
Oświadczenie złożone 

przez senator Marię Koc 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 listopada 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Na początku listopada bieżącego roku zwrócił się do mnie pan Pietro Rogacien, prezes Fondazione del 

Museo Memoriale del 2°Corpo d’Armata Polacco in Italia, fundacji dbającej o pamięć o żołnierzach polskich 

walczących we Włoszech, z prośbą o pomoc dotyczącą zablokowania prywatyzacji drogi publicznej w rejo-

nie Albanety, obszarze historycznych walk bitwy o Monte Cassino. 

Publiczna droga na Albanecie łączy trzy pomniki 2 Korpusu Polskiego: pomnik 3 Dywizji Strzelców Kar-

packich, pomnik 5 Kresowej Dywizji Piechoty oraz pomnik 4 Pułku Pancernego „Skorpion”. Wzniesiono je 

w miejscach, w których toczyła się bitwa o Monte Cassino i w których wielu polskich żołnierzy oddało życie 

„za wolność naszą i waszą”. Obecny dzierżawca terenów na Albanecie złożył wniosek o zmianę klasyfikacji 

drogi z publicznej na prywatną. Z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że jeżeli prywatyzacja dojdzie 

do skutku, niemożliwy będzie swobodny i darmowy dostęp do pomników. Autor wniosku o prywatyzację już 

wcześniej, w grudniu 2015 r., znieważył pamięć poległych, organizując na terenach bitwy o Monte Cassino 

komercyjną imprezę pod nazwą „wioska świąteczna” i żądając opłat za wstęp na Albanetę. 

Prywatyzacja drogi byłaby niezgodna z włoskim prawem, które nie pozwala zmieniać statusu drogi z pu-

blicznego na prywatny, jeśli sprzeciwia się temu wyraźny interes publiczny. Istnienie interesu publicznego 

w tym przypadku zostało niedawno potwierdzone przez sąd administracyjny regionu Lacjum, który w orze-

czeniu nr 191/2017 jednoznacznie uznał, że droga na Albanecie jest drogą publiczną m.in dlatego, że prowa-

dzi do pomników 2 Korpusu Polskiego. Również Ministerstwo Dóbr Kultury, Działalności Kulturalnej i Tu-

rystyki, które otoczyło ścisłą ochroną cały obszar bitwy o Monte Cassino (D.M. n. 81/2016), uznało ostatnio, 

że pomniki 2 Korpusu Polskiego na Albanecie oraz wszelkie inne obiekty o znaczeniu historycznym, w tym 

lokalne drogi, są nieruchomościami stanowiącymi publiczne dobra kultury w rozumieniu prawa włoskiego 

i jako takie winny być swobodnie dostępne. 

W związku z powyższym bardzo proszę Pana Ministra o interwencję i podjęcie działań w celu zapewnie-

nia nienaruszalności obecnej sytuacji prawnej dotyczącej obszaru walk bitwy o Monte Cassino. 

Z wyrazami szacunku 

Maria Koc 
 


