Konkurs „Patron naszej szkoły” 2020 – 2021

Dominika Szulc
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
Kl. I A

„POLACY POD MONTE CASSINO”
Droga z Neapolu do Rzymu wiedzie przez Cassino
Ale żołnierze zamiast iść drogą, woleli płynąć
Niemcy przewidzieli ruchy przeciwników
zablokowali w Anzio Amerykanów i Brytyjczyków

Kiedy w okopach siedzieli alianci
Do gry wkroczyli polscy zesłańcy
Razem z Andersem wyjechali z łagrów sowieckich
Ratować siebie i Polskę z obozów jenieckich
Wrócono do planu zdobycia Monte Cassino
Choć ciężką walkę to wszystko wróżyło
Masyw broniły elitarne oddziały niemieckie
Zielone Diabły, chłopcy Hitlera znający miejsce
Nie dość, że teren był bardzo trudny
To jeszcze Niemcy postawili bunkry
Choć umocnienia były kiepsko zbudowane
Trudno było je zdobyć, w teren były wkomponowane
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Władysław Anders wierzył poglądowo
Że zdobycie Cassino pomoże Polsce propagandowo
11 maja rozpoczął pierwsze natarcie
Niestety załamało się, bo nie przyszło wsparcie
Niemcy znali teren, byli osłonięci w okopach
Polacy szybko się uczą, nie odchodzą mimo ofiar
Dowódca prosi, aby nie cofać jego chłopaków
Po tygodniu rusza po raz drugi, nie ma w nim strachu
Wróg zaskoczony, nie przewidział ataku
Polacy znali już okolice, dokonali zamachu
Ponowny atak rozpoczęto 16 maja
Mimo walk ciężkich pokonana została zgraja
Niemcy wycofali się z ruin zakonu
Polska flaga zawisła na dachu klasztoru
Nie mogli już ostrzeliwać doliny
Przejście do Rzymu nasi otworzyli

Dopiero po Polakach przyszli Brytyjczycy
Jednak to Amerykanie pierwsi weszli do stolicy
6 czerwca roku 44 Rzym został zdobyty
Nie wykorzystane zostały amerykańskie spryty
Polacy odblokowali Amerykanów
Sami musieli grzebać ciała swych ułanów
Polscy żołnierze wyzwolili wzgórze
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Lecz Amerykanie są tymi na górze
W bitwie pod Monte Cassino zginęło wielu polskich żołnierzy
Dzisiaj uczniowie z mojej szkoły hołd składają im szczery
Zaraz po wojnie Stalin narzucił rządy komunistyczne
Podtrzymał aneksję kresów, wprowadził swoje władze polityczne
Nawet Zachód zapomniał o prawdziwych bohaterach
Na szczęście pamięć przetrwała w nadziejach
Kiedyś nie było wolno mówić o polskim żołnierzu
Dzisiaj w mojej szkole Anders jest jak Amen w pacierzu.
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