
Monte Cassino

Linia umocnień zwana linią Gustawa łączyła wzgórza na których siły
niemieckie przygotowały silne fortyfikacje. Wzgórza te mogły wspierać
się wzajemnie swoją siłą ognia. Cały teren był obficie zaopatrzony w
bunkry oraz zasieki z drutu kolczastego i był gęsto zaminowany. Pozycje
niemieckie pozwalały na szeroki wgląd w teren bitwy, przy czym mogły
prowadzić dokładny ogień artylerii i moździerzy na każdy ruch wojsk
Sprzymierzonych.
Monte Cassino z klasztorem dominowało nad dolinami rzeki Rapido i
rzeki Liri, tym samym stanowiąc kluczowy punkt obrony niemieckiej na
lini Gustava. Właśnie doliną rzeki Liri prowadziła droga nr. 6 - jedyna
droga, którą wojska Sprzymierzonych mogły wywalczyć przejście do
Rzymu.

Rejonu Monte Cassino broniły elitarna niemiecka 1. Dywizja
Spadochronowa i wyborowa 5. Dywizja Górska.

Od grudnia 1943 r. do marca 1944 r., armie sprzymierzone trzykrotnie
usiłowały przełamać linię Gustawa – bez rezultatu. Wraz z
XIII.Korpusem Brytyjskim i 1.Korpusem Kanadyjskim, 2.Korpus Polski
należał do VIII.Armii. W czwartej bitwie o Monte Cassino powierzono 2
korpusowi zadanie odizolować rejon wzgórza klasztornego Monte
Cassino, uzyskać panowanie nad drogą nr.6 i nawiązać łączność z XIII
korpusem w dolinie rzeki Liri. Następnie, zdobyć sam klasztor Monte
Cassino i, w drugiej fazie, nacierać na linię Hitlera w rejonie m.
Piedimonte.

Piechota na pozycjach wyczekiwania przed wyjściem do ataku. Uzbrojeni są w
podstawowe karabiny Lee-Enfield i pistolety maszynowe Thompson. Żołnierz po
prawej trzyma lekki karabin maszynowy (lkm) typu Bren.

Infantry at their start line, before going into ba�le. They are equipped with the
standard Lee-Enfield rifle and the Thompson submachine gun.. The soldier at right is
carrying a Bren light machine gun.

Żołnierze polskiej piechoty szturmowej wychodzą na stanowiska
wyczekiwania przed natarciem. Stromy, skalisty teren dawał
niewiele możliwości dla ochrony przed ogniem nieprzyjaciela.
Polish assault troops moving up to their posi�ons on the front line.
The steep, rocky terrain held very li�le poten�al for taking cover.

Generał Władysław Anders – dowódca 2 Korpusu
Polskiego. Po tzw. amnes�i w 1941 r., gen. Anders
gromadził w południowej Rosji byłych polskich jeńców
wojennych oraz cywilów polskich, których Sowieci
deportowali na Sybir do obozów przymusowej pracy. Ludzi
pierw ewakuowano do Persji, gdzie gen. Anders mógł
zacząć rozbudowywać Polską Armię na Środkowym
Wschodzie.
General Władysław Anders – commander of the Polish 2
Corps. In 1941, a�er Hitler a�acked the Soviet Union,
which un�l then had been his ally, the Soviet Union came
to be on the same side as Great Britain and Poland.
General Sikorski signed a pact with the Soviet foreign
minister which meant the release of Poles who were Soviet
POWs and those who remained alive among the 1,700,000
Polish civilians who had been deported to forced labour
camps is the Soviet Union. In prac�se, general Anders
managed to evacuate a li�le over 100,000 Polish ci�zens to
Persia, before Stalin stopped the evacua�on. These people
were the basis on which gen. Anders built up the Polish
forces in the Middle East.

Ostatni etap dostarczania amunicji, żywności i wody
na pozycje walczących batalionów musiał być
wykonany na plecach żołnierzy. Wykorzystano
żołnierzy, którzy nie bralii udziału bezpośrednio w
natarciach, n.p. z artylerii przeciwpancernej.
The last stage in the supply of ammuni�on, food and
water to the batalions who were at the front line, had
to be carried out on the backs of soldiers. Soldiers
who were not ac�vely involved in the assaults, such as
men from an� tank ar�llery units, were deployed in
this way.

Klasztor Ojców Benedyktynów na Monte Cassino, po zdobyciu przez 2 Korpus Polski.
Potężne mury klasztoru, miejscami 10 stóp grubości, były bombardowane z
powietrza
przez Aliantów w lutym 1944, co nie pomogło w walce z niemcami.
The Benedic�ne abbey onMonte Cassino, founded in 529 AD by St. Benedict himself,
a�er being captured by the Polish 2 Corps. Its massive walls, ten feet thick in places,
had been bombed from the air by the Allies in February 1994, which proved to be of
no use in the ba�le against the German defenders.





Czołg typu Sherman z Pułku 4 Pancernego ‚Skorpion’, z nazwą własną ‚Pieść’, podwozi żołnierzy
piechoty na stanowiska.
A Sherman tank of the 4th Armoured Regiment „Scorpion” is carrying troops up to their figh�ng
posi�ons.

Żołnierze szturmują strome, skaliste, zakrzaczone, gęsto zaminowane wzgórze podczas Bitwy o
Monte Cassino.Muszą przebić się pod ogniem artylerii i moździerzy oraz przez dokładnie wsztrzeloną
broń maszynową z licznych bunkrów niemieckich.
Infantry are a�acking at Monte Cassino over a steep and rocky ridge that has dense ground cover
and is strewn with mines. They have to fight their way under fire, by mortars and ar�llery, as well as
by machine guns that are located in the great number of bunkers that the germans had prepared.

Widać wyczerpanie na twarzach rannych żołnierzy.
The signs of exhaus�on are clear on the faces of these wounded soldiers.

Działo przeciwlotnicze kalibru 94mm w akcji na stanowisku 8 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej, 2 Grupy
Artylerii, 2 Korpusu Polskiego.
A 94mm (3.7 inch) heavy an�aircra� gun of the 8th Heavy An�aircra� Ar�llery regiment in ac�on.

Sherman Pułku 4 Pancernego wyjeżdża z punktu wyczekiwania czołgów „Gdańsk”, w kierunku na wąwoz
‚Gardziel’. Gardziel stanowiła przeszkodę w drodze na Massa Albaneta – jeden z kluczowych przedmiotów do
zdobycia podczas bitwy o Monte Cassino. Wąwóz był gęsto zaminowany i ostro ostrzeliwany przez Niemców.
Saperzy, których widać na czołgu, oczyszczali miny przed czołgami. W czasie ostrzału z broni maszynowej i
moździerzy spieszeni żołnierze szukali schronienia pod czołgiem.
A Sherman tank from the 4th Armoured Regiment is heading for the „Gardziel” gorge. The Gardziel was a major
obstacle on the way to Massa Albaneta farm which was one of the key objec�ves in the ba�le for Monte
Cassino. The gorge was densely mined and under intensive fire from the Germans. The sappers, who are seen
riding on top of the tank, cleared mines ahead of the tanks. When fired at by German machine guns and
mortars, they were able to take cover underneath the tanks.

Pierwsze Polskie Natarcie

Jako rozwiązanie problemu, jakie wzajemne wspieranie się poszczególnych niemieckich
punktów oporu przedstawiało, plan bitwy 2 Korpusu przewidywał 2 równoczesne
uderzenia.

i) 5 Kresowa Dywizja Piechoty (5 KDP), na grzbiet San Angelo, poprzez pośredni
grzbiet „Widmo”.

ii) 3 Dywizja Strzelców Karpackich (3 DSK), na wzgórze 593, oraz na płaskowyż Massa
Albaneta poprzez wąwóz „Gardziel”.

11 maja o godz. 23:00 cała artyleria 5. i 8. armi równocześnie otworzyła ogień. Na odcinku
2 Korpusu strzelało ponad 1,000 dział do godz. 01:00, 12 maja. Od razu potem, 13. i 15.
batalion z 5 KDP ruszyły na „Widmo” poprzez 14 baon, który bronił pozycje wyjściowe.
Wczesnym rankiem 18 batalion dołączył do szturmu. Wielkim wysiłkiem i przy dużych
stratach własnych, Polacy zdobyli niektóre z celów natarcia lecz nie zdołali się na nich
utrzymać. Silny ostrzał artylerii niemieckiej, kończąca się amunicja, oraz liczba zabitych i
rannych zmusiły bataliony do wycofania się.

Zaraz po zakończeniu nawały przez własną artylerię, równocześnie z 5 KDP, ruszyły do
szturmu 1. i 2. batalion z 3 DSK. 1. baon uderzył na Gardziel, wspierany przez czołgi 2
brygady pancernej z pułku 4 pancernego ‘Skorpion’. Ani czołgom, ani piechocie nie udało
się przebić do celu z powodu niemieckiego ognia artylerii i broni maszynowej, oraz przez
pola minowe (z 20 saperów, którzy zajmowali się rozminowaniem, 18 poległo albo zostali
rannymi.)

2. Batalion Strzelców Karpackich wszedł do ataku na wzgórze 593. Po ciężkiej, krwawej
walce 2. baon zdobył ten przedmiot i prowadził dalsze natarcie na sąsiednie wzgórze 569.
Strzelcy odparli sześć przeciwuderzeń nieprzyjaciela ale, kiedy na zboczach wzg. 593
zostało zaledwie 1 oficer i 17 żołnierzy, zmuszeni byli do odwrotu.

Pod koniec dnia 12 maja bataliony wycofały się, przetrzebione i wyczerpane do
ostateczności. Bataliony szturmowe poniosły bolesne straty, tak samo jak żołnierze w
tylnym rzucie, w którym znajdowali się nosiciele amunicji, sanitariusze i łącznościowcy.
Szczególne trudności w wykonaniu zadania przedstawiały: niedostateczna ilość środków
dowalki, szybko zerwana łączność oraz brak rozpoznania terenuwalki i nieprzyjaciela przed
bitwą. (Aby utrzymać natarcie w tajemnicy przed wrogiem, dowództwo Armii nie zezwoliło
2. Korpusowi wykonać rozpoznania.)



Żołnierz łączności Pomocniczej Służby Kobiet przy pracy nad radiostacją. Pod jej prawą ręką
widać klucz telegraficzny do nadawania morsem. Kobiety chętnie zaciągały się do Polskich Sił
Zbrojnych. Zastąpienie każdego mężczyzny w służbie na tyłach, równało się „jednemu
karabinowi więcej na froncie.”
A soldier of the Polish Womens Auxiliary Service at work on a radio transmi�er. A Morse key
can be seen under her right arm. Women were eager to be recruited into the Polish Armed
Forces. Every man whom they replaced meant „another rifle on the frontline.”

O godzinie 10:00, w czwartek 18 maja 1944 r., w dolinie pod wzgórzem Monte Cassino, zauważono jak polska
flaga powiewała nad ruinami klasztoru. Niedługo potem, do polskiej dołączyła flaga brytyjska. Widać było że
Polacy wykonali polecone im zadanie i opanowali Monte Cassino. Jednostka z 2 Korpusu nawiązała łączność z
Brytyjskim korpusem na Drodze Nr.6 w dolinie rz. Liri. Front mógł posunąć się do przodu.
At 10:00, on Thursday 18th May 1944, an observer in the valley below Monte Cassino could see the Polish
na�onal flag flying over the ruins of the Abbey. The Polish flag was soon joined by the Bri�sh Union flag. It was
clear that the Poles had carried out their mission successfully and the Monte Cassino had been captured. A unit
from the Polish 2 Corps had made contact with the Bri�sh XIII corps on Highway No. 6 in the Liri Valey. The
frontline was able to advance at last .

Wzgórze z miasteczkiem Piedimonte San Germano, które było drugim celem 2 Korpusu, po zdobyciu
Monte Cassino. Zjęcie jest robione z Drogi Nr.6, jedynej drogi którą VIII Armia mogła dążyć do Rzymu, a
na którą Niemcy z Piedimonte prowadzili celny ostrzał artylerii.
On top of the hill is the town of Piedimonte San Germanowhich was the secondary objec�ve of the Polish
2 Corps, a�er Monte Cassino had been captured. The photograph has been taken from Highway No.6,
the only road along which the 8th Army could advance towards Rome. The Germans controlled the road
with accurate ar�llery fire that was directed from Piedimonte.

Saperzy 2 Korpusu budują przeprawę przez rzekę, na której Niemcy zniszczyli most, aby opóźnić
pościg za sobą. Takich przeszkód było bardzo wiele w późniejszym okresie kampanii włoskiej.
Sappers from the Polish 2 Corps are construc�ng a river crossing where the Germans had
destroyed a bridge in order to delay pursuit by the allies. There were a geat number of these
obstacles to be overcome in the later stages of the Italian Campaign.

Kampania Adriatycka i Apeniny Północne
2 Korpus następnie wszedł do dalszej walki w tzw. kampanii adriatyckiej. Głównym celem
było zdobycie Ankony. Uchwycenie portu w Ankonie miało wielkie znaczenie strategiczne
dla wojsk Sprzymierzonych. Po wywalczeniu przejścia przez rz. Chienti, opanowaniu m.
Loreto i sforsowaniu rz. Musone, 2 Korpus po mistrzowsku przeprowadził operację
zdobycia Ankony. Zmontowano pozorną akcję na wschodnim skrzydle, wzdłuż drogi nr.
16 – ponoć na oczywistym kierunku natarcia na Ankonę. Tu stosowano fałszywe
znakowanie, wzniecanie kurzu na drogach, nasilony ruch kołowy oraz intensywną
działalność łączności. Natomiast, na zachodnim skrzydle, 2 Brygada Pancerna i 5 KDP
ruszyły na północ, 18 lipca przecinając drogę nr. 16 na zachód od Ankony. Tego samego
dnia pułk Ułanów Karpackich zajął nienaruszoną Ankonę.
Po Ankonie 2 Korpus nieustannie walczył w bardzo trudnym terenie – same ostre szczyty
górskie i strome zbocza. Forsując rzeki i zdobywając miejscowości, zmuszał
nieprzyjaciela do odwrotu, zatrzymając się w grudniu 1944 r. nad rz. Senio, gdzie
przebywał do wiosny.

Drugie Polskie Natarcie

Kierunki i przedmioty drugiego polskiego natarcia poostały bez zmian. Natarcie miało
wyjść 17 sierpnia, lecz już poprzedniego dnia wykorzystano powodzenie akcji
rozpoznawczej 16 batalionu, 5 KDP na Widmo. i natarcie się rozwinęło. Przy zaciętych
walkach na wszystkich odcinkach, pozycje przechodziły z rąk do rąk. Do końca dnia
17 maja zdobyte były kluczowe cele: Widmo, część San Angelo, Gardziel,
Mass.Albaneta. O świcie 18 maja, 3 DSK opanowała wzgórze 593. W tym czasie
ogień nieprzyjaciela osłabł. Grupa szturmowa z 12 pułku Ułanów Podolskich
wyruszyła na wzgórze klasztorne. O godz. 09:50 polska flaga pojawiła się nad ruinami
klasztoru Monte Cassino.

W następnych dniach walki 2 Korpus zdobył Passo Corno (15 Pułk Ułanów i Pułk
Ułanów Karpackich.) Jednocześnie, Pułk 6 Pancerny 'Dzieci Lwowskich'
przeprowadził natarcie na Piedimonte. Zdobycie tych punktów obrony niemieckiej
stanowiłi przełamanie tzw. 'Linii Hitlera".

W czwartej bitwie o Monte Cassino, z szeregów 2 Korpusu Polskiego, 923 żołnierzy
oddało życie, 2931 zostało rannych, a 345 zaginęło.

Czołg typu Sherman z pułku 4 pancernego na Drodze Polskich Saperów. Polscy saperzy, pod ciągłym
ostrzałem nieprzyjaciela, rozbudowali tą drogę z byłej ścieżki mułowej. Droga była konieczna dla
dowożenia zaopatrzenia na pozycje szturmowe, dla ewakuowania rannych , oraz jako jedyny i
nieprawdopodobny dojazd dla czołgów na linię frontu.
A Sherman tank of the 4th Armoured „Scorpion” Regiment on ‚Cavendish Road’. Polish sappers, under
constant enemy fire, rebuilt and expanded the road from a former mule track. The road was vital for
bringing in supplies up to the front line, for evacua�ng casual�es and as the only, albeit improbable,
access route for tanks.



Bitwa pod Monte Cassino – w liczbach ...

Nota bene: Wszystkie te czynności wykonywane były pod cieżkim
ostrzałem niemieckiej artylerii, moździerzy i nebelwerferów.

Służba sanitarna
• Przewidziane warunki na polu walki pod Monte Cassino spowodowały zmianę w zwyczajnej procedurze związków

sanitarnych. Podprowadzono punkty sanitarne niemal pod samą linię frontu (na przykład, tzw. Domek Doktora
znajdował się zaledwie kilkadziesiąt metrów od linii wyjściowej natarcia.)

• Oprócz zwykłej obsługi tych wysuniętych punktów opatrunkowych - sanitariuszy, pracowali tam wyjątkowo również
lekarze. Jakość opieki medycznej sprawiła że 95.7 % rannych żołnierzy, których sprowadzono do punktów
sanitarnych, przeżyło.

• Na punkty sanitarne dostarczono 24,000 ampułek penicyliny.

Łączność
• Założono 1,790 mil kabla dla łączności telefonem polowym.

• Rozmieszczono 2,300 aparatów telefonicznych, oraz 220 łącznic.

• Podczas bitwy usunięto 966 uszkodzeń lini telefonocznych.

• Ponieważ nieprzyjaciel nie dysponował czołgami na tym odcinku frontu, zołnierze z jednostek przeciwpancernych
zakopywali kable w ziemi, aby je ubezpieczyć przed rozerwaniem przez pociski artylerii – od 400m do 1,000 m,
każdej nocy.

• Gońcy dziennie odbywali 900 km drogi – podczas bitwy dostarczono 26,710 listów rejestrowanych oraz 7,631
telegramów.

.

Maskowanie w terenie

• Żeby zachować przygotowania w tajemnicy przed nieprzyjacielem, strefa frontowa była zadymiana – zużyto 18,000
(400 ton) świec dymnych.

Zasłonięto 5.3 km dróg siatkami maskowniczymi – 4,000 sztuk.

Do maskowania zużyto 5,800 galonów farby.

Saperzy
• Oczyszczali pola minowe, przeważnie użwyając bagnetu lub kija – zbyt dużo było rozproszonych odłamków po

pociskach artylerii, żeby używać wykrwacze min.

• Saperzy budowali drogi (sławna ‘Droga Polskich Saperów’ (‘Cavendish Road’), ścieżki oraz schrony.

• Do robót saperskich użyto 1,000,000 worków z piaskiem.

Służba zaopatrzenia

• Ciężarówkami dostarczono: 16,000 ładunków amunicji różnego rodzaju,
w tym, 500,000 pocisków artylerii

4, 000 ładunków żywności, w tym, 339,000 porcji żywnościowych
4,000 ładunków materiałów pędnych, w tym, 359,000 galonów (1,600,000 litrów) benzyny

• Ciężarówki odbywały trasę 75 km z bazy zaopatrzenia do strefy frontowej – w sumie, podczas bitwy, 56 razy
dookoła świata.

• Następnie, przeładowano materiały na muły – każdej nocy pracowało od 700 do 1,200 mułów. Polacy rekordowo
ładowali zwierzęta – 50 mułów, przeciętnie trwało 4.5 minut.

• Dalej, już na same stanowiska piechoty, żołnierze przenosili ładunki na plecach.



The Battle for Monte Cassino - text in English

The so-called Gustav Line ran across the Italian peninsula and linked a large
number of heavily fortified German positions. These positions were able to
support each other by co-ordinating there firepower. This line of defences
included well-provisioned bunkers, barbed wire obstacles and dense
minefields. The German hilltop positions provided an excellent view over the
Monte Cassino battlefield which allowed for very accurate artillery and mortar
fire to be directed onto any Allied move below.

Monte Cassino itself dominated the Rapido and Liri river valleys and was a key
element in the German system of defences. Along the Liri valley ran Highway
No.6 which was the only route that was available to the Allied armies in their
progress northwards to Rome. The Monte Cassino region was defended by
the elite German 1st parachute division and a division of specialised mountain
troops.

From December 1943 to March 1944 the Allies fought three battles, trying to
break through the Gustav Line in the Monte Cassino region. Each one was
unsuccessful. Along with the British XIII Corps and the Canadian 1 Corps, the
Polish 2 Corps formed part of the British VIII Army. For the fourth battle of
Monte Cassino the Polish 2 Corps were given the mission firstly, to isolate the
Monte Cassino massif, to occupy a dominant position overlooking Highway
No.6 and to link up with the XIII Corps in the Liri valley. Secondly to capture
the monastery of Monte Cassino outright and, in the next phase to attack the
‘Hitler Line’ in the region of Piedimonte San Germano.

The First Polish Assault
As a solution to the problem posed by the Germans’ ability to direct fire from
numerous mutually supporting positions, the Polish battle plan envisioned
attacks to be carried out on two main axes of advance simultaneously:

i. The 5th Kresowa Infantry Division (5KDP), towards the San Angelo ridge,
over the intervening ‘Widmo’ (a.k.a. ‘Phantom’) ridge.

ii. The 3rd Carpathian Rifles Division (3DSK), on Hill 593 and also onto the
Mass. Albaneta plateau through the ’Gardziel’ gorge.

On 11th May at 23:00 Hours, all of the artillery of the 5th and 8th Allied Armies
opened fire at the same time. More than 1,000 guns were firing on targets in
the Polish 2 Corps sector for a continuous two hours.

Immediately afterwards, 13 and 15 battalions of the 5KDP moved out onto
the ‘Widmo’ ridge, through the positions of 14 battalion, who had been
holding the start line. In the early morning, 18 battalion joined in the
Attack.

After a great effort, while suffering a very large number of casualties,
the Polish troops did manage to seize a number of their main objectives but were
unable to retain them. Heavy German artillery fire, depleted stocks of
ammunition and the large number of casualties, combined to force the
attacking battalions to withdraw.

Following the Allied artillery barrage, and at the same time as the 5KDP, The 1
and 2 battalions of the 3DSK began their assault. The 1 battalion attacked the
‘Gardziel’ gorge, supported by tanks of the 4 Armoured ‘Skorpion’ Regiment.
Neither the tanks nor the infantry succeeded in breaking through to their
objective, due to very heavy fire from the German artillery and machine guns
and because of the minefield. (Of the 20 sappers who were tasked with
clearing the mines, 18 became casualties.)

2 battalion of the 3DSK went into the attack on Hill 593. After a hard and
bloody fight the hill position was captured and the battalion went on to attack
the neighbouring Hill 569. The riflemen defeated six German counterattacks
but, when the number left alive on Hill 593 dwindled down to one officer and
17 men, they were forced to withdraw.

At the end of the day on 12 May, the assault battalions had all withdrawn, their
ranks severely depleted and the soldiers completely exhausted. Painful losses
were felt, not only by the battalions doing the fighting, but also by those
soldiers of the rear echelon, including ammunition carriers, medics and
signallers. The main obstacles to carrying out the first assault successfully
were determined to be: insufficient ammunition and other materials required
for the fighting, an early break-down in the system of communications, and
inadequate knowledge of the battlefield. (In order to maintain secrecy about
the forthcoming assault, the Army Command refused to allow the Polish 2
Corps to carry out a reconnaissance.)

However, the commander of the VIII Army, general Leese, did evaluate the
actions of the Polish 2 Corps in positive terms, saying that it had carried out its
mission in full. Tying down the bulk of the enemy’s forces in front of the Polish
2 Corps allowed the British XIII Corps to seize and hold a number of
bridgeheads over the river Liri.

The period from 13 to 16 May was used to restock the supply depots and to
reorganise the Divisions’ units.



The Second Polish Assault
The objectives and the axes of attack of the second Polish assault remained the
same as before. The assault was intended to begin on 17 May but the
preceding day the decision was taken to exploit the success of a
reconnaissance operation that was carried out by 16 battalion of the 5KDP
on the ‘Widmo’ ridge and so the main assault was allowed to develop. During
intense fighting all along the Corps’ line, key positions changed hands several
times. By the end of 17 May some of the main objectives had been taken:
‘Widmo’ ridge, parts of the San Angelo hill, the ‘Gardziel’ gorge, Mass.
Albaneta and, at dawn on the 18 May, Hill 593. It was at this time that the
enemy’s fire seemed to weaken. A fighting patrol from the 12 Podolan Lancers
regiment set out for the hilltop monastery. At about 09:50 the Polish national
flag was raised over the ruins of the Monte Cassino monastery.

Over the next few days the Polish 2 Corps captured Passo Corno . At the same
time, the 6 Armoured Regiment (‘Dzieci Lwowskie’) carried out an assault on
Piedimonte. The capture of those objectives signified a break through the
German so-called ‘Hitler Line’.

During the fourth battle for Monte Cassino, from the ranks of the Polish 2
Corps, 923 soldiers gave their lives, 2,931 were wounded and 345 were listed
as missing.

The Adriatic Campaign and the Northern Appenines
The Polish 2 Corps next went into battle in the Adriatic Campaign. The main
objective was the capture of Ancona. To be able to have the use of the port in
Ancona was of great strategic importance to the Allied war effort. After
fighting their way across the river Chienti, capturing the town of Loreto and
forcing their way over the river Musone, the Polish 2 Corps masterfully carried
out the operation to capture Ancona. A fake attack was mounted on the
eastern flank, along Highway No.16, which appeared to be the obvious route
for an assault on Ancona. False signs were put up, lots of dust was raised on
the roads, vehicle traffic was increased in this area and radio traffic was
intensified in order to mislead the enemy. In the meantime, on the western
flank, the 2 Armoured Brigade and the 5 Kresowa Infantry Division headed
north. On 18 May they reached Highway No.16 to the west of Ancona. That
same day the Carpathian Lancers Regiment occupied Ancona which was almost
intact.

After Ancona, the Polish 2 Corps was fighting continuously over very difficult
terrain – narrow ridges, sharp mountain peaks and very steep slopes. Winning
bridgeheads across rivers and capturing towns, 2 Corps forced the enemy to
retreat before it, only stopping in December 1944 at the Senio river, where it
stayed until the spring.



The Ba�le for Monte Cassino – in numbers …

Transport and Supply

The following quan��es were transported by the Polish 2 Corps for use in the
assault on Monte Cassino.

� 16,000 truckloads of ammuni�on – various types
including 500,000 ar�llery shells

� 4,000 truckloads of food
including 339,000 individual meals

� 4,000 truckloads of fuel
including 359,000 gallons of petrol

Supply trucks drove materials a distance of 75 km from the main depots to the forward
posi�ons – during the ba�le this amounted to a total of 56 �mes around the globe.

� The materials then needed to be transferred onto the backs of mules – every night
between 700 and 1,200 were employed. The Polish troops loaded the mules at
record speeds – 50 mules took an average of 4½ minutes.

� Further on, soldiers needed to carry the supplies up to the frontline on their own
backs.

In order to keep the enemy in the dark about these prepara�ons for the ba�le:
� Smoke screens were laid down using 18,000 smoke cannisters (400 tons)
� 5.3 km of roads were screened off using camouflage ne�ng (4,000 individual nets)
� 5,800 gallons of paint were used for camouflage purposes

Sappers

The sappers cleared minefields, generally using a bayonet or a spike (the Monte
Cassino ba�lefield was li�ered with too much shrapnel.)

� They built roads, (the so-called ‘Road of the Polish Sappers’, a.k.a. Cavendish
Road), smaller tracks and defensive posi�ons.

� For their work, the sappers needed 1,000,000 sandbags.

Signals and Communica�ons

� 1,790 miles of cable were laid for the use with field telephones.
� 2,300 telephones were deployed, as well as 220 switchboards.
� 966 broken telephone lines were repaired during the ba�le.

� Since the enemy could not use tanks on this sec�on of the front, gunners from the
Polish an�-tank units were employed to bury the cables underground, in order to
prevent them from being destroyed by enemy ar�llery rounds – between 400 and
1,000 m each night.

� Runners carrying messages would, between them, cover a distance of 900 km each
day. During the ba�le, a total of 26,710 registered messages were carried, as well as
7,631 telegrams.

Medical Services

• The condi�ons that were an�cipated on the Monte Cassino ba�lefield prompted the
medical services to change their usual procedures. The medical aid posts were
located prac�cally on the assault troops’ start line. For example, the so-called ‘Domek
Doktora’ (‘Doctor’s House,) was only a few dozen metres from the forward assault
line.

• As well as the usual medics who worked at these advanced aid posts, doctors were
now included among the personnel at the forward aid posts. The enhanced medical
aid that could be provided meant that 95.7 % of those wounded soldiers who had
been evacuated to the aid posts survived.

• The various medical aid posts had been supplied with 24,000 doses of penicillin.


