


Irena Szymańska - Horban 

Pruszkowiacy pod Monte Cassino 
Uzupełnienie do nr 1/2004 

Dzięki czytelnikom dowiedziałem się o trzech dalszych uczestnikach bi-
ty pod Monte Cassino pochodzących lub mieszkających w Pruszkowie. 

Z rodziną jednego z nich nie nawiązałam kontaktu, mam jednak nadzie-
ję, że uda nam się dotrzeć do syna pana Wesołowskiego. Nadal bardzo 
prosimy naszych czytelników o kontakt z redakcją Przeglądu Pruszko-
wskiego, gdybyście Państwo coś wiedzieli o pruszkowiakach walczących 
pod Monte Cassino. 

Adres Redakcji: Irena Horban, Pruszków ul. Chopina 16 m 3, teł. 759 
94 64 

Eugeniusz Głodkowski 
Syn Heleny i Bolesława urodził się w Pru-

szkowie 14 maja 1914 r., zmarł 5 marca 
1992 r. w Kanadzie. Jako młody chłopiec 
był w drużynie harcerskiej. Trzy dni przed 
wybuchem wojny został zmobilizowany, 
służył w łączności. 

W czasie działań wojennych dostał się 
do niewoli radzieckiej. Podzielił los wielu 
Polaków - dostał się do lagru. Dzięki poro-
zumieniu między rządem polskim na Emi-
gracji a rządem ZSRR został zwolniony z 
obozu i opuścił Związek Radziecki. Służył 
wraz z Leonem Kadzikiewiczem w II Korpu-
sie - przeszedł cały szlak bojowy, walczył 
pod Monte Cassino. 

Do Polski nie wrócił. Wyjechał do Kana-
dy i tam mieszkał do śmierci. 
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Jan Kaczuga 
Syn Haliny i Wincentego, 

urodził się w Sarnówce koło 
Ostrowca Świętokrzyskiego 
18 grudnia 1916 roku. 

Powołany do służby za-
sadniczej w 1938 roku, przy-
dzielony do pułku ułanów. W 
czasie działań wojennych 
walczył we Lwowie. Dostał 
się do niewoli bolszewickiej. 
Został wysłany do Workuty, 
pracował przy naprawie to-
rów. Po układzie Sikorski -
Majski został zwolniony i za-
ciągnął się do I pułku szwo-
leżerów (Kazachstan). 

Wraz z innymi kandydata-
mi do wojska został przewie-
ziony nad morze Kaspijskie, a 
stąd dostał się do Iranu. Po-
nieważ był z zawodu ślusa-
rzem - kowalem przydzielono 
go do plutonu warsztatowego. 

Służył w VII Dywizji Kar-
packiej, z nią przeszedł cały 
szlak bojowy. 

Pan Jan jeszcze żyje, czuje się dobrze. Jest skromnym człowiekiem. 
Przykre, że wcześniej nie spotkaliśmy się z nim. 

W Pruszkowie mieszka od 1958 roku. 
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