
Antoni Rólski – uczestnik walk o Monte Cassino

„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”

Kpt. Antoni Rólski (z prawej) – gębiczanin, żołnierz 5 Kresowej Dywizji Piechoty 

i uczestnik bitwy o Monte Cassino w maju 1944 r.
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W dniu 18 maja 1944 roku w samo południe na ruinach klasztoru Monte Cassino

polski żołnierz, plutonowy Emil Czech, odegrał Hejnał Mariacki, ogłaszając zwycięstwo

polskich  żołnierzy.  Mija  zatem  70  lat  od  zwycięstwa  polskich  żołnierzy  w  jednej  

z  największych  bitew  II  wojny  światowej.  Bitew  stawianych  przez  wielu  historyków

wojskowości na równi z tymi, które odwróciły losy II wojny.

Obserwatorzy ze zbocza Monte Castellone obserwują nieprzyjaciela 

na szczytach "Widma" w dniu 13 maja 1944 r.

Władze komunistyczne w PRL starały się pomniejszyć wkład Polaków w zdobycie

Monte Cassino. Ich propaganda oskarżała generała Andersa o próbę wywołania III wojny

światowej  i  chęć  powrotu  „na  białym  koniu”  do  kraju,  co  skutkowało  bezprawnym

odebraniem jemu (i kilku innym dowódcom PSZ) obywatelstwa polskiego.

Uczestnikiem był  również  gębiczanin - pułkownik dyplomowany Antoni Rólski

(1916 – 2010), urodzony w Gębicach w rodzinie kupieckiej,  syn Jana i Eleonory.  Brał

udział w bitwie pod Monte Cassino w randze kapitana, pełniąc funkcję zastępcy szefa

sztabu do spraw informacyjnych 5 Kresowej Dywizji Piechoty.
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Kpt.  Antoni  Rólski  (na  zdjęciu  z  lewej  –  w  berecie)  służył  w  sformowanej  w  1943  r.  

5  Kresowej  Dywizji  Piechoty  (na  zdjęciu  po  prawej  oznaka  5  KDP).  Podczas  bitwy  

o Monte Cassino kpt. Rólski pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu do spraw informacyjnych. 

Po zakończeniu wojny osiedlił się w Londynie, gdzie zmarł w 2010 roku.

Dodam,  że  dwaj  bracia  Antoniego  Rólskiego  zostali  zamordowani  przez

niemieckiego okupanta -  Hieronim Rólski,  aresztowany jako zakładnik Gębic, zginął  

w  obozie  Mauthausen.  Zdzisław  Rólski,  aresztowany  za  działalność  konspiracyjną,

zginął w więzieniu w Rawiczu. Pośmiertnie został on odznaczony orderem wojennym

Virtuti Militari V klasy.

Hieronim Banaszkiewicz
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