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„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie. Bóg nagradzać będzie,
A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiądzie.”
Jan Kochanowski
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Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości
22. rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Jasionówce imienia Bohaterów Monte Cassino.
Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę bezpośrednio uczestniczyć
w tym ważnym dla całej społeczności szkolnej spotkaniu. Proszę więc o przyjęcie chociaż tą
drogą kilku słów okolicznościowej refleksji.
Niedawno obchodziliśmy 73. rocznicę jednej z najcięższych bitew II wojny światowej.
W maju 1944 roku żołnierze pod dowództwem generała Władysława Andersa przeprowadzili
decydujący atak na Monte Cassino. Wcześniej Niemcy zdołali odeprzeć trzy ataki wojsk
alianckich, które straciły w nierównej walce tysiące swoich żołnierzy. Utrzymali tym samym
punkt oporu i nadal zamykali drogę do Rzymu. Mimo klęsk wojsk sprzymierzonych dowódca
2 Korpusu Polskiego generał dywizji Władysław Anders nie przestraszył się i podjął próbę
pokonania sił wroga świadomy ryzyka podjęcia walki i nieuniknionych strat.
Bohaterowie Monte Cassino pod dowództwem jednego z największych i najbardziej
szanowanych generałów odnieśli wspaniałe, choć okupione życiem ponad 900 żołnierzy
zwycięstwo, dzięki któremu niemiecka linia Gustawa rozumiana jako system połączonych
niemieckich linii obronnych została przełamana. Oddając w walce na krwawym wzgórzu
największą ofiarę polscy żołnierze przyczynili się do odzyskania wolności w Europie.
Polska armia, której historia napawa nas dumą, nie pierwszy już raz pokazała, że wiara,
odwaga, niezłomność i ogromny patriotyzm w sercu są w stanie pokonać każdego wroga.

Wspominając tamte wydarzenia powinniśmy mieć świadomość, że również dzisiaj, mimo iż
minęły już 73 lata od tej słynnej bitwy, o silnym i bezpiecznym państwie stanowi silna armia.
O oddaniu i niezwykłym poświęceniu polskich żołnierzy opowiada cmentarz na stoku
Monte Cassino, na którym pochowany jest również generał Władysław Anders. Na miejscu
wiecznego spoczynku zdobywców Monte Cassino wyryto znamienny napis: „Przechodniu,
powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”.
Raz

jeszcze serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą

uroczystość.

W moim żywym wspomnieniu pozostają wciąż wizyty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Jasionówce, które odbywałem w ostatnich latach. Wierzę, że nauczyciele Szkoły, której
patronują wspaniali Bohaterowie z 1944 roku, w dalszym ciągu będą kształcić Jej uczniów
w duchu patriotyzmu i służby Polsce. Życzę, aby to dzieło było kontynuowane
z pożytkiem dla naszej Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
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