
Kresowiaków.

Projekt pomnika wykonali inżynie-

rowie Królikowski i Urbanowicz a u 
jego podstawy umieszczono m.in. dwie 
pochylone płyty trawertynowe z nanie-
sionymi inskrypcjami (w języku pol-
skim i łacinie), rozbrzmiewającymi swą 
wymową po dziś dzień i oczekującymi 
spełnienia wobec poniesionej ofiary 
krwi żołnierskiej:

W IMIĘ PRAW BOSKICH I 
LUDZKICH ZA WASZĄ WOLNOŚĆ 
I NASZĄ W SPEŁNIENIU 
TESTAMENTU PRZODKÓW 
W WYKONANIU OBOWIĄZKU 
ŻYJĄCYCH JAKO DROGOWSKAZ 
DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ ZA 
WILNO I LWÓW, SYMBOLE MOCY 
RZECZYPOSPOLITEJ WALCZYLI – 
UMIERALI – ZWYCIĘŻALI.

Sentencja ta była zwieńczo-
na tuż ponad inskrypcją herbem 
Rzeczypospolitej Trojga Narodów 
o trzech polach z wizerunkiem Orła 
Białego, Pogoni i Archanioła Michała, 
wykonanym ze spiżu (patrz foto archi-
walne autora).

 Niestety ten wielki symbol o ponad-
czasowej wymowie został skradziony w 
nieokreślonym czasie wraz z herbami 
miast Lwowa i Wilna umieszczonymi 
na urnach w narożnikach ponad płytą. 
Skradziono również spiżową oznakę 5. 
Kresowej Dywizji Piechoty umieszczo-
ną na płycie poniżej, na której widnieje 
napis:
ŻOŁNIERZE 5 KRESOWEJ DYWIZJI 

PIECHOTY PRZEMOCĄ Z OJCZYZNY 
WYZUCI POPRZEZ WIĘZIENIA, 
OBOZY, TUNDRY SYBIRU, PUSTYNIE, 
MORZA W MARSZU DO POLSKI 
STOCZYLI TU 7 – DNIOWY BÓJ 503 
POLEGŁO, 1531 RANY ODNIOSŁO.

Metalowy krzyż dwukrotnie przycią-
gnął w latach 80 – tych (1981 i 1987 
roku) uderzenie pioruna, co powodo-
wało niszczenie trawertynowych płyt i 
konieczność ich wymiany na nowe.

Pomnik Karpatczyków 
na „Górze Ofiarnej”

2 lipca 1944 roku dowodzący 3. 
Dywizją Strzelców Karpackich gen. 
Bronisław Duch wydał rozkaz budowy 
pomnika upamiętniającego bój pod-
ległych jemu oddziałów na wzgórzu, 
które przyjęło największą ofiarę pośród 
walczących żołnierzy. Treść rozkazu 
brzmiała: „Trzeba, aby na wzgórzu 593, 
gdzie najwięcej krwi żołnierskiej się 
polało, stanął pomnik godny ich żoł-
nierskiej chwały”.

O kluczowe dla całej bitwy wzgórze 
593 walka trwała od kilku miesięcy i 
przechodziło ono wielokrotnie we wła-
danie zdobywców jednak nie można 

było na nim się utrzymać pod morder-
czym ogniem z wielu kierunków. Przed 
polskimi żołnierzami nacierali tutaj 
Amerykanie, Brytyjczycy i żołnierze 
indyjscy. Ostatecznie wzgórze zdobyto 
rankiem 18 maja 1944 roku. 

Podjęte prace przy niwelowaniu tere-
nu i przygotowaniu miejsca pod pomnik 
rozpoczęto jeszcze z końcem lipca. 
Projekt jedenasto metrowego obelisku 
przygotował kpt. inż. Tadeusz Zandfoss 
a budowę prowadzili żołnierze polscy 
oraz włoscy kamieniarze. Jako pod-
stawowego budulca zużyto wiele ton 
skały wapiennej, w tym m.in. trawer-
tynu z kamieniołomu w Tivoli oraz bia-
łego marmuru na tablicę pamiątkową 
z nazwiskami poległych Karpatczyków 
w kampanii włoskiej 1943 - 45. Było to 
zadanie trudne, gdyż należało wykonać 
odcinek drogi od via San Comeo z oko-
lic „Bramki” i zakończyć go wypiętrzo-
nym w terenie tarasem, od którego z 
kolei poprowadzono szeroką skalinatę, 
by wspiąć się na szczyt Góry Ofiarnej. 

Tam wznoszono właśnie główną część 
pomnika Dywizji Karpackiej. W tej 
sytuacji konieczne było kompletne zni-
welowanie zwieńczającej części wzgórza 
oraz pozostałości starego kamiennego 
fortu obronnego (tzw. fortino). 

Ostateczna forma pomnika 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich przybrała obszer-

Polscy żołnierze i włoscy 
kamieniarze podczas wznoszenia 
Pomnika 3. Dywizji Strzelców 
Karpackich na wzg. 593 
(październik 1944 r.). Forma 
obelisku w pierwotnej wersji. 
Fot. archiw. ze zbiorów autora

Polski Cmentarz 
Wojenny 
na Monte 
Cassino u stóp 
Góry Ofiarnej 
widziany 
ze wzgórza 
klasztornego 
(wrzesień 1945 r.)
Fot. archiw. 
ze zbiorów 
autora

Tablice 
pamiątkowe 
Pomnika 
5. Kresowej 
Dywizji Piechoty 
na wzg. 575 (maj 
1945 r.) Fot. 
archiw. 
ze zbiorów 
autora



Nr 19 / 16-31 października 2012VII

ny kształt pokrywając znaczną część 
wzg. 593. Z pewnością odpowiada to 
znaczeniu tego wyjątkowego miejsca, 
na którym polscy żołnierze stoczyli 
jedną z najzacieklejszych walk w całej 
kampanii adriatyckiej. 

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie 
pomnika 3. DSK miało miejsce 18 lipca 
1945 roku przy udziale licznych podod-
działów oraz zaproszonych delegacji, 
a przebieg uroczystości utrwaliła m.in. 
jedna z kronik filmowych 2. Korpusu 
Polskiego. 

Na zwieńczeniu pomnika umieszczo-
no krzyż, a poniżej spiżowe orły i oznaki 
dywizyjne oraz napis w czterech języ-
kach skierowany w cztery strony świata, 
by głosić ich ponadczasowe znaczenie:

ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ, MY 
ŻOŁNIERZE POLSCY ODDALIŚMY 
BOGU DUCHA, ZIEMI WŁOSKIEJ 
CIAŁO, A SERCA POLSCE.

Autorem tej treści jest poeta – żoł-
nierz Dywizji Karpackiej Bolesław 

Kobczyński.
Pomnik Karpatczyków o formie obe-

lisku jest widoczny z wielu kilometrów i 
licznych punktów terenowych zarówno 
w dolinie Liri, z via Casilina na kie-
runku południowo – wschodnim jak i 
najbliższych punktów przy Klasztorze 
Montecassino. Stąd najbardziej przy-
ciąga uwagę pielgrzymów i stanowi 
wyraźne przypomnienie o wydarzeniach 
bitewnych z 1944 roku.

Pomnik „Skorpionów”

Nad ranem 12 maja 1944 roku do 
przekroczenia wąskiego przesmyku 
pomiędzy północnym skłonem grzbie-
tu zwanego „ Głową Węża” a połu-
dniową krawędzią „Widma” zbliżał się 
czołg „Sułtan” dowodzony przez ppor.  

Ludomira Białeckiego. Został on jednak 
zatrzymany silną eksplozją połączonej 
wiązki min, która przebiła pancerz nad 
prawą gąsienica i wywołała zapalenie 
i wybuch amunicji wewnątrz pojaz-
du. Siła eksplozji była tak potężna, że 
odrzuciła na bok kilkutonową wieżę 
Shermana. Trzech pancernych z załogi 
czołgu zginęło na miejscu. Kierowca 
pojazdu Józef Nickowski zmarł od ogól-
nych poparzeń 18 maja, w dniu, kiedy 
zajęto Klasztor Montecassino.  Dowódcę 
załogi czołgu znaleziono zaś poległego 
około 100 metrów od wraku dopiero 
20 maja. Tragedia załogi pierwszego 
polskiego czołgu w odrodzonej broni 
pancernej miała wielki wymiar symbo-
liczny i dowódca 2. Brygady Pancernej 
wydał rozkaz wzniesienia na bazie 
wraku, pomnika 4. Pułku Pancernego 
„Skorpion”. 

Projekt pomnika przygotował arty-
sta rzeźbiarz Władysław Kuźniarz. Na 
korpusie wraku umocowano krzyż z 
gąsienic czołgowych podparty dwiema 
spiżowymi tablicami oraz dwoma spi-
żowymi skorpionami symbolizującymi 
Pułk „Skorpion”.

Napis na zachowanej płycie przedniej 
głosi :

BOHATEROM PUŁKU 4 
PANCERNEGO POLEGŁYM W 
MARSZU DO POLSKI.

Oraz na płycie tylnej :
TU POLEGLI PIERWSI ŻOŁNIERZE 

ODRODZONEJ NA WSCHODZIE 
BRONI PANCERNEJ 12 MAJA 1944 
ROKU.

Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika dokonano w dniu pierwszego 
święta żołnierzy Pułku 4. Pancernego 
„ Skorpion”  w dniu 18 maja 1946 
roku, w obecności żołnierzy jednostki 
oraz zaproszonych dowódców innych 
oddziałów.

Niestety w latach 70–tych pomnik 
pancernych „Skorpionów” podzielił los 
pomnika 5. KDP i został okradziony ze 
spiżowego Godła Narodowego umoco-
wanego na zwieńczeniu płyty frontalnej 
oraz ze skorpionów podtrzymujących 
krzyż z gąsienic.

Dzieci Lwowa - Semper 
Fidelis

Po wielu latach, kolejną inicjatywę 
wzniesienia monumentu dla upamięt-
nienia ciężkiego boju stoczonego przez 
6. Pułk Pancerny w bitwie o Piedimonte 

San Germano, podjęto dzięki sta-
raniom koła żołnierzy Pułku „ Dzieci 
Lwowskich”.

 Pomnik w formie obelisku ustawiono 
na szczycie tego miasteczka pomiędzy 
ruinami zniszczonych domów i uroczy-
ście odsłonięto i poświęcono 19 sierpnia 
1973 roku.

Obelisk widoczny z wielu kilometrów 
w dolinie Liri, zwieńczony jest obręczą 
w szponach orła wznoszącego się do 
lotu. Jedna z inskrypcji na obelisku 
głosi :

ZA NASZĄ WOLNOŚĆ I WASZĄ PUŁK 
6 PANCERNY DZIECI LWOWSKICH 
W DRODZE DO DALEKIEJ 
POLSKI I ZAWSZE WIERNEGO 
GRODU PRZODKÓW SWOICH PO 
PIĘCIODNIOWEJ CIĘŻKIEJ BITWIE 

ZDOBYŁ W DNIU 25 MAJA 1944 ROKU 
WZGÓRZE ORAZ MIASTECZKO 
PIEDIMONTE SAN GERMANO. 
PIELGRZYMIE Z OJCZYSTEGO 
KRAJU, GDY ZATRZYMASZ SIĘ NA 
CHWILĘ WZNIEŚ OCZY DO BOGA I 
WESTCHNIJ SZCZERĄ MODLITWĄ 
ZA DUSZE BRACI TWOICH, CO W 
OFIERZE MŁODE ŻYCIE OJCZYŹNIE 
ZŁOŻYLI. PRZEKAŻ POTOMNYM, ŻE 
WOLNOŚĆ NARODU NIE JEST TYLKO 
PRAWEM I CHWAŁĄ ŻYWYCH! 
WOLNOŚĆ JEST NADE WSZYSTKO 
TRYUMFEM POLEGŁYCH!

Polski Cmentarz Wojenny na 
Monte Cassino wraz z pomnikami 
Karpatczyków, Kresowiaków,  pan-
cernych „Skorpionów” i „Dzieci 
Lwowskich”,  strzegą od dziesięcioleci 
skrawka wywalczonej i na zawsze już 
polskiej ziemi. Ziemi, która przyjęła 
wielką daninę krwi żołnierza polskiego.
Do pomników na polu bitwy pod Monte 
Cassino prowadzą pielgrzyma kierun-
kowskazy wykute w skale wapiennej 

przez polskich żołnierzy, by mógł odna-
leźć on miejsca pamięci pozostawione 
w masywie górskim Monte Cassino – 
Monte Cairo. 

Pielgrzym przekraczający bramę 
nekropolii, dostrzega przed sobą setki 
mogił poległych, i widzi, że strzeże ich 
umieszczony ponad Nimi wielki biały 
Orzeł. Polski Orzeł na ziemi włoskiej, 
u stóp opactwa benedyktyńskiego, 
z którego przed wiekami zaniesiono 
chrześcijaństwo na ziemie polskie. To 
miejsce zadumy i modlitwy za dusze 
poległych Rodaków walczących o wolną 
Ojczyznę.

Pielgrzym, wychodząc z cmentarza 
i zwracając się w kierunku Klasztoru 
Montecassino, odnajduje na wielkim 
plateou napis, który zabiera ze sobą na 
dalszą drogę życia:

PRZECHODNIU POWIEDZ POLSCE, 
ŻEŚMY POLEGLI WIERNI W JEJ 
SŁUŻBIE. 

 Krzysztof Piotrowski

Uroczyste 
odsłonięcie 
Pomnika 
4. Pułku 
Pancernego 
„Skorpion” 
na Gardzieli 
18 V 1946 r. 
Fot. archiw. 
ze zbiorów 
autora

W imię praw 
boskich i ludzkich

 za Waszą wolność i Naszą 
w spełnieniu testamentu 

przodków 
w wykonaniu obowiązku 

żyjących
 jako drogowskaz dla 
przyszłych pokoleń 

za Wilno i Lwów, 
symbole mocy 

Rzeczypospolitej 
walczyli – umierali – 

zwyciężali 
Inskrypcja z pomnika 

5. Kresowej Dywizji Piechoty 
na wzgórzu 575.

Domek Doktora – 
Batalionowy Punkt 
Opatrunkowy 
w bitwie 
o Monte Cassino

W następnym 
numerze:

Chcesz wiedzieć więcej o polskich pomnikach 

w masywie Monte Cassino? Zajrzyj na naszswiat.net 

W witrynie internetowej pisma, w zakładce Magazyn/Monte Cassino, 
znajdziecie niniejszy artykuł, wzbogacony o galerię, dodatkowych i 
ciekawych, zarówno archiwalnych, jak i współczesnych fotografii oraz 
wszystkie artykuły Krzysztofa Piotrowskiego opublikowane dotychczas 
na łamach „Naszego Świata”.

Pomnik
6. Pułku 
Pancernego 
„Dzieci 
Lwowskich” 
w Piedimonte 
San Germano 
(17.05.2009 r.)

Za wolność 
Waszą i Naszą, 

my żołnierze polscy 
oddaliśmy Bogu ducha, 

ziemi włoskiej ciało,
 a serca Polsce

Inskrypcja z pomnika 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich na wzg. 593
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Domek Doktora – Batalionowy Punkt 
Opatrunkowy w bitwie o Monte Cassino

Pośród wszystkich domów wło-
skich Domek Doktora na  Monte 
Cassino jest budowlą, o której 

słyszał każdy Rodak. Dom ten związał się 
już na zawsze z historią Polski. W nim, 
podczas bitwy o Monte Cassino mieścił 
się Batalionowy Punkt Opatrunkowy 
(BPO) 3. Dywizji Strzelców Karpackich 
wysunięty na pierwszą linię stanowisk u 
podnóża Góry Ofiarnej (wzgórze 593). 
Znajdował się on na grzbiecie tzw. 
Głowy Węża w bliskiej styczności wzgó-
rza 593, mającego kluczowe znaczenia 
dla powiązanego systemu obrony nie-
mieckiej w masywie górskim Monte 
Cassino – Monte Cairo. 

Nazwa tego miejsca, jako Domku 
Doktora przyjęła się w opisach żołnier-
skich i taką pozostała od przebywają-
cych w tym miejscu lekarzy wojskowych 
poszczególnych batalionów Dywizji 
Karpackiej biorących udział w natarciu. 
W domku tym dokonywano pośpiesz-
nego zaopatrzenia zabiegowego i sani-
tarnego ranionych w walce żołnierzy 
na rozpoczynającej się dla nich drodze 
sztafety do szpitali wojskowych umiesz-
czonych na zapleczu frontu. Na domek 
i jego okolicę bezpośredni wgląd ze sta-
nowisk nieprzyjaciela rozpościerał się z 
Klasztoru Montecassino i górującego o 
kilkaset metrów szczytu Góry Ofiarnej 
(593). Zaś przy murach tego domu prze-
biegał pomiędzy głównym wzniesieniem 
na Głowie Węża (603) a Bramką u stóp 
wzg. 593 (na dawnej ścieżce mulej zwa-
nej via San Comeo), główny szlak wpro-
wadzanych do natarcia Karpatczyków. 
Domek ten spoglądał na każdego pol-
skiego żołnierza, który szedł do walki 
na Górę Ofiarną i na wszystkich zno-
szonych z niej rannych i poległych. W 
1945 roku żołnierze Dywizji Karpackiej 

o d b u d o w a l i 
zniszczony wielomiesięczną bitwą dom 
pozostawiając nad drzwiami wejścio-
wymi kamienną tablicę o tym infor-
mującą. Ten dom i opowieści o nim na 
zawsze już do Polski należeć będą.

Krótkie wspomnienie o miejscu

Kamienny dom przy via San Comeo 
został wzniesiony w połowie XIX wieku 
i stanowił pierwotnie samotnię mnicha 
z pobliskiego Klasztoru Montecassino. 
Po jego śmierci pochowano go w małej 
krypcie pod domostwem i ustanowiono 
tu miejsce osamotnienia dla innych 
benedyktynów z opactwa. Kolejno w 
tym miejscu osiedlono, podobnie jak 
w Mass Albanecie, rodzinę Pittiglio 
wywodząca się w linii prostej od mni-
cha hiszpańskiego, który przybył do 

Włoch przed trzema wiekami i odstąpił 
od ślubów zakonnych. Tuż przed wojną 
w domku zamieszkał ogrodnik klasz-
torny Giuseppe Pittiglio (syn Antonio 
Pittiglio), od którego żyjącej po dziś 
dzień córki Concetty udało się zebrać 
wiele cennych wspomnień dotyczących 
czasu bitwy i najbliższych lat w jej 
następstwie. Concetta Pittiglio w 1944 
roku miała zaledwie 7 lat jednak obraz 
okolicy Domku Doktora zapisał się w jej 
pamięci wyjątkowo dokładnie. Mówiła 
o wszechobecnych w okolicy szczątkach 
ludzkich i unoszącym się w powietrzu 
odorze poległych przypominających się 
o pochówek. Mówiła też, iż wszędzie 
wokół zalegało mnóstwo pozostało-
ści pobitewnych stanowiących ciągłe 
zagrożenie i wywołujących wypadki 
śmiertelne i kalectwa pośród bliskich. 

Wspominała też wszechobecnych żoł-
nierzy polskich wznoszących niedale-
ko monumentalny cmentarz wojenny 
dla poległych Kolegów oraz obelisk na 
Monte Calvario. Żołnierze polscy czę-
sto dzielili się żywnością i lekarstwa-
mi z rodziną Concetty oraz płacili za 
pranie bielizny, co było dla pobliskich 
mieszkańców głównym źródłem utrzy-
mania w tak ciężkich czasach, które 
dla nich nastały. Od tych pamiętnych 
chwil minęły kolejne dziesięciolecia. 
Obecnie Domek Doktora zamieszkują 
od blisko czterdziestu lat Giovanna i 
Francesco Pittiglio pielęgnując historię 
tego wyjątkowego domu.

Polacy na Głowie Węża
Odcinek wysuniętych stanowisk 

na Głowie Węża w okolicy Domku 
Doktora oraz na San Comeo przejęli 
polscy żołnierze z 1. Brygady Strzelców 
Karpackich nocą 27 kwietnia 1944 roku 
od Irlandczyków z  1. Brygady słyn-
nej brytyjskiej 78. Dywizji Piechoty 
„Battleaxe”. Pierwotnie rejon Domku 
Doktora obsadzono 1. kompanią  z  1. 
Batalionu, którą następnie na czas 
zbliżającego się natarcia zmieniono 4. 
kompanią  z 3. Batalionu. Pierwszy 
i drugi batalion 1. Brygady Strzelców 
Karpackich wyznaczony został tymcza-
sem do uderzenia w pierwszym rzu-
cie na wzgórze 593 (2. Batalion Strz. 
Karp.) oraz na Mass Albanetę poprzez 
Gardziel  (1. Batalion Strz. Karp.). Tym 
samym, tuż przed zbliżającym się pol-
skim natarciem, nocami pomiędzy 30 
kwietnia a 5 maja wykonano zadanie 
ostatecznego przygotowania stano-
wisk zaczepno – obronnych 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich na wysuniętych 
stanowiskach pomiędzy Colle d’Onofrio 
u stóp Klasztoru Montecassino a Głową 

Węża na północnym odcinku przydzie-
lonym Dywizji. Bezpośrednie wsparcie 
ogniowe dla wymienionych oddziałów 
powierzono 1. Pułkowi Artylerii Lekkiej, 
którego stanowiska rozlokowano w 
rejonie miasteczka San Michele. Z kolei 
bliskie zaplecze wysuniętych oddzia-
łów Dywizji Karpackiej oparte było na 
kierunku wschodnim o rejon obszernej 
niecki terenowej zwanej Wielką Miską, 
gdzie zgromadzono liczne składy mate-
riałów bitewnych oraz przez którą prze-
biegał wysunięty w masywie górskim 
główny szlak wprowadzania na odcinek 
poszczególnych pododdziałów piecho-
ty. Przez Wielką Miskę przechodziło 
też całe zaopatrzenie oraz ewakuacja 
rannych.

Dom pośród ognia

Najbliższe otoczenie Domku Doktora 
oraz umieszczonego w nim po poprzed-
nikach BPO wzmocniono obronnie na 
czas polskiego natarcia wspomnianą  4. 
kompanią z 3. Batalionu kpt. Tadeusza 
Radwańskiego, która obejmowała ten 
odcinek od 2 do 18 maja 1944 roku, 
czyli aż do ostatecznego zdobycia 
wzg. 593 i następnie zajęcia Klasztoru 
Montecassino. Kapitan Radwański 
przejął punkt dowodzenia umieszczo-
ny w krypcie grobowej pod Domkiem 
Doktora od por. Józefa Kwita dowo-
dzącego 1. kompanią w  1. Batalionie 
Strz. Karp.

Grzbiet Głowy Węża i zlokalizowany 
na nim punkt opatrunkowy w jedynym 
tutaj kamiennym domostwie znajdo-
wały się na terenie o wyjątkowo nieko-
rzystnym położeniu, gdyż pozostawały 
pod stałą obserwacją i ostrzałem pro-
wadzonym z kierunku południowego, 
zachodniego i północnego. Rejon ten 

W próg domku wchodzi 
się jak po trzęsawisku, po 

grubym podkładzie 
krwawych bandaży… 

Każdego kto przekracza 
wysoki próg do ciemnego 
wnętrza, ogarnia wielka 
intensywność cierpienia, 

nagromadzonego pod 
ścianami.

Melchior Wańkowicz, 
Bitwa o Monte Cassino

Historia kamiennego domku należącego do Klasztoru Montecassino, odbudowanego 
przez żołnierzy Dywizji Karpackiej w 1945 roku

Widok z Góry 
Klasztornej 
na Domek 
Doktora i Górę 
Ofiarną – 593. 
Dominuje 
wszechobecne 
Monte Cairo – 
Oko Cyklopa .
Fot. K. 
Piotrowski  
24.11.08 r.

Widok muru 
frontalnego 
Domku Doktora 
z umieszczoną 
przez 
Karpatczyków 
w 1945 
roku tablicą 
pamiątkową 
nad drzwiami 
wejściowymi. 
Fot. K. Piotrowski  
17.04.11 r.

Rodzina Pittiglio Fot. D. Wojtaszczyk  09.09.12 r.

Tablica pamiątkowa na Domku 
Doktora pozostawiona przez 
żołnierzy Dywizji Karpackiej 
Fot. K. Piotrowski 29.09.08 r.
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oparty był o skaliste wapienne podłoże 
utrudniające wkopanie się i utworze-
nie odpowiednich stanowisk ogniowych 
dla nacierającej piechoty. Właściwie, 
jedyną możliwością pozostawało skry-
te wznoszenie nocami pojedynczych 
płytkich stanowisk kamiennych zwa-
nych składakami. Wszystkie zmiany 
pododdziałów, zaopatrzenie i jakikol-
wiek ruch możliwy był jedynie nocami, 
gdyż najmniejsze poruszenie za dnia 
pozostawało pod bezpośrednią i bli-
ską obserwacją z Góry Klasztornej oraz 
wzgórza 593, sprowadzając natych-
miast śmiertelny ogień. O grozie tego 
miejsca zawiadamiały polskich żołnie-
rzy zalegające wszędzie dziesiątki pole-
głych żołnierzy z poprzednich natarć i w 
różnym stopniu rozkładu. Wywoływało 
to wszechobecny nieprzyjemny zapach, 
źle wpływając na ogólne samopoczucie 
pośród obsady tego terenu zalegającej 
pod ciągłym ogniem artylerii i broni 
małokalibrowej.

Na stoku poniżej Domku Doktora w 
kierunku południowym, tj. od strony 
Klasztoru rozmieszczone były stanowi-
ska 4. kompanii 2. Batalionu Strzelców 
Karpackich oraz szwadrony przesłono-
we (2 i 3) z 12 Pułku Ułanów Podolskich. 
Teren wszędzie był gęsto zaminowany 
nieregularnie rozmieszczonymi minami 
– pułapkami, zwanymi przez żołnierzy 
potykaczami. 

Domek Doktora był częściowo znisz-
czony od strony zachodniej, jednak 
pozostawały w nim dwie całe izby na 
parterze oraz obszerne pomieszczenie 
na piętrze oddane jedynie do dyspozycji 
zamaskowanego obserwatora wpatrzo-
nego stale w ruiny klasztoru. 

Grube kamienne mury domku dawa-
ły doskonałe schronienie i osłonę przed 
ogniem małokalibrowym, więc na par-
terze umieszczono w izbie od strony 
zachodniej punkt opatrunkowy oraz 
zgodnie z prowadzonymi uderzeniami 
kompanii poszczególnych batalionów 
Dywizji Karpackiej, punkt dowodzenia 
dla nacierających na wzg. 593.

Lekarze i pułkownicy
Odpowiednio do przyjętego harmo-

nogramu w Domku Doktora stacjono-
wali kolejno oficerowie lekarze –  dr 
Bolesław Jurczewski (z 1. Batalionu), 
dr Adam Majewski (z 3. Batalionu), 
następnie na czas natarcia dr Edward 
Gaweł (z 2. Batalionu), dr Olech 
Szczepski  i dr Marian Nadkański, 

kolejno dr Puszkiewicz (z 4. Batalionu) 
i dr Blutreich (z 6. Batalionu). Doktor 
Szczepski  i dr Szczepanek odpowie-
dzialni byli za organizację sztafety 
transportu noszowych i przenosze-
nia rannych pomiędzy Batalionowym 
Punktem Opatrunkowym a Wysuniętym 
Punktam Opatrunkowym (WPO)  w 
rejonie miasteczka Caira. Na wysunię-
tych stanowiskach Ułanów Podolskich 
zlokalizowano dodatkowo punkt opa-
trunkowy dla tego pułku na wschód 
od San Comeo zawiadywany przez por. 
dr. Józefa Szpunara, któremu przy-
dzielono do wsparcia dr. Stanisława 
Szczepanka.

Na ocalałej facjacie Domku Doktora 
wywieszono flagę Czerwonego Krzyża 
i przy każdorazowym wyprowadzaniu 
ewakuacji rannych dodatkowo zawia-
damiano przeciwnika machaniem 
kolejnej flagi z oznaczeniem sanitar-
nym. Obie walczące strony starały się, 
aby przestrzegano przyjętej konwen-
cji i nie ostrzeliwano ogniem artylerii 
punktów opatrunkowych i szpitalnych. 

W Domku Doktora i w jego naj-
bliższej okolicy dokonywano nocne-
go rozdziału prowiantu i zaopatrzenia 
materiałowego. Tutaj znajdował się też 
mały skład zapasów oraz wkopany pod 
ścianą północną punkt łączności radio-
wej. Kilkadziesiąt metrów od domku 
znajdowały się dwie studnie, z których 
korzystanie było jednak znacząco ogra-
niczone i praktycznie całość zapasów 
wody pitnej trzeba było donosić trans-
portem mułów i noszowych z wieloki-
lometrowych odległości. 

Kolejno w Domku Doktora zloka-
lizowano punkty dowodzenia dla 
poszczególnych batalionów 1. Brygady 
Karpackiej. Początkowo stacjonował 
tutaj ppłk. Bolesław Raczkowski dowo-
dzący 1. Batalionem. Później dowo-
dzący 2. Batalionem w czasie natar-
cia na wzg. 593 ppłk. Tytus Brzósko. 
Kolejno ppłk. Józef Sokol  (dowodzący 
3. Batalionem) w czasie krytycznego 
natarcia wspierającego 4. kompanii 
kpt. Radwańskiego 12 maja oraz krót-
ko dowódca  4. Batalionu ppłk Karol 
Fanslau, który poległ w walce na Górze 
Ofiarnej.

Cena zwycięstwa
Pamiętnego 11 maja 1944 roku, 

kiedy rozpoczynano polskie natar-
cie w bitwie o Monte Cassino, przed 
Domkiem Doktora zajął stanowisko 

dowódca 2. Batalionu idącego do walki 
na wzg. 593 ppłk. T. Brzósko wraz z 
kpt. Radwańskim. Kontrolowali oni 
rozkład zmierzających do walki wzgó-
rze kompanii batalionu, zgrywając to 
z przesuwającym się ogniem ostrzału 
artyleryjskiego…

Walka o zdobycie Góry Ofiarnej 
trwała kolejnych siedem dni, podczas 
których w Domku Doktora zaopa-
trzono setki rannych Karpatczyków. 
Wówczas przez ten dom przetoczyło 
się wiele bitewnego cierpienia polskich 
żołnierzy. W nocy z 16 na 17 maja, 
celem rozpoznania i inicjacji drugiego 
natarcia poprowadzono obok BPO plu-
ton ppor. Romualda Jędrzejewskiego 
wraz z radiotą Gustawem Herlingiem 
– Grudzińskim z 4. kompanii  4. 
Batalionu dowodzonego przez ppłk. 
Fanslau’a. Pułkownik Fanslau  wraz 
ze swoim zastępcą mjr. Józefem 
Stojewskim – Rybczyńskim zatrzymali 
się jedynie na krótko w domku, gdzie 

mieli mieć swój punkt dowodzenia na 
czas kolejnego szturmu. Poszli jednak 
za swoimi żołnierzami na wzg. 593, 
gdzie polegli obaj w walce 17 maja. 
Pułkownik Fanslau skonał na Górze 
Ofiarnej z ostatnimi  wyszeptanymi 
do por. Stefana Leśniaka słowami - 
„Prowadź naprzód, do Polski!”. Dzień 
później porucznikowi Leśniakowi pod-
dał ruiny Klasztoru Montecassino jego 
ostatni komendant kpt. Hubert Beyer.

Przez dwa tygodnie boju Dywizji 
Karpackiej, kamienne mury domku 
klasztornego widziały wiele. Zapisał 
się w nich ból rannych i walczących 
polskich żołnierzy. Tam właśnie, w 
Domku Doktora podczas bitwy o Monte 
Cassino znajdował się Batalionowy 
Punkt Opatrunkowy 3. Dywizji 

Strzelców Karpackich. Zmieniali się 
tutaj w akcji dowódcy poszczególnych 
batalionów wprowadzanych do walki 
na Górze Ofiarnej, a wraz z nimi zastę-
powano wyczerpanych lekarzy kolej-
nych batalionów. Wszyscy Oni speł-
nili swój żołnierski obowiązek wobec 
Polski. Ich poświęcenie i ofiara wpi-
sały się na zawsze do historii naszej i 
tego miejsca. Domek ten został odbu-
dowany w rok po bitwie przez pol-
skich żołnierzy, choć nie oni dokonali 
jego zniszczenia. Wchodząc do niego 
po raz pierwszy zastali tutaj wojnę. 
Odchodząc, zostawili dla następców 
pokój i wspomnienie. Domek Doktora 
zrodzony w bitwie o Monte Cassino jest 
najbardziej polskim domem w całych 
Włoszech i takim już pozostanie.

 Krzysztof Piotrowski

Widok ogólny 
z motolotni 
na grzbiet 
Głowy Węża 
z widocznym 
Domkiem Doktora 
oraz Pomnikiem
3. Dywizji 
Strzelców 
Karpackich 
na wzg. 593.
 Fot. K.Piotrowski 
15.08.11 r.

Potem – tak lunęli ranni, 
że ani ruszyć się z domku 
nie było można. Znoszono 

ich, przychodzili, przypełzali 
gęstymi falami… Żadnych 

narzekań, ani jednego 
żądania, żadnych pytań, 
ciągłe odsuwanie się na 

rzecz ciężej rannych… Kto 
tylko mógł, starał się nie 
korzystać z noszy, iść do 

tyłu, kuleć, podpierać się, 
pełznąć, wlec się o własnych 
siłach, byle tylko oszczędzić 

większą ilość noszy dla 
kolegów. Oficerowie 

uważali, że oni nie mogą być 
znoszeni, póki nie zniosą ich 

żołnierzy.
Melchior Wańkowicz, 

Bitwa o Monte Cassino

Dom Sanitarny 
w bitwie
o Monte Cassino

W następnym 
numerze: Chcesz wiedzieć więcej o Domku Doktora? 

Zajrzyj na naszswiat.net 

W witrynie internetowej pisma, w zakładce Magazyn/Monte Cassino, 
znajdziecie niniejszy artykuł, wzbogacony o galerię, dodatkowych i 
ciekawych, zarówno archiwalnych, jak i współczesnych fotografii oraz 
wszystkie artykuły Krzysztofa Piotrowskiego opublikowane dotychczas 
na łamach „Naszego Świata”.

Studnie Domku 
Doktora  
Fot. K. Piotrowski  
09.04.12 r.

Wspomnienie o domu przy mia-
steczku Caira, w rejonie kon-
centracji Wysuniętych Punktów 
Opatrunkowych (WPO)
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Dom Sanitarny w bitwie o Monte Cassino

Jednym z zasadniczych elemen-
tów przygotowań i toczonej 
bitwy o przełamanie linii obrony 

niemieckiej w masywie górskim Monte 
Cassino – Monte Cairo, była organiza-
cja i funkcjonowanie służb sanitarno 
– medycznych.

Znaczne odległości pomiędzy polem 
walki a przyfrontowym zapleczem szpi-
talnym – 6. Szpitala Wojennego i 3. 
Sanitarnego Ośrodka Ewakuacyjnego 
(3. SOE / 3.CCS) w rejonie Venafro oraz 
pobliskiego 5. Sanitarnego Ośrodka 
Ewakuacyjnego (5. SOE / 5.CCS) przy 
Pozzilla – wymuszały konieczność 
przygotowania pośrednich punktów 
sanitarnych na wielokilometrowym 
szlaku ewakuacji ranionych żołnierzy. 

Bitewne punkty sanitarne

Organizacja Batalionowych Punktów 
Opatrunkowych (BPO), Wysuniętych 
Punktów Opatrunkowych (WPO) oraz 
Głównych Punktów Opatrunkowych 
(GPO) oparta została o dotychczasową 
lokalizację i rozmieszczenie po naszych 
poprzednikach i według schematu 
przyjętego w armii brytyjskiej. Zgodnie 
z tym, najdalej wysunięte od bazy szpi-
talnej pozostawały BPO i WPO w bez-
pośredniej styczności z pierwszą linią 
walki, skąd rannych zbierały i znosiły 
z wielkim poświęceniem piesze patrole 
sanitariuszy i noszowych. Taki proces 
wymuszony był zasadniczo specyfiką 
trudnego terenu, na którym toczona 
była bitwa.

Rozkład poszczególnych punktów 
pomocy sanitarnej podzielono także 
pomiędzy walczące jednostki, by uła-
twić koordynację sztafety sanitarnej.  

Dla 3. Dywizji Strzelców Karpackich 
najdalej wysunięty BPO mieścił się w 
Domku Doktora na tzw. Głowie Węża. 
Kolejna koncentracja punktów opa-
trunkowych i zabiegowych tej dywizji 
mieściła się w Wielkiej Misce, skąd 
rannych transportowano krętą dróż-
ką na wschodnich stokach wzgórza 
Maiola. Rozmieszczono tam specjal-

nie w tym celu schrony dla zespołów 
noszowych co 100 – 150 metrów, aby 
przyśpieszyć płynność ewakuacji do 
wysuniętych punktów opatrunkowych 
w kotlince u podnóża masywu gór-
skiego, na kierunku południowym od 
miasteczka Caira.

Dla oddziałów 5. Kresowej Dywizji 
Piechoty przygotowano tymczasem 
rejon koncentracji znoszonych rannych 
z walki na Widmie i Sant’ Angelo w 
odkrytym terenie tuż u górnego wylo-
tu Drogi Polskich Saperów w rejonie 

Żbika. Stąd rannych, po umieszcze-
niu na specjalnych platformach noszo-
wych, odtransportowywano łazikami 
do WPO lub bezpośrednio do GPO 
5.KDP umieszczonego po drugiej stro-
nie doliny Rapido. 

Obie dywizje miały wydzielo-
ne Główne Punkty Opatrunkowe na 
osi ewakuacyjnej w Inferno Track (5 
KDP) i w San Vittore del Lazio (3 
DSK), gdzie dokonywano w razie pil-
nej potrzeby natychmiastowych ope-
racji, czy transfuzji. Ustalono przy 
tym, że ciężej ranieni żołnierze Dywizji 
Karpackiej będą przechodzili przez 
GPO Kresowiaków w Inferno Track.

Transport rannych
Dla całej osi zorganizowanej ewaku-

acji rannych, wyjątkowe znaczenie miał 
czas transportu rannych i zapewnie-
nie natychmiastowych i niezbędnych 
tamowań upływu krwi. Służyła temu 
bezpośrednia praca i poświęcenie sani-
tariuszy oraz lekarzy wojskowych na 
polu bitwy i w zorganizowanych w jej 
styczności punktach opatrunkowych. 

Od tego najczęściej zależało ocalenie 
wielu istnień żołnierskich.

Istotne było też, ze względów trans-
portowych, zorganizowanie punktów 
koncentracji zbieranych na polu walki 
rannych przed dalszym transportem 
do ośrodków szpitalnych w rejonie 
Venafro.

Omawiany, główny rejon koncen-
tracji WPO (Wysuniętych Punktów 
Opatrunkowych) ze względów komuni-
kacyjnych i bliskiej styczności z doliną 
Rapido, usytuowano u podnóża masy-
wu górskiego w rejonie miasteczka 
Caira, w kotlince pomiędzy trójkątem 
wzgórz Maiola – Monte Castellone – 
Monte Rotondo.

Oprócz znaczenia komunikacyjnego 
dla wyznaczonego rejonu, istotne było, 
że nieprzyjaciel miał rozpoznany ten 
obszar terenu i unikał przez to ostrzału 
umieszczonego tam domu z rozpostar-
tą wielką flagą Czerwonego Krzyża. 

Miejsce to określano na mapach szta-
bowych mianem Domu Sanitarnego i 
był to główny punkt w rejonie wysu-
niętych punktów opatrunkowych, w 
którym dokonywano niezbędnych opa-
trzeń i zabiegów operacyjnych. Stąd 
dalej wysyłano sanitarki z transportem 
rannych przez dolinę Rapido i prze-
ciwległy masyw Apeninu do ośrodków 
szpitalnych pod Venafro.

Historia związana 
z domkiem

Kamienny domek, w którym przez 
kilka miesięcy zaopatrzono i opero-
wano setki rannych, został wzniesiony 
w 1921 roku przez rodzinę Nardone 
i zamieszkują oni to miejsce po dziś 
dzień. Wspomnienia najstarsze-
go mieszkańca tego domku Angelo 
Nardone, które są żywym zapisem i 
obrazem tamtych wydarzeń, pozwalają 
odtworzyć i potwierdzić wiele istot-
nych szczegółów i zapisów z okresu 
bitwy. Angelo Nardone był w 1944 roku 
14 – letnim chłopcem i na czas walk w 
tym rejonie, jego rodzinę wysiedlono 
do miasteczka Terelle. Zdołał on jed-
nak zaobserwować wiele faktów już w 
momencie zdobycia jego rodzinnego 
domu przez żołnierzy amerykańskich. 

Wtedy to utworzono w tym kamien-
nym domostwie batalionowy punkt 
opatrunkowy dla żołnierzy 3. batalio-
nu ze 135. Pułku, 34. Dywizji Piechoty 
„Red Bull”, którym udało się wedrzeć 
natarciem w początkach lutego 1944 r. 

w masyw górski pomiędzy Colle Maiola 
a Monte Castellone. Punktem sanitar-
nym dowodził wówczas w tym domku, 
żołnierz amerykański o polskich korze-
niach Robert Koloski. Jedno piętrowy 
budynek już wówczas miał część dachu 
zawaloną od uderzenia pocisku arty-
leryjskiego, jednak przy jego ogólnej 
rozłożystości i gabarytach, nadawał 
się doskonale na organizację punktu 
sanitarnego na wysuniętym odcinku 
natarcia. Domek ten jest zaopatrzony 
dodatkowo w wewnętrzny dziedziniec 

Kamienny domek, 
w którym przez kilka 
miesięcy zaopatrzono 

i operowano setki 
rannych, został 

wzniesiony w 1921 roku 
przez rodzinę Nardone i 

zamieszkują oni to 
miejsce po dziś dzień 

Historia kamiennego domu przy miasteczku Caira u stóp Drogi Polskich Saperów

Wjazd na dziedziniec Domu Sanitarnego. Fot. K. Piotrowski  10.03.09 r.

Dziedziniec i facjata domku 
wzniesionego w 1921 roku. 
Fot. K. Piotrowski  21.10.12 r.

Zbliżenie 
widokowe 
na Dom 
Sanitarny 
z Drogi Polskich 
Saperów. 
Fot. 
K. Piotrowski  
12.02.11 r.

Dom Sanitarny 
w kotlince u stóp 
Colle Maiola. 
Fot. K. Piotrowski  
17.06.09 r

Jednym z zasadniczych elementów przygotowań i toczonej bitwy o przełamanie linii obrony 
niemieckiej w masywie górskim Monte Cassino – Monte Cairo, była organizacja i funkcjonowanie 
służb sanitarno – medycznych.
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oddzielający go od budynków gospo-
darczych, co daje osłonę i kolejną prze-
strzeń zabudowy. Położony jest zaś 
pomiędzy gajami oliwnymi w najbliż-
szej styczności do drogi łączącej dolinę 

Rapido z osadą Monacato i zachodnią 
częścią miasteczka Caira.

Przez kolejnych kilka miesięcy bitwy, 
w tym kamiennym domostwie funk-
cjonował rozwinięty punkt pomocy 
medyczno – sanitarnej, gdzie opatry-
wano rannych żołnierzy i przygotowy-
wano ich z odpowiednią adnotacją do 
dalszego pośpiesznego transportu na 
zaplecze przyfrontowe.

Polacy 
w Domu Sanitarnym

Z końcem kwietnia 1944 roku punkt 
opatrunkowy w Domu Sanitarnym został 
przejęty przez żołnierzy 2. Korpusu 

Polskiego i znalazł się on w rejonie prze-
marszu oddziałów 5. Kresowej Dywizji 
Piechoty oraz 4. Pułku Pancernego z 2. 
Brygady Pancernej.

Sytuacyjnie, domek ten znalazł się w 

najbliższej styczności do szlaku główne-
go przemarszu polskich pododdziałów 
wchodzących do natarcia w masyw gór-
ski poprzez odległy o zaledwie kilkaset 
metrów od tego domku dolny wlot Drogi 
Polskich Saperów.

Tymczasem Dom Sanitarny zachował 
swą dotychczasową funkcję i dowództwo 
objął tutaj por. doktor Dehnel, wsparty 
poświęceniem żołnierzy 2. plutonu sani-
tarnego S.Prusa. 

Bliska styczność ze szlakami komu-
nikacji obu dywizji zasadniczo ułatwiła 
połączenie z punktami zbornymi i kon-
centracji rannych oraz przyśpieszała ich 
transportowanie do Domu Sanitarnego. 

Rannych żołnierzy Dywizji Kresowej 

gromadzonych u górnego wylotu Drogi 
Polskich Saperów i Rejonu A, transpor-
towano do punktu sanitarnego specjal-
nie przystosowanymi łazikami, bądź w 
ramach ustalonego łańcuszka ewakuacji, 
pieszym transportem sztafet noszowych 
i sanitariuszy. Chodziło o udzielenie jak 
najszybszej fachowej pomocy medycz-
nej, w trudnych okolicznościach pola 
walki, w miejscu osłoniętym od ognia 

nieprzyjaciela. Temu służyła główna 
funkcja i lokalizacja Domu Sanitarnego, 
jako ważnego ogniwa w złożonym sys-
temie ewakuacji i ratowania rannych 
żołnierzy.

 Napływ rannych żołnierzy trwał tutaj 
nieprzerwanie do końca maja 1944 
roku.

Dom Sanitarny stał się jednym z 
miejsc związanych ściśle z bitwą o Monte 
Cassino, a wydarzenia, które miały w 
nim miejsce zapisały się na zawsze dla 
historii Polski. O poświęceniu walczą-
cych żołnierzy polskich, a zwłaszcza o 
ratujących ludzkie istnienia sanitariu-
szach i doktorachpowinniśmy pamiętać 
na zawsze.

 Krzysztof Piotrowski

Sanitariusz, wziąwszy 
rannego na nosze, 
nie może go rzucić. 

Dla innych walka, okrzyki, 
uniesienie bitewne, 

zadawanie ciosów – ten 
cały panach Blanc wojny. 
Sanitariusz jest skazany 
na męstwo pasywne, 

wymagające największego 
poświęcenia.

Melchior Wańkowicz, 
Bitwa o Monte Cassino

Chcesz wiedzieć więcej o Domu Sanitarnym? 
Zajrzyj na www.naszswiat.net 

W witrynie internetowej pisma, w 
zakładce Magazyn/Monte Cassino, 
znajdziecie niniejszy artykuł, wzbo-
gacony o galerię, dodatkowych i cie-
kawych, zarówno archiwalnych, jak i 
współczesnych fotografii oraz wszyst-
kie artykuły Krzysztofa Piotrowskiego 
opublikowane dotychczas na łamach 
„Naszego Świata”.

Krzysztof Piotrowski jest absolwentem Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonat historii 2. Korpusu 
Polskiego, prowadzący od 1996 roku intensywne badania polskiego 
odcinka natarcia w bitwie o Monte Cassino. Autor licznych artykułów 
poświęconych tematowi bitwy i pamięci tego miejsca, zamieszczonych 
na łamach dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat” 
oraz miesięcznika historycznego „Odkrywca”, gdzie opublikowany został 
również cykl artykułów, poświęconych zagadnieniu zakładu Berthawerk 
w Jelczu i pobliskich obozów pracy przymusowej.

pod numer 06.94354513 lub napiszcie na adres

Załadunek 
rannych 
żołnierzy 
na bantamy 
u górnego wylotu 
Drogi Polskich 
Saperów. 
Fotografia ze 
zbiorów IPMS

W tym miejscu 
przy Domu 
Sanitarnym 
chowano 
tymczasowo 
zmarłych 
podczas 
zabiegów 
żołnierzy. 
Relacja
 A. Nardone. 
Fot K.Piotrowski 
21.10.12 r.
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