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MONTE CASSINO

– ta myśl gen. Władysława Andersa została umieszczona wewnątrz legitymacji Odznaki Pamiątkowej 2 Korpusu 
Polskiego, którą ustanowiono jeszcze podczas jego powojennego stacjonowania w Italii, w roku 1946. Okładka 
legitymacji, oprócz wzoru odznaki, prezentowała szlak, który przebyli żołnierze tej wyjątkowej jednostki – od 
powrześniowej niewoli w łagrach ZSSR, przez Bliski Wchód – Persję, Irak, Palestynę, Egipt – gdzie ponownie 
stawali się nowoczesnym wojskiem, aż po chwalebny szlak bitewny na Półwyspie Apenińskim.

Zdanie zacytowane w motto powstało pięć lat wcześniej, w roku 1941, kiedy gen. Władysław Anders stanął 
przed zadaniem sformowania Armii Polskiej w ZSSR, gdy po napaści Niemiec kraj ten stał się „sojusznikiem 
naszych Aliantów” i z sowieckiej niewoli zaczęli napływać ci, którym udało się przeżyć na „nieludzkiej ziemi”. 
W pełnym brzmieniu cytowana myśl gen. Andersa niosła rozwinięcie tego przesłania: „Odrzućmy wszystko co 
nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.”

Swoją postawą, wysiłkiem i ofiarą polscy żołnierze gen. Andersa potwierdzili, jak głęboko wzięli sobie do 
serc to przesłanie.

Cześć i chwała Bohaterom!

ODRZUĆMY WSZYSTKO CO NAS DZIELI, PRZYJMIJMY WSZYSTKO CO NAS ŁĄCZY

DLA UPAMIĘTNIENIA ZWYCIĘSTWA ŻOŁNIERZY 2 KORPUSU POLSKIEGO
w bitwie o Monte Cassino, zdobyte 18 maja 1944

FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
ma honor poinformować

 
o uroczystości złożenia kwiatów i zniczy 

przez przedstawicieli władz Województwa Lubelskiego, Miasta Lublin, Garnizonu Lublin oraz Służb Mundurowych, 
Organizacji Kombatanckich oraz Patriotyczno-Niepodległościowych i innych Instytucji 

przed pomnikiem ”Bohaterom Monte Cassino” w Lublinie
18 maja 2021, o godz.12:00.

Uroczystość poprzedzi Msza św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, odprawiona o godz. 11:00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, przy Al. Kraśnickiej 76 w Lublinie (Poczekajka)
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