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Ppłk Jan Zadworny: bitwa pod Monte Cassino była
początkiem dążenia do wolności, którą mamy dziś
- 11 maja 1944 roku o godz 23:00 rozpoczęło się natarcie drugiego Korpusu Polskiego na Monte
Cassino - przypomniał w porannej rozmowie 'W cztery oczy' ppłk dr Jan Zadworny, wiceprezes
Stowarzyszenia ,,Pancerny Skorpion”, którego pytaliśmy o sobotnie (12.05) obchody w Opolu
74-ej rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Uroczystości w Opolu będą połączone z 25 rocznicą
przejęcia tradycji Pułku 4 Pancernego ,,Skorpion” przez 5 Brygadę Pancerną.,,Skorpion”.
- Bój pod Monte Cassino miał dla Polski ogromne znaczenie - stwierdził na antenie Radia Opole
ppłk Jan Zadworny. - Wiadomo, że wszystkie sprawy dotyczące podziałów po drugiej wojnie
światowej były już zapisane, podzielone wśród mocarstw, a Polska została wyeliminowana z tego
wszystkiego i myślę, iż generał Władysław Anders chciał pokazać, że Polacy nie są niemi uzasadniał nasz gość.
- W bitwie zginęło 1052 żołnierzy, którzy są pochowani na tym cmentarzu, ale uważam, że
właśnie wtedy pokazano światu, iż Polska jest, istnieje i był to początek jakby dążenia do
wolności, którą mamy w dniu dzisiejszym - stwierdził ppłk Zadworny.
Sobotnie (12.05) uroczystości rozpocznie msza w intencji poległych żołnierzy zarówno z Pułku 4
Pancernego Skorpion jak i 5 Brygady Pancernej w kościele bł. Czesława a po niej zostaną złożone
kwiaty pod tablicą upamiętniającą biskupa polowego Józefa Gawliny.
- W dalszej kolejności nastąpi przegrupowanie na cmentarz, gdzie znajduje się mogiła pierwszego
dowódcy pułku, pułkownika Stanisława Glińskiego, gdzie zostaną zapalone znicze i złożone kwiaty
- dodał ppłk Zadworny.
Po tym kolumna skieruje się na plac koło ratusza i po hejnale o godz. 12:00 rozpocznie się główna
uroczystość, w trakcie której wystąpią kompania honorowa 10 Opolskiej Brygady Logistycznej
oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia.
Gościem sobotnich (12.05) uroczystości w Opolu będzie między innymi mieszkający na stałe w
Londynie uczestnik bitwy pod Monte Cassino 93 letni płk. broni pancernej Edward Głowacki.
Sobotnie uroczystości w Opolu będą połączone z 25. rocznicą przejęcia tradycji Pułku 4
Pancernego ,,Skorpion” przez 5 Brygadę Pancerną ,,Skorpion”.
- Priorytetem jest dla nas upamiętnianie polskich tradycji wojskowych - dodał w "Poglądach i
osądach" dr Ksawery Jasiak, historyk z IPN, członek grupy rekonstrukcyjnej "Szwadron Skorpion",
która będzie się prezentować podczas sobotniego (12.05) upamiętnienia w Opolu.

- Nawet w statucie stowarzyszenia jest napisane, że celem jest przekazanie tradycji 4 Pułku
Pancernego i ta grupa się nieformalnie zorganizowała z uwagi na wspólny mianownik, pasję do
militariów, do wojska, upamiętniamy przede wszystkim wielki heroizm i bohaterstwo ludzi powiedział gość Radia Opole.
"Szwadron Skorpion" dysponuje także w imponującą kolekcją zabytkowych pojazdów wojskowych.
Od 2013 roku szefem szwadronu, organizatorem rajdów i zlotów militarnych jest Adrian Mamzer,
wielki entuzjasta zabytkowych militariów.
Barwy, symbole oraz oznaczenia na pojazdach zostały odtworzone według przyjętych
oryginalnych wzorów, używanych przez 4 Pułk Pancerny „Skorpion".
Legendarny pułk wchodził w skład 2 Warszawskiej Brygady Pancernej i walczył nie tylko pod
Monte Casino, ale także nad Adriatykiem, w Apeninach i o Bolonię. 11 listopada 1966 roku
nadano pułkowi Order Virtuti Militari.

