18.05.2021 r. 77 Rocznica bitwy pod Monte Cassino
„Bo wolność krzyżami się mierzy”
Pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”
Słowa:Feliks Konarski, muzyka Alfred Schutz

18 maja 1944 roku oddziały 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen.
Władysława Andersa zdobyły ruiny klasztoru na Monte Cassino. Zdobycie Monte
Cassino jest uznawane przez historyków za kluczowe dla losów II Wojny Światowej. Pamięć
o tamtych wydarzeniach pielęgnowana jest z wielkim pietyzmem po dziś dzień. W tym
roku przypada 77 rocznica tych wydarzeń. Lubelskie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu przy Al. Kraśnickiej w
intencji Ojczyzny i żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Główna część uroczystości z okazji 77
rocznicy bitwy pod Monte Cassino odbyła się pod pomnikiem „Bohaterów Monte Cassino” przy
ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe:
jednostek wojskowych, instytucji cywilnych, piłsudczyków, szkół. Ponadto uczestniczyli
przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu Lublin, policji, straży granicznej, państwowej
straży pożarnej, służby więziennej, władz wojewódzkich, samorządowych, stowarzyszeń
kombatanckich, weteranów, parlamentarzyści piłsudczycy oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy Lublina. Na wstępie odśpiewano hymn państwowy. Następnie zebranych powitał
i słowo wstępne wygłosił pełnomocnik prezydenta Lublina ds. kombatantów pan Zdzisław
Niedbała. Po powitaniu głos zabrali min: Sylwester Tułajew sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw
Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów pan Waldemar Podsiadły. Po
okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów
Monte Cassino”.Na zakończenie uroczystości Orkiestra Wojskowa w Lublinie odegrała melodię
„Cisza”. Organizatorem uroczystości była Fundacja Niepodległości, która poprzez
rekonstrukcje dba o budowanie pamięci historycznej.
W tym tak ważnym dniu historii wojskowości 77 rocznicy bitwy pod Monte Cassino
uczestniczył i godnie reprezentował Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Oddział Lublin im generała Tadeusza Góry Andrzej Dziurkowski zaznaczając swą obecność
uczestnicząc we mszy świętej w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z
Asyżu przy Al. Kraśnickiej oraz w trakcie składania kwiatów pod pomnikiem „Bohaterów Monte
Cassino” przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie.
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