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2007 - Rok Genera∏a 
W∏adys∏awa Andersa 

(1892-1970)



Rok 2007 Senat Rzeczpospolitej
og∏osi∏ rokiem Andersa. Majo-
wa rocznica bitwy pod Monte

Cassino, ju˝ 63, by∏a organizowana przez
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. PolecieliÊmy tam 11
maja, w przeddzieƒ rocznicy Êmierci gen.
Andersa. Ta coroczna pielgrzymka sku-
pia na w∏oskiej ziemi szczególne grono
Polaków. Zje˝d˝ajà kombatanci, uczest-
nicy tej krwawej bitwy z ca∏ego Êwiata,
z Anglii przyjecha∏a rodzina genera∏a
WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnnddeerrssaa, prezydent RP na
uchodêstwie RRyysszzaarrdd  KKaacczzoorroowwsskkii,
przedstawiciele Biura Bezpieczeƒstwa
Narodowego, sejmu, delegacja
UdSKiOR, ksi´˝a katoliccy, luteraƒski,

Monte Cassino 1944-2007

Irena Anders z córkà Annà Marià oraz Prezy-
dent Ryszard Kaczorowski sk∏adajà wieniec
na grobie Gen. W∏adys∏awa Andersa

NA OK¸ADCE: Genera∏ W∏adys∏aw Anders (1892-1970) w mundurze galowym.
Fot.: Archiwum „Kombatanta” KOMBATANT nr 5/2007 2

Irena Anders w drodze na grób Jana Paw∏a II (Watykan, 13.05.2007 r.)

Panorama z cmentarza na Monte Cassino - widok na klasztor (12. 05. 2007 r.)

Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski pod po-
mnikiem poleg∏ych ̋ o∏nierzy 3 Dywizji Strzelców
Karpackich (Monte Cassino, 11.05.2007 r.)



prawos∏awny, nestor duchownych - daw-
ny kapelan wojsk polskich pod Monte
Cassino, genera∏ Wojska Polskiego, oj-
ciec AAddaamm  SSttuuddzziiƒƒsskkii  OP, oddzia∏y re-
prezentacyjne wojska polskiego, m∏o-
dzie˝ harcerska i dzieci ze szkó∏ im. An-
dersa. Do∏àczyli do nas w∏oscy przyjacie-
le, wojskowi, burmistrz miasta Monte
Cassino i przeor klasztoru, którego dzi-
siaj spokojne i pi´knie odbudowane mu-
ry górujà nad polskim cmentarzem. 

ByliÊmy wi´c jak co roku pielgrzyma-
mi do ziemi w∏oskiej, aby oddaç ho∏d
rodakom, którym Bóg przeznaczy∏, ˝e
nigdy nie dojdà do Ojczyzny, ale przez
wieki Ojczyzna b´dzie przychodziç do
Nich. M∏ody ˝o∏nierz wzywa∏ do Apelu
nieznanych towarzyszy wymieniajàc ko-
lejne jednostki wojskowe: pancerniacy,
piechota, saperzy, ∏àcznoÊciowcy, arty-
leria, lotnicy - „staƒcie do Apelu”. Od-
powiada∏o mu milczenie prawie tysiàca
grobów i ˝o∏nierski chór g∏osów: „pole-
gli na polu chwa∏y”. 

Na cmentarzu odprawiono Msz´ polo-
wà z udzia∏em ksi´˝y ró˝nych wyznaƒ,
tak jak ró˝ni byli tu ̋ o∏nierze. Ich pocho-
dzenie, wiara, status spo∏eczny by∏y nie-
istotne wobec celu nadrz´dnego, jakim
by∏o wsparcie aliantów w walce z nie-
mieckimi elitarnymi formacjami bronià-
cymi dojÊcia do Rzymu. Ten rzymski
szlak mia∏ byç te˝ drogà do Polski. 

JJaannuusszz  KKrruuppsskkii, kierownik UdSKiOR
przypomnia∏ w swoim wystàpieniu, tak-
˝e o innej walce ˝o∏nierzy Andersa,
o zmaganiach z totalitaryzmem sowiec-
kim, które w roku 1939 zakoƒczy∏y si´
niewolà w obozach Gu∏agu, a potem
Êmiercià ich kadry oficerskiej w Katy-
niu. Wyzwoleni na podstawie umowy
Sikorki - Majski sformowali w niezwy-
kle trudnych warunkach polskà armi´
w ZSRR, która przesz∏a szlakiem Bli-
skiego Wschodu i w∏àczy∏a si´ do walk
frontu po∏udniowego wojsk alianckich..
Wycieƒczeni, z wielkimi stratami ro-
dzinnymi, umierali jeszcze w drodze
znaczàc cmentarzami szlak polskiej ar-
mii. Jej dowódca, genera∏ W∏adys∏aw
Anders swojà zdecydowanà postawà
wymusi∏ na Sowietach, wypuszczenie
z granic ZSRR tak˝e polskich cywilów,
Polaków pochodzenia ˝ydowskiego,
polskie dzieci. 

Weterani walk pod Monte Cassino ko-
chali go jak dowódc´ i jak brata, to on
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ich ocali∏, dba∏ o nich, to oni ufali mu do
koƒca i pomimo wybitnie niekorzystnej
dla Polski sytuacji mi´dzynarodowej
w maju 1944 roku niez∏omnie walczyli
dajàc hojnie ofiar´ swego m∏odego ̋ ycia. 

W czasie uroczystoÊci na Monte Cas-
sino, weterani walk szczególnà sympa-
tià otaczali wdow´ po generale, panià
IIrreenn´́  AAnnddeerrss i jej córk´ AAnnnn´́  MMaarrii´́.
Janusz Krupski przypomnia∏ te˝, ˝e
przez pó∏ wieku panowania rzàdów ko-
munistycznych w Polsce nie mo˝na by∏o
czciç pami´ci bohaterów spod Monte
Cassino, a ich dowódc´, podobnie jak
innych bohaterów II wojny Êwiatowej
pozbawiono polskiego obywatelstwa.
Nawet dziÊ, pomimo, ˝e cieszymy si´
wolnoÊcià wywalczonà tak˝e przez nich,
nie ma w Polsce pomnika genera∏a An-
dersa, chocia˝ stoi pomnik zdrajcy i de-
zertera z jego armii, Berlinga, który od-
da∏ si´ na us∏ugi Sowietom. 

Na uroczystoÊciach na polskim cmen-
tarzu nie mog∏o zabraknàç najwa˝niej-
szej pieÊni: „Czerwone maki pod Mon-
te Cassino”. ÂpiewaliÊmy jà ze ∏zami
w oczach: m∏odzi ˝o∏nierze, weterani,
m∏odzie˝, rodzina genera∏a, a wraz
z nami zdawa∏o si´, ˝e Êpiewajà nasi
Êpiàcy rycerze - pieÊƒ o sobie, o strasz-
nych czasach, w których tylko wielki wi-
zjoner móg∏ przewidzieç, ˝e odrodzi si´
wolna Polska. 

PieÊƒ „Czerwone maki” zyska∏a sobie
status specjalny ju˝ w czasie wojny. Jedna
z kombatantek wspomnia∏a, ˝e kiedy na
potaƒcówce zagrano „Maki” i jakaÊ para
zacz´∏a taƒczyç w takt melodii, angielski
oficer podszed∏ i spoliczkowa∏ ˝o∏nierza.
Wys∏uchano „Maków” bez taƒca. 

Jak pami´tamy, pieÊƒ napisa∏ w noc
po bitwie FFeelliikkss  KKoonnaarrsskkii („Ref-Ren”),
˝o∏nierz i poeta. Muzyk´ skomponowa∏
tej nocy AAllffrreedd  SScchhüüttzz. A na drugi
dzieƒ pierwszym odtwórcà tej pieÊni,
by∏ artysta z ˝o∏nierskiego teatrzyku,
obecnie mieszkajàcy w Australii, Gwi-
don Borucki. Po wojnie Konarski przez
wiele lat mieszka∏ w USA, poczàtkowo
u rodziny ZZbbiiggnniieewwaa  CChhaa∏∏kkoo, poety
emigracyjnego. Pani WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  CChhaa∏∏--
kkoo, sanitariuszka spod Monte Cassino,
by∏a z nami na uroczystoÊciach. Przy-
wioz∏a ze sobà wiersze m´˝a, które
wszyscy czytaliÊmy z emocjà. Jeden
z nich poÊwi´ci∏ genera∏owi Andersowi
(publikujemy go oddzielnie w dalszej

cz´Êci „Kombatanta”).
Pani Cha∏ko przypomnia∏a, ˝e Konar-

ski i Cha∏ko zawsze wierzyli, ˝e Polska
b´dzie wolna, do koƒca szykowali si´, ˝e
do Niej pojadà. Nie zdà˝yli, wolnoÊç
przysz∏a dla nich za póêno. I dziÊ zamiast
Nich, ich wiersze stajà z nami do Apelu
wzywajàcego ˝o∏nierzy tego wspania∏ego
pokolenia, które rozsiane po ca∏ym Êwie-
cie odchodzi na wiecznà wart´. Co roku
jest nas mniej na Monte Cassino. 

Drugim etapem uroczystoÊci by∏o z∏o-
˝enie wieƒców w pobliskiej miejscowo-
Êci Aquafondata, gdzie obelisk upa-
mi´tnia czyn polskich ˝o∏nierzy. Wieƒ-
czy go Chrystus na krzy˝u z∏o˝onym
z gàsienic czo∏gu. Mieszkaƒcy na czele
z burmistrzem oraz miejscowymi w∏a-
dzami witali polskich goÊci. W Aqu-
afondata by∏ dawniej tak˝e polski
cmentarz, po którym dziÊ pozosta∏a ka-
pliczka Matki Boskiej Cz´stochowskiej.
Potem wszystkie szczàtki przeniesiono
na polski cmentarz Monte Cassino. 

W Aquafondata by∏ z nami prawie 90-
letni MMiieecczzyyss∏∏aaww  SSzzyy∏∏kkiieewwiicczz. To tutaj
byli pochowani po bitwie jego koledzy.
18 maja ju˝ po zatkni´ciu polskiej flagi
na ruinach klasztoru, przypadkowy po-
cisk trafi∏ polski sk∏ad amunicji. Ta
straszna eksplozja zabi∏a 18 ˝o∏nierzy.
Koledzy, a wÊród nich m∏ody Mieczy-
s∏aw, pochowali ich jak si´ da∏o. Dopie-
ro z czasem okaza∏o si´, ˝e zrobili jeden
grób za du˝o. Jeden z kolegów odrzuco-
ny daleko przez wybuch, odarty z mun-
duru, zosta∏ zabrany jako Anglik i prze-
transportowany do szpitala w Londy-
nie, gdzie go uratowano. Szy∏kiewicz,
który by∏ blisko eksplozji straci∏ wtedy
s∏uch w jednym uchu. 

W Aquafondata ma∏y pocz´stunek
skupi∏ razem ludnoÊç miasteczka i we-
teranów, których wielu nadal mówi po
w∏osku. 

W Cassino, w muzeum historycznym,
zorganizowano te˝ wystaw´ o generale
Andersie. Wzruszajàce by∏y zdj´cia ˝o∏-
nierzy 2. Korpusu, a szczególnie jedno,
na którym przy Andersie stoi dwoje m∏o-
dych ludzi w battle dresach: to syn i cór-
ka genera∏a z jego pierwszej rodziny. 

JOLANTA CHOJECKA
Fot. Jolanta Chojecka, Mariusz Kubik, 

Robert Stawicki
FFoottoorreeppoorrttaa˝̋  zz WW∏∏oocchh  --  nnaa  ssttrroonnaacchh  1166--1177..  



--  DDzziieessiiààttkkii  ssppoottkkaaƒƒ  ii rroozzmmóóww,,  nnaa
MMoonnttee  CCaassssiinnoo,,  ww RRzzyymmiiee,,  wwiieelluu  ppooll--
sskkiicchh  mmiiaassttaacchh  pprrzzeezz  oossttaattnniiee  33 ttyyggooddnniiee..
JJaakk  cczzuu∏∏aa  ssii´́  PPaannii  ww PPoollssccee  ttyymm  rraazzeemm,,
ppooddcczzaass  ppoobbyyttuu,,  kkiieeddyy  oobbcchhooddzzoonnyy  jjeesstt
ttaakk  uurroocczzyyÊÊcciiee  RRookk  GGeenneerraa∏∏aa  AAnnddeerrssaa??  

IIRREENNAA  AANNDDEERRSS:: - Wszystko, co
mia∏o miejsce, zrobi∏o na mnie zupe∏nie
niebywa∏e wra˝enie. G∏´boko to prze˝y-
wa∏am. Fakt, ˝e rok 2007 og∏oszono Ro-
kiem Genera∏a Andersa, by∏ dla mnie
bardzo wa˝ny. To wszystko, co si´ wyda-
rzy∏o, ogrom pracy, którà w∏o˝y∏o w to
mnóstwo ludzi, jest dla mnie wzruszajàcy. 

Ja sama wczeÊniej mia∏am wyrzuty su-
mienia, ˝e za ma∏o robi´ dla niego, dla
uczczenia jego pami´ci. Ale teraz ju˝
nie. By∏ kiedyÊ taki okres, ˝e nic si´ nie
dzia∏o. Ciàgle mówi∏o si´ o generale,
wszyscy byli bardzo wzruszeni i zachwy-
ceni, ale ja ciàgle nic nie zrobi∏am. Mo-
˝e teraz poczu∏am si´ troch´ godniejsza
jego pami´ci. Reakcja ludzi jest nieby-
wa∏a, obcy ludzie sà tacy ciepli i ser-
deczni. Podchodzà do mnie, rozmawia-
jà - i tu i we W∏oszech. 

--  PPrrzzeedd  kkooÊÊcciioo∏∏eemm  ÂÂww..  JJaacckkaa,,  ggddzziiee
bbyylliiÊÊmmyy  wwcczzoorraajj,,  cczzyy  iiddààcc  nnaa  PPaannii  bbeennee--
ffiiss  nnaa  RRyynneekk  SSttaarreeggoo  MMiiaassttaa  bbyy∏∏oo  wwiiddaaçç,,
˝̋ee  ccii  lluuddzziiee  ww∏∏aaÊÊcciiwwiiee  nniicc  nniiee  mmóówwiiàà,,  aallee
iicchh  ttwwaarrzzee  mmóówwiiàà  wwsszzyyssttkkoo..  WWiiddaaçç,,  jjaakk
ssii´́  cciieesszzàà,,  ˝̋ee  PPaanniiàà  ssppoottkkaallii..  TToo  jjeesstt
wwzzrruusszzaajjààccee..  

- To cudowne, zw∏aszcza, ˝e przecie˝
nikogo tam nie zna∏am. Mam zresztà
taki zwyczaj, ˝e, czy kogoÊ znam do-
brze, czy nie znam prawie wcale, na
wszelki wypadek si´ k∏aniam, ˝eby ni-
kogo nie pominàç. I to jest przyjmowa-
ne bardzo serdecznie. Nieznani mi lu-
dzie podchodzà, chcà rozmawiaç, zada-
jà pytania. Ja z kolei nie mog´ przejÊç

Z Irenà R. Anders, po trzech tygodniach jej pobytu w Polsce i we W∏oszech, 
w zwiàzku z obchodami Roku Gen. W∏adys∏awa Andersa, 
rozmawiajà Mariusz Kubik i Miros∏aw Sulej

Serce zostawiam w Polsce

oboj´tnie, gdy ktoÊ stoi z wózkiem, nie
mog´ nie zobaczyç dziecka w Êrodku. 

--  TToo  wwsszzyyssttkkoo  ÊÊwwiiaaddcczzyy  oo ttyymm,,  jjaakkiimm  aauu--
ttoorryytteetteemm  jjeesstt  ddllaa  wwiieelluu  ppoossttaaçç  AAnnddeerrssaa......  

- Nie macie poj´cia, co to by∏ za wspa-
nia∏y cz∏owiek. Jaka szkoda, ˝e go nie
ma, jaka to dla nas szkoda. Dumna je-
stem z tego, ˝e by∏am jego ˝onà. 

--  CCoo  tteerraazz  wwyyddaajjee  ssii´́  nnaajjbbaarrddzziieejj  wwaa˝̋--
nnee  wwee  wwssppoommnniieenniiaacchh  oo GGeenneerraallee??  

- Za co najbardziej trzeba go ceniç i pa-
mi´taç o nim? Jedni mówià: za to, ˝e pra-
cowa∏ do ostatniego tchu nad tym, ˝eby
m∏odzie˝ mog∏a si´ wybiç, wielu z nich
wysz∏o z prawdziwej n´dzy. Mówi´ tu
o tych, których m∏odoÊç przerwa∏a wojna.
Mówi´ o naszym teatrze, z którym wyst´-
powa∏am w czasie wojny. ByliÊmy, nie wa-
ham si´ powiedzieç, ambasadorami pol-
skiej sprawy. Na nasze wyst´py przycho-
dzili ludzie, którzy wyszli z wi´zieƒ, ∏a-
grów - wyczerpani, wyg∏odzeni, w∏aÊciwie
szkielety ludzkie w ∏achmanach. 

Sama, m∏oda dziewczyna, pami´tam
to wszystko bardzo dobrze, daleko stàd
w Rosji, w Tockoje. 40 stopni mrozu,
Ênieg po kolana, ˝adnych namiotów, czy
lepianek - mieszkaliÊmy pod ziemià, jak
szczury. Panowa∏ cz´sto g∏ód. Jak sobie
teraz uprzytomni´, w jakich warunkach
byliÊmy, i co robiliÊmy, to naprawd´ je-
stem z siebie dumna. PracowaliÊmy
dzieƒ w dzieƒ, przy ogarku Êwieczki sie-
dzieliÊmy na pryczach pokrytych s∏omà.
Pami´tam jak Feliks Konarski „Ref-
-Ren” przy tym ogarku pisa∏ swoje pio-
senki. Bez przerwy, ciàgle nowa piosen-
ka, te same tematy: t´sknota za krajem,
nadzieja na powrót. 

Anders, który zna∏ Êwietnie rosyjski,
przekona∏ Stalina, by tylu ludzi, tworzàc
wojsko wyprowadziç z Rosji. A ju˝ gen.

Sikorski, wielki patriota, nie zna∏ Ro-
sjan, ich mentalnoÊci, nie mia∏ o tym
poj´cia. Ciàgle myÊla∏, ˝e ma do czynie-
nia z d˝entelmenami a mój mà˝ k∏ad∏
mu do g∏owy: „Panie generale, to nie
d˝entelmeni, to ∏obuzy, którzy w polity-
ce nie dotrzymujà s∏owa”. 

--  II wwtteeddyy  ii ppóóêênniieejj  mmyyÊÊllaa∏∏  oo jjeeddnnyymm......  
- MyÊla∏ tylko o Polsce, kocha∏ Polsk´.

By∏am Êwiadkiem, gdy przysz∏a depesza
o wybuchu Powstania Warszawskiego,
dosta∏ wtedy pierwszego zawa∏u serca.
By∏ absolutnie przeciwny powstaniu.
Czu∏ i wierzy∏, ˝e to si´ nie uda, ˝e to
nie o to chodzi. 

Pami´tam jak rok przed Êmiercià, gdy
by∏ ju˝ nie najlepszego zdrowia, przeka-
zywaliÊmy symbolicznie cmentarz na
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Jako Renata Bogdaƒska, w filmie p. t.: „Wiel-
ka Droga” (1946 r.) Fot.: Ahergo

Powitanie na lotnisku Ok´cie (Warszawa, 
4. 05. 2007 r.)

Na zaproszenie UdSKiOR-u na uroczystoÊciach Roku Andersa goÊci∏a Irena Anders



Monte Cassino pod opiek´ Zwiàzkowi
Harcerstwa Polskiego. Wcià˝ mam
w pami´ci moment, kiedy przeje˝d˝a ∏a-
zikiem alejà prowadzàcà do cmentarza,
stojàc na bacznoÊç i salutujàc, a w tle
s∏ychaç „Czerwone maki na Monte Cas-
sino”. WróciliÊmy stamtàd, nocowaliÊmy
w miasteczku i mówi´: „S∏uchaj, jak ty
mog∏eÊ coÊ takiego zrobiç, dlaczego

upar∏eÊ si´, ˝e musisz przyjechaç tu te-
raz osobiÊcie? Przecie˝ mog∏eÊ tu
umrzeç?” Na co on powiedzia∏: „Tak,
w∏aÊnie. By∏bym wtedy ze swoimi ˝o∏-
nierzami”. I kiedy umar∏, nie by∏o wàt-
pliwoÊci, ˝e b´dzie w∏aÊnie tam. 

--  MMaammyy  ttuu  pprrzzeedd  ssoobbàà  nnaajjnnoowwsszzee,,  wwyy--
ddaannee  ww∏∏aaÊÊnniiee  wwyyddaanniiee  wwssppoommnniieeƒƒ  wwoo--
jjeennnnyycchh  AAnnddeerrssaa  pptt..::  „„BBeezz  oossttaattnniieeggoo
rroozzddzziiaa∏∏uu””......  

-...Tego ostatniego rozdzia∏u nie b´-
dzie. Dlatego, ˝e Genera∏ umar∏. Wie-
rzyliÊmy do ostatniego momentu w to,
˝e wrócimy do kraju. Sta∏o si´ inaczej.
Ale dzisiaj wróci∏ w pami´ci ludzi, któ-
rzy o nim pami´tajà. 

Warszawa, 21 maja 2007 r.

* * *
ZZ  rreeddaakkccyyjjnneeggoo  aarrcchhiiwwuumm

Muza i Jutrzenka

WWyywwiiaadd  zz IIrreennàà  AAnnddeerrssoowwàà,,  ˝̋oonnàà
ggeenneerraa∏∏aa  WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnnddeerrssaa..  

Genera∏ W∏adys∏aw Anders, w wieko-
pomnej odysei w 1942 r. wywiód∏ „z do-
mu niewoli”, czyli z syberyjskiego zes∏a-
nia ponad 100 tysi´cy polskich wi´ê-
niów, wyg∏odzonych szkieletów w ∏ach-
manach trawionych tyfusem, malarià
i dyzenterià i stworzy∏ z nich pr´˝nà ar-
mi´ zdyscyplinowanych ˝o∏nierzy na-
zwanà Drugim Korpusem. Przez obozy
szkoleniowe w Iranie, Iraku, Egipcie
i Palestynie doprowadzi∏ ich do W∏och,
gdzie w zwyci´skiej bitwie pod Monte
Cassino (1944 r.) zdobyli newralgiczny
punkt obrony niemieckiej, o którego
pokonanie bezskutecznie walczy∏y inne
wojska alianckie.

Po tragedii zaprzedania Polski Stali-
nowi w Ja∏cie (1945 r.) przez Churchilla
i Roosvelta, Genera∏ Anders zdemobi-
lizowany wraz ze swojà armià, pozosta-
je na sta∏e w Anglii, wobec gróêb komu-
nistycznej w∏adzy, która mocà uchwa∏y
Rady Ministrów pozbawia go obywatel-
stwa polskiego.

IIrreennaa  AAnnddeerrss:: Wychowa∏am si´ we
Lwowie w rodzinie kultywujàcej trady-
cje artystyczne. Moja matka znakomicie
gra∏a na fortepianie, wujek by∏ muzy-
kiem no i oczywiÊcie ja przesiàkn´∏am
tà atmosferà uwielbienia dla sztuki.
WczeÊnie zacz´∏am nauk´ Êpiewu i gry
na pianinie, którà potem kontynuowa-
∏am w konserwatorium, czyli we Lwow-
skim Instytucie Muzyki. Pomimo, ˝e
ubóstwiam oper´ i muzyk´ klasycznà to
zawsze ciàgn´∏o mnie do takiej formy
scenicznej ekspresji, która by∏a bardziej
zrelaksowana i w∏àcza∏a elementy saty-
ryczne. Lubi´, gdy we wszystkim jest
troszeczk´ humoru. 

Wybuch wojny pokrzy˝owa∏ moje pla-
ny, studia, no, i oczywiÊcie tak jak wszyst-
kim - ca∏e ˝ycie. W roku 1940 znakomici
artyÊci i muzycy uciekali masowo przed
Niemcami i znaleêli si´ we Lwowie,
w potrzasku bolszewickiego wroga. Ale
Rosjanie mieli wtedy jeszcze jako taki
respekt dla sztuki i obchodzili si´ z arty-
stami-uciekinierami doÊç tolerancyjnie.
Legitymacja artysty ratowa∏a ̋ ycie. Arty-

stów rewiowych, do których nale˝a∏am,
podzielono na cztery zespo∏y, które mia-
∏y jeêdziç po ca∏ej Rosji od Odessy a˝ po
Syberi´, ˝eby jak nam to powiedziano
„propagowaç polskà sztuk´”. W czasie
tych wyst´pów zrodzi∏ si´ pseudonim ar-
tystyczny „Renata Bogdaƒska”. 

Przez jedenaÊcie miesi´cy jeêdzi∏am
z grupà znakomitego kompozytora Hen-
ryka Warsa „propagujàc sztuk´” i zasta-
nawiajàc si´, czy nie by∏ to po prostu spo-
sób na wykoƒczenie nas. MieszkaliÊmy
w zawszonych i zapluskwionych pocià-
gach, wychodziliÊmy na scen´ z burczà-
cymi z g∏odu brzuchami. KiedyÊ, decydu-
jàc, co by∏o wa˝niejsze - ciep∏o czy g∏ód-
sprzeda∏am futrzanà kurtk´, ˝eby kupiç
par´ bochenków chleba i du˝y s∏ój smal-
cu. SiedzieliÊmy z kolegami na pod∏odze
wagonu kolejowego i podgrzewaliÊmy
ten smalec na jakiejÊ karbidówce, ˝eby
by∏ ciep∏y do moczenia kromek. Wtedy
wszed∏ rosyjski kolejarz i widzàc nasze
pe∏ne oczekiwania oczy wlepione w s∏ój -
kopnà∏ go ze Êmiechem. A my znowu
cierpliwie czekaliÊmy, aby smalec zastyg∏
i ˝eby razem z brudem zeskrobaç go
z pod∏ogi i posmarowaç nim chleb. 

PPoodd  ooppiieekkuuƒƒcczzyymm  sskkrrzzyydd∏∏eemm  AArrmmiiii
PPoollsskkiieejj

Wreszcie dotar∏a do nas wiadomoÊç, ˝e
w miejscowoÊciach Buzu∏uk i Tockoje or-
ganizuje si´ polskie wojsko na mocy po-
rozumienia gen. Sikorskiego ze Stali-
nem, zagro˝onym inwazjà niemieckà.
DostaliÊmy mundury i wtedy, mnie smar-
kuli, wydawa∏o si´, ˝e jestem najelegant-
szà kobietà Êwiata, pomimo, ˝e mundur
wisia∏ na mnie jak na strachu na wróble. 
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Genera∏ Anders z ˝onà Irenà i córkà Annà
Marià w Londynie

Powitanie na lotnisku Ok´cie. Od lewej: Janusz
Krupski-Kierownik UDSKiOR, Franciszka Gry-
ko, Irena Anders, Jan St. Ciechanowski, p∏k Mi-
ros∏aw Sulej (Warszawa, 4. 05. 2007 r.)



Nasza dzia∏alnoÊç artystyczna mia∏a
wtedy ogromne znaczenie, bo podtrzy-
mywaliÊmy na duchu ludzkie cienie

w ∏achmanach, czyli wyn´dznia∏ych Pola-
ków wywiezionych przez Rosjan w g∏àb
Syberii. Nikt nie potrafi sobie nawet wy-
obraziç jak wyglàdali ci ludzie a w∏aÊciwie
chodzàce szkielety - w op∏akanym stanie
fizycznym, kompletnie wycieƒczeni i wy-
g∏odniali, chorujàcy na tyfus, malari´
i dyzenteri´. Palono odzie˝, przeprowa-
dzano odka˝anie i karmiono. Genera∏
Anders, który by∏ dowódcà tej armii nie-
szcz´Êników, stara∏ si´ ratowaç z syberyj-
skiego zes∏ania tak˝e dzieci i kobiety,
które przy pomocy ró˝nych forteli spro-
wadzano jako rodziny wojskowych. 

Razem z Armià Andersa nazwanà
Drugim Korpusem wyruszy∏am przez
Iran, Irak, Palestyn´ i Egipt a˝ do
W∏och. Dzi´ki inicjatywie Genera∏a
wszystkie zespo∏y rewiowe w roku 1942
po∏àczono w jeden, du˝y i reprezentacyj-
ny teatr pod nazwà Polska Parada, który
nie tylko podtrzymywa∏ ducha polskiego,
ale by∏ wa˝nym elementem propagando-
wym dla sprawy Polski. Na przedstawie-
nia przychodzili przedstawiciele mi´dzy-
narodowych korpusów dyplomatycz-

nych, armii amerykaƒskiej, angielskiej
czy francuskiej a tak˝e koronowane g∏o-
wy jak król Grecji czy Persji. 

By∏am wtedy poczàtkujàcà pieÊniar-
kà, ale mia∏am zaszczyt wyst´powaç
z takimi gwiazdami sceny polskiej jak
ZZooffiiaa  TTeerrnnee,,  LLuuddwwiikk  LLaawwiiƒƒsskkii  czy JJaa--
ddwwiiggaa  AAnnddrrzzeejjeewwsskkaa. Rewia, zwana
przez niektórych „podkasanà sztukà”
zosta∏a nobilitowana do rangi wspania-
∏ego teatru, który po dotarciu do W∏och
zajà∏ pierwsze miejsce na mi´dzynaro-
dowym festiwalu artystycznym. 

Nied∏ugo przed bitwà o Monte Cassi-
no, znowu podzieleni na mniejsze ze-
spo∏y, jeêdziliÊmy po ró˝nych odcinkach
wojskowych, ci´˝arówkami i cz´sto pod

niemieckim obstrza∏em, podtrzymujàc
bojowego ducha ˝o∏nierzy, którzy
wkrótce mieli wziàç udzia∏ w niezwykle
wa˝nej akcji, która nastàpi∏a w maju
1944 r. Monte Cassino stanowi∏o klu-
czowy punkt na froncie w∏oskim, bo od
jego zdobycia zale˝a∏o otwarcie drogi
na Rzym i przesuni´cie linii frontu. Ak-
cja Polaków pod dowództwem Genera-
∏a Andersa zakoƒczy∏a si´ zwyci´stwem,
choç okupiona zosta∏a ˝yciem 900 ˝o∏-
nierzy. W dwa dni po bitwie, wÊród
zgliszcz i ruin, wyst´pujemy na górze
klasztornej i po raz pierwszy Êpiewamy
„Czerwone maki na Monte Cassino”. 

Po osiedleniu si´ w Anglii stworzyli-
Êmy bogate ˝ycie polityczne, spo∏eczne
i kulturalne. Powsta∏y kabarety i teatr
dramatyczny, z takimi wspania∏ymi
twórcami jak MMaarriiaann  HHeemmaarr czy FFeelliikkss
KKoonnaarrsskkii  --„„RReeff--RReenn””, którzy niejedno-
krotnie pisali specjalnie dla mnie swoje
piosenki. Wyst´powa∏am w programach
artystycznych Radia Wolna Europa
i BBC, koncertowa∏am tak˝e w Izraelu
i Francji. Do dzisiaj kontynuuj´, choç

sporadycznie, dzia∏alnoÊç artystycznà
zarówno tutaj jak i w Polsce. 

˚̊oonnaa  GGeenneerraa∏∏aa
By∏am m∏odà dziewczynà, która stra-

ciwszy najbli˝szych w zawierusze wojennej
zosta∏a „zaadoptowana” przez wojsko,
stanowiàce
dla mnie
namiastk´
˝ycia ro-
dzinnego.
OczywiÊcie,
˝e wielo-
krotnie wi-
d y w a ∏ a m
Genera∏a,
ale do g∏o-
wy mi nie
przysz∏o, ̋ e-
by trakto-
waç go ina-
czej ni˝ z rewerencjà i szacunkiem. By∏
ode mnie du˝o starszy, i w moim poj´ciu
nieosiàgalny jako m´˝czyzna (choç musz´
przyznaç, ˝e bardzo pi´kny) i jako postaç.
Przecie˝ by∏ wodzem, bohaterem i przy-
branym ojcem dla ca∏ej swojej armii, któ-
ra wdzi´czna mu by∏a za uratowanie ˝ycia
i wyprowadzenie z syberyjskiej katorgi. 

No, ale ˝ycie pisze tak dziwne scena-
riusze, ˝e filozofom nawet si´ o nich nie
Êni∏o. Tak te˝ i by∏o w tym wypadku. Jak
póêniej przyzna∏ si´ mà˝, od razu „wpa-
d∏am mu w oko” i uwa˝nie Êledzi∏ rozwój
mojej kariery scenicznej. Dawa∏ znaç
o swojej admiracji kwiatami czy upomin-
kami - wszystko spokojnie i bez presji,
˝eby mnie nie wystraszyç ani nie znie-
ch´ciç. Z drugiej strony byliÊmy wspó∏to-
warzyszami twardej, ˝o∏nierskiej niedoli,
oboje wiedzieliÊmy, co to g∏ód, n´dza,
strach i odwaga i te prze˝ycia stanowi∏y
baz´ wzajemnego zrozumienia, na któ-
rej buduje si´ wszystkie trwa∏e zwiàzki. 

Najbardziej ceni∏am w nim nies∏ychanà
dobroç, serce i wra˝liwoÊç uczuç. KiedyÊ
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Ciàg dalszy ze str. 5

Z wizytà u arcybiskupa warszawskiego Kazi-
mierza Nycza (21. 05. 2007 r.) 

Monte Cassino, 12. 05. 2007 r. - Irena Anders z córkà Annà Marià, obok Prezydent Ryszard Kaczorowski 



na przyk∏ad jeden z naszych ˝o∏nierzy
otrzyma∏ wiadomoÊç o ci´˝kiej chorobie
matki. Po jakimÊ czasie, po odebraniu od
niego meldunku polowego, Genera∏ pó∏-
g∏osem zapyta∏ o jej zdrowie. Ch∏opak po
prostu rozp∏aka∏ si´, ˝e ktoÊ ma serce
i g∏ow´ pami´taç o jego sprawach.
Zw∏aszcza, ktoÊ taki jak dowódca. 

Generalski rozkaz dzienny przed bitwà
o Monte Cassino zaczyna∏ si´ tak: „˚o∏-
nierze kochani, moi bracia i dzieci! ” Kto
tak jeszcze rozpoczyna przemowy do
wojska? Kiedy ju˝ zamieszkaliÊmy w An-
glii, podczas wyjÊç do restauracji niejed-
nokrotnie zdarza∏o si´, ˝e polski kelner
na widok m´˝a pr´˝y∏ si´ na bacznoÊç
i stukajàc obcasami sk∏ada∏ meldunek.
Na co on komenderowa∏ „spocznij”, po
czym wyÊciskawszy serdecznie swego by-
∏ego ˝o∏nierza wypytywa∏ o jego losy. 

By∏ cudownym, troskliwym m´˝em i ko-
chajàcym ojcem dla naszej córki AAnnnnyy
MMaarriiii. W domu zrzuca∏ generalskie epole-
ty i stawa∏ si´ radosnym, kochajàcym ̋ ycie
cz∏owiekiem ze szczególnym apetytem na
spotkania towarzyskie, bo nie wyobra˝a∏
sobie egzystencji bez ludzi. Jego hobby by∏
bryd˝ i wielokrotnie na balach czy zaba-
wach mówi∏ „Poczekajcie, niech tylko wy-
Êl´ Irenk´ z kimÊ do taƒca, to b´dziemy
mogli rozegraç ma∏ego roberka”. 

Nazywa∏ mnie swojà „majowà ju-
trzenkà”, co by∏o po cz´Êci odnoÊni-
kiem do patriotycznej pieÊni, miesiàca
moich urodzin a tak˝e ka˝dego wspa-
nia∏ego dnia sp´dzonego razem. Prze-

˝y∏am z nim najszcz´Êliwsze 22 lata swe-
go ˝ycia. Zmar∏ w 16. rocznic´ bitwy
o Monte Cassino - i jednoczeÊnie moje
urodziny. Od 35 lat codziennie wspomi-
najàc go i troszk´ pop∏akujàc, wdzi´cz-
na jestem losowi, ˝e nas z∏àczy∏ i ˝e mo-
gliÊmy dzieliç tyle, tyle dni we wzajem-
nym szacunku i mi∏oÊci. 

SSppuuÊÊcciizznnaa
Po zdemobilizowaniu - wi´ksza cz´Êç

˝o∏nierzy Armii Andersa osiedli∏a si´
w Wielkiej Brytanii, choç rzàd angielski
planowa∏ rozproszyç nas po ca∏ym Êwie-
cie. Nie witano nas tu serdecznie, o nie.
Z alianckich sojuszników staliÊmy si´
nieproszonymi goÊçmi. Genera∏ nie tai∏
swego roz-
czarowania
konferen-
cjà w Ja∏cie
i w prywat-
nych roz-
m o w a c h
z CChhuurrcchhiill--
lleemm odwa˝-
nie wytyka∏
mu zdrad´
interesów
niepodleg∏ej Polski. Za co Anglicy
okrzykn´li go pod˝egaczem przeciw za-
wartym uk∏adom politycznym. 

Có˝ mieliÊmy robiç? ByliÊmy zdradze-
ni przez paƒstwa sojusznicze, nie mieli-
Êmy powrotu do Ojczyzny i trzeba by∏o
zbudowaç jej namiastk´ tutaj. Stàd po-
wsta∏y tak silne i pr´˝ne oÊrodki polonij-
ne z ca∏à infrastrukturà ˝ycia polityczne-
go, spo∏ecznego i kulturalnego. To nam
pozwala∏o przetrwaç codziennoÊç, w któ-
rej musieliÊmy odnaleêç si´ sami, bez ni-
czyjej pomocy, wr´cz traktowani jako
przest´pcy, bo trzeba by∏o ciàgle meldo-
waç si´ na posterunkach policji. 

¸udziliÊmy si´, ˝e komunizm w koƒcu
b´dzie obalony i wrócimy do w∏asnego
kraju. Dlatego nie kupowaliÊmy tak
d∏ugo w∏asnego domu, bo Genera∏ ma-
rzy∏ o powrocie. Âni∏a mu si´ ta Polska
nocami tak jak i zresztà nam wszystkim.
Pewnie, ˝e czasem trudno by∏o uporaç
si´ z t´sknotà, ale mieliÊmy nadziej´.
Przecie˝ walczyliÊmy i gin´liÊmy za nià
na frontach tej krwawej wojny. 

Dzisiaj, kiedy jest ju˝ inaczej, je˝d˝´ do
Polski na liczne zaproszenia prywatne
i paƒstwowe. Doskonale zdaj´ sobie spra-

w´ z tego, ̋ e kwiaty, uk∏ony, uÊciski i hono-
ry nie sà przeznaczone dla mnie, ale sà ak-
tem pami´ci i ho∏du z∏o˝onego Genera∏o-

wi Anderso-
wi i jego
wojsku -
tym wszyst-
kim bardzo
odwa˝nym
l u d z i o m ,
którzy byli
gotowi po-
Êwi´ciç ˝y-
cie za swój
kraj. 

Tak strasznie kocham t´ polskà m∏o-
dzie˝, która coraz wi´cej wie o d∏ugo fa∏-
szowanej historii. Przyje˝d˝am na otwar-
cie szkó∏ nazwanych imieniem mego m´-
˝a, spotykam si´ ze studentami i ucznia-
mi. Te spotkania to pomost przerzucony
mi´dzy pokoleniami, które majà ten sam
skarbiec historyczny, narodowy i kultu-
rowy - czyli Polsk´. 

I cierpliwie odpowiadam na wszystkie
pytania jak choçby to, zadane ostatnio
przez jakàÊ bardzo m∏odà osóbk´. 

- Czy pami´ta Pani, jak Genera∏ po
raz pierwszy Panià poca∏owa∏? 

- Och, to by∏o bardzo, bardzo daw-
no... Chyba ze sto lat temu - odpowie-
dzia∏am. 

- Ojejku, to Pani ma ju˝ sto lat i tak
si´ trzyma? 

ANNA CHOLEWA - SELO
TTeekksstt  uukkaazzaa∏∏  ssii´́  ppiieerrwwoottnniiee  ww „„CCoooollttuurraa..  PPoo--
lliisshh  WWeeeekkllyy  MMaaggaazziinnee””  ((hhttttpp::////wwwwww..ccoooollttuu--
rraa..ccoo..uukk))..  PPuubblliikkuujjeemmyy  zzaa  ∏∏aasskkaawwàà  zzggooddàà  wwyy--
ddaawwccyy..  ((MMaarriiuusszz  KKuubbiikk))  

FFoottooggrraaffiiee::  FFrraanncciisszzkkaa  GGrryykkoo,,  MMaarriiuusszz  KKuubbiikk,,
AArrcchhiiwwuumm  „„KKoommbbaattaannttaa””
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Przed Pa∏acem Arcybiskupów Warszawskich.
Od lewej: Maryla ˚u∏awska, Irena Anders,
p∏k Miros∏aw Sulej



18maja 2007 r. Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej LLeecchh
KKaacczzyyƒƒsskkii odznaczy∏ Krzy˝em

Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski IIrreenn´́  AAnnddeerrss za wybitne zas∏ugi
dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz dzia∏alnoÊç polonijnà i spo-
∏ecznà. Prezydentowi RP towarzyszy∏a
Ma∏˝onka MMaarriiaa  KKaacczzyyƒƒsskkaa. W swoim
przemówieniu powiedzia∏ m.in.: 

„Chc´ pogratulowaç wspania∏ego ˝y-
cia, znakomitej dzia∏alnoÊci i podzi´ko-
waç za podtrzymywanie przez trudne
dziesiàtki lat idei wolnej, niepodleg∏ej
Polski. Idei, która przecie˝ - powiedzmy
prawd´ - bardzo wielu wydawa∏a si´
przez ca∏e dziesi´ciolecia nierealna,
niewykonalna, a je˝eli nawet realna to
dopiero w kolejnych pokoleniach. Hi-
storia nie rozpieszcza∏a nas i nie odzy-
skaliÊmy tej niepodleg∏oÊci pr´dko. Po
II wojnie Êwiatowej trzeba by∏o czekaç
ponad czterdzieÊci lat, ale przysz∏a i mi-
n´∏o ju˝ kolejnych osiemnaÊcie lat. To
nasz wielki sukces, ale to sukces tak˝e
tych, którzy przez te wszystkie lata, za
granicà, w szczególnoÊci w Wielkiej
Brytanii, Stanach Zjednoczonych pod-
trzymywali - wydawa∏oby si´ niektórym

anachronicznà - ide´. Chcia∏bym pogra-
tulowaç i serdecznie za to podzi´kowaç. 

Poniewa˝ przed chwilà mia∏em przy-
jemnoÊç i wielki zaszczyt wr´czenia orde-
ru Pani Andersowej, to nie sposób nie
wspomnieç Jej wielkiego m´˝a - naczel-
nego dowódcy wojsk polskich na Zacho-
dzie, dowódcy 2. Korpusu, zwyci´zc´ pod
Monte Cassino, cz∏owieka, który potrafi∏
wyprowadziç nie tylko dziesiàtki tysi´cy
˝o∏nierzy, ale jeszcze wi´cej Polek i Pola-
ków z rosyjskiego piek∏a, wtedy, w roku
1942. Dlatego te˝ trzeba o nim pami´taç.
Od wielu lat, Polska to czyni, ale chcia-
∏em przypomnieç, ˝e by∏y te˝ takie czasy,
w których genera∏ Anders na bia∏ym ko-
niu to by∏ swoisty ˝art ze strony ówcze-
snej w∏adzy, która mianowa∏a si´ polskà,
ale s∏u˝y∏a obcym. Te czasy na szcz´Êcie
te˝ ju˝ dawno temu si´ skoƒczy∏y. Raz
jeszcze najserdeczniej gratuluj´. ” 

Podczas uroczystoÊci Prezydent Ka-
czyƒski odznaczy∏ równie˝ Krzy˝em
Komandorskim OOP rtm. JJuulliiuusszzaa  EEnn--
gglleerrttaa, b. ˝o∏nierza AK i 2. Korpusu
mieszkajàcego od koƒca wojny w Wiel-
kiej Brytanii. 

èród∏o: 
http: //www. prezydent. pl

Towarzystwo Przyjació∏ Ziemi
Kutnowskiej oddzia∏ w KroÊnie-
wicach wystàpi∏o z inicjatywà bu-

dowy pomnika - popiersia genera∏a
WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnnddeerrssaa..  

Jak do tej pory pami´ç o Generale
by∏a skrz´tnie ukrywana mimo, ˝e to
w∏aÊnie na tej ziemi urodzi∏ si´ i wycho-
wywa∏ genera∏ Anders. 

Inicjatywa budowy pomnika
gen. Andersa

Zarzàdzeniem Burmistrza KroÊniewic
powsta∏ Komitet Obchodów Roku Gene-
ra∏a W∏adys∏awa Andersa w gminie Kro-
Êniewice. Zadaniem Komitetu jest popu-
laryzowanie osoby Genera∏a oraz prze-
prowadzenie szeregu imprez, konkursów
i uroczystoÊci Jemu poÊwi´conych. 

Towarzystwo planuje tak˝e wyre-
montowaç „Andersówk´” - dom,

w którym urodzi∏ si´ genera∏ i gdzie
przez 10 lat mieszka∏ z rodzicami. Ist-
nieje plan by utworzyç tam Izb´ pa-
mi´ci. Towarzystwo dà˝y równie˝ do
tego, aby 18 maja - dzieƒ zwyci´stwa
pod Monte Cassino sta∏o si´ Êwi´tem
lokalnym w tej cz´Êci Polski. 

OOssoobbyy  cchhccààccee  wweesspprrzzeeçç  iinniiccjjaattyyww´́
bbuuddoowwyy  ppoommnniikkaa  ssàà  pprroosszzoonnee
oo wwpp∏∏aattyy  nnaa  kkoonnttoo::  BBaannkk  SSppóó∏∏ddzziieell--
cczzyy  ww KKrrooÊÊnniieewwiiccaacchh,,  nnrr  kkoonnttaa  
8866  99002233  00000066  00000000  00339900  22000000  00002200..  

Sz. ˚.
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Krzy˝ Komandorski dla Ireny Anders



Konsekwencjà uchwa∏y Senatu jest
i b´dzie wiele ró˝nego rodzaju
uroczystoÊci, konferencji, przed-

si´wzi´ç medialnych, publikacji, konkur-
sów itp., które obejmà w ciàgu roku wiele
miejsc zwiàzanych z Jego biografià, tak
w Kraju jak i zagranicà. Od B∏onia-Kro-
Êniewic, gdzie si´ urodzi∏, poprzez Ryg´
na ¸otwie, gdzie studiowa∏, a˝ po W∏ochy
i Londyn. 

Skromnym senackim wk∏adem
w dzie∏o przybli˝ania postaci Genera∏a
jest broszura przygotowana przez Kan-
celari´ Senatu pt. „Genera∏ W∏adys∏aw
Anders 1892-1970”. 

Zawiera krótki ˝yciorys Genera∏a, ilu-
strowany zdj´ciami i poezjà i stanowi bio-
graficzne wprowadzenie do trwajàcych ju˝
uroczystoÊci, których Gospodarzem z ra-
mienia Senatu jest senator PPiioottrr  ¸̧uukkaasszz
AAnnddrrzzeejjeewwsskkii, Przewodniczàcy Komitetu
Organizacyjnego. 

J. B. 
* * *

Kalendarium dotychczasowych wydarzeƒ 
zwiàzanych z obchodami 

„Roku Genera∏a W∏adys∏awa Andersa”

2200  ggrruuddnniiaa  22000066  rr..  - Senat Rzeczypospolitej Polskiej
podjà∏ uroczystà uchwa∏´ o ustanowieniu roku 2007
„Rokiem Genera∏a W∏adys∏awa Andersa”. W ten spo-
sób senatorowie uhonorowali pami´ç wybitnego Pola-
ka, ˝o∏nierza i polityka, twórc´ i dowódc´ Armii Polskiej
w ZSRR, a nast´pnie 2. Korpusu we W∏oszech oraz Wo-
dza Naczelnego Polskich Si∏ Zbrojnych. 

1133  mmaarrccaa  22000077  rr.. - Senat Rzeczypospolitej Polskiej zain-
augurowa∏ „Rok Genera∏a W∏adys∏awa Andersa”. Honorowy
patronat nad obchodami przyjà∏ Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii. W uroczystej inauguracji wzí li
udzia∏ Marsza∏ek Senatu BBooggddaann  BBoorruusseewwiicczz, senatorowie,
ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodêstwie
RRyysszzaarrdd  KKaacczzoorroowwsskkii, cz∏onkowie Polonijnej Rady Konsul-
tacyjnej powo∏anej przez Marsza∏ka Senatu, kombatanci -
˚o∏nierze 2. Korpusu oraz m∏odzie˝ z warszawskiego 62. Li-
ceum Ogólnokszta∏càcego im. Gen. W∏adys∏awa Andersa.
W trakcie uroczystoÊci zaprezentowano dokumentalny film
o Bitwie pod Monte Cassino autorstwa ZZbbiiggnniieewwaa  WWaawweerraa.
Dla organizacji i patronowania zaplanowanym obchodom
zosta∏ powo∏any Komitet Organizacyjny „Roku Gen. W∏ady-
s∏awa Andersa”, na którego czele stanà∏ inicjator i Przewod-
niczàcy Komitetu, Senator RP PPiioottrr  ¸̧..  AAnnddrrzzeejjeewwsskkii. 

KKwwiieecciieeƒƒ  22000077  rr..  - W stolicy Uzbekistanu, Taszkien-
cie ods∏oni´to pomnik oraz tablic´ upami´tniajàcà Pola-
ków z tworzàcej si´ Polskiej Armii w ZSRR, zmar∏ych
i pochowanych na terenie miasta. 

55  mmaajjaa  22000077  rr..  - w podlaskim Drohiczynie zainaugurowa-
no polskie obchody „Roku Genera∏a W∏adys∏awa Andersa”.
To ciche miasteczko le˝àce nad Bugiem wybrano dlatego,

Senat RP inspiratorem 
i organizatorem Roku
W∏adys∏awa Andersa

˝e symbolizuje
polskoÊç i kre-
sowoÊç zara-
zem, z jej zró˝ni-
cowaniem kultu-
rowym i narodo-
woÊciowym. Ta-
ki te˝ by∏ charak-
ter ˝o∏nierzy Ge-
nera∏a... jego
dzieci. 

Uroczysto-
Êci, których go-
spodarzem by∏
burmistrz Dro-
hiczyna, rozpo-
cz´∏y si´ Ape-
lem Pami´ci
a nast´pnie z∏o-
˝ono kwiaty pod pomnikiem ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. Nast´pnie odby∏a si´ uroczysta Msza
Âwi´ta odprawiona przez drohiczyƒskiego Ksi´dza Bi-
skupa AAnnttoonniieeggoo  DDyyddyycczzaa. Na wieczór zaplanowano
koncert patriotyczny, w którym wystàpili znani polscy ar-
tyÊci oraz zespo∏y polonijne z Litwy, ¸otwy, Bia∏orusi
i Ukrainy. Honorowy patronat nad koncertem objà∏ ostat-
ni Prezydent RP na Uchodêstwie, Ryszard Kaczorowski.
WÊród zaproszonych na uroczystoÊci goÊci, honorowe
miejsce zaj´∏a wdowa po Generale, Pani IIrreennaa  AAnnddeerrss. 

1111--1133  mmaajjaa  22000077  rr.. - obchody 63. rocznicy bitwy
o Monte Cassino. 

1122  mmaajjaa  22000077  rr.. - Od 12 maja w urz´dach poczto-
wych ca∏ego kraju dost´pna jest okolicznoÊciowa karta
pocztowa „Rok Genera∏a W∏adys∏awa Andersa Londyn -
Warszawa 2007”, wydana przez Poczt´ Polskà z okazji
obchodów „Roku Genera∏a W∏adys∏awa Andersa”. 

1133  mmaajjaa  22000077  rr.. - Komisja Opieki nad Zabytkami im.
Jana Zachwatowicza uhonorowa∏a pami´ç gen. W∏ady-
s∏awa Andersa i jego ˝o∏nierzy uroczystym pochodem
(ok. 100 osób) na trasie od warszawskiego Arsena∏u a˝
pod pomnik Bitwy o Monte Cassino usytuowany nieda-
leko Ogrodu Krasiƒskich, przy ulicy gen. Andersa. 

1155  mmaajjaa  22000077  rr.. - Og∏oszenie wyników konkursu pla-
stycznego „Genera∏ Anders i jego ˝o∏nierze”. Konkurs
zosta∏ zorganizowany z inicjatywy nauczycieli Liceum
im. Miko∏aja Kopernika w Ostrowii Mazowieckiej w ra-
mach obchodów „Roku Genera∏a W∏adys∏awa Ander-
sa”. Prace uczniów zosta∏y zaprezentowane na okolicz-
noÊciowej wystawie. Towarzyszy∏a jej równie˝ prezen-
tacja ksià˝ek i fotografii zwiàzanych z postacià Genera-
∏a i Jego ˝o∏nierzy. 

1188  mmaajjaa  22000077  rr. - Muzeum Wojska Polskiego wraz z Woj-
skowym Biurem Historycznym organizuje uroczyste obcho-
dy w ramach „Roku gen. W∏adys∏awa Andersa”. W ich ra-
mach zaplanowano uroczystà Msz´ polowà w intencji gen.
W∏adys∏awa Andersa i Jego ˝o∏nierzy, którà odprawiono
o godz. 9 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz konfe-
rencj́  naukowà pt. „Genera∏ W∏adys∏aw Anders. ˚o∏nierz
i polityk”, która rozpocz ∏́a sí  o godz. 11.00 w siedzibie Mu-
zeum. WÊród licznie zebranych goÊci, na honorowych miej-
scach zasiedli ostatni Prezydent na Uchodêstwie Ryszard Ka-
czorowski, Ks. ZZddzziiss∏∏aaww  PPeesszzkkoowwsskkii oraz senator RP Piotr ̧ .
Andrzejewski. Tytu∏y wystàpieƒ zaprezentowanych przez hi-
storyków wojskowoÊci: “Genera∏ W∏adys∏aw Anders w bo-
jach polskich 1918-1920”, „Na polach bitewnych WrzeÊnia
i w niewoli”, „Dowódca Armii Polskiej w ZSRR i na Wscho-
dzie”, „Z 2. Korpusem w kampanii w∏oskiej”. 

O godz. 14 w Sali Hetmaƒskiej Muzeum z udzia∏em Pa-
ni Ireny Anders odby∏o si´ otwarcie wystawy pt. „˚o∏nierze
genera∏a Andersa - przechodniu powiedz Polsce ̋ eÊmy po-
legli w Jej s∏u˝bie”. Pani Irena Anders przyby∏a do Muzeum
po uroczystoÊci nadania Jej, przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego, Krzy˝a Komandor-
skiego Orderu Odrodzenia Polski. Podczas wystawy nastà-

pi∏o uroczyste przekazanie pamiàtek (mundur, liczne odzna-
czenia) po gen. MMiicchhaallee  KKaarraasszzeewwiicczzuu--TTookkaarrzzeewwsskkiimm m.in.
pierwszym komendancie organizacji podziemnej S∏u˝by
Zwyci´stwa Polsce (poprzedniczki ZWZ i Armii Krajowej).
Przekazania pamiàtek dokonali przedstawiciele kanadyj-
skich w∏adz wojskowych oraz cywilnych. 

1188  mmaajjaa  22000077  rr.. - O godz. 13.00 przy wejÊciu do Par-
ku Ujazdowskiego (Aleje Ujazdowskie), odby∏o si´ otwar-
cie plenerowej wystawy zatytu∏owanej „Dom jest daleko.
Polska wcià˝ blisko...”, poÊwi´conej postaci gen. W∏ady-
s∏awa Andersa oraz Jego ˝o∏nierzom (tworzenie si´ Armii
Polskiej w Rosji, pobyt na Bliskim Wschodzie i w Afryce,
szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego we W∏oszech). Wy-
staw´ otworzy∏a HHaannnnaa  GGrroonnkkiieewwiicczz--WWaallttzz, Prezydent
Miasta Warszawy. Wystawie towarzyszy∏a cz´Êç arty-
styczna. U wejÊcia do parku na malutkiej scenie artyÊci
zaprezentowali wiersze i piosenki zwiàzanych z 2. Korpu-
sem. Wystawa zosta∏a zorganizowana przez Urzàd Mia-
sta Sto∏ecznego Warszawy i Sto∏ecznà Estrad´. Scena-
riusz i wybór materia∏ów do wystawy przygotowali dr AAnn--
ddrrzzeejj  KKrrzzyysszzttooff  KKuunneerrtt oraz RRaaffaa∏∏..  EE..  SSttoollaarrsskkii. Na 50 plan-
szach zaprezentowano bogaty materia∏ ilustracyjny (nie-
jednokrotnie dotychczas niepublikowany): oryginalne fo-
tografie, mapy, szkice, wydawnictwa ksià˝kowe, pras´
wojskowà, grafik´, karykatury, plakaty i znaczki poczto-
we. Wystawa b´dzie czynna do dnia 8 czerwca. 

èród∏o: 
Kancelaria Senatu RP
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Dedykacja Ryszarda Kaczorowskiego (Monte
Cassino, 12. 05. 2007 r.)



Pod warszawskim pomnikiem upa-
mi´tniajàcym zwyci´stwo pod
Monte Cassino, 18 maja 2007 r.

po raz kolejny spotkali si´ ˝o∏nierze Ge-
nera∏a Andersa, przedstawiciele w∏adz
paƒstwowych, wojskowego korpusu dy-
plomatycznego akredytowanego w Pol-
sce, oraz harcerze i mieszkaƒcy Warsza-
wy. Zebranych przywita∏ Kierownik
UdSKiOR JJaannuusszz  KKrruuppsskkii. Wr´czono
tak˝e mianowania na wy˝sze stopnie
wojskowe oraz Krzy˝ Komandorski
OOP - dla AAnnttoonniieeggoo  LLiippkkii, Prezesa
Krajowego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. 

M. K. 
Fot.: Mariusz Kubik

Spotkali si´ tu, jak co roku... 

Pami´ç
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Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski wita zebra-
nych

Kpt. Antoni Lipka odbiera odznaczenie z ràk
gen. brygady Romana Polko - zast´pcy szefa
Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego



Ponad dwieÊcie osób - g∏ównie ˝o∏-
nierzy Armii Krajowej i Polskich
Si∏ Zbrojnych na Zachodzie 

- zgromadzi∏o si´ 15 marca br. w War-
szawie, w salach Instytutu Pami´ci Na-
rodowej, na spotkaniu cz∏onków Klubu
Historycznego im. Stefana Roweckiego
„Grota”. Celem spotkania by∏o uczcze-
nie pami´ci gen. W∏adys∏awa Andersa
i jego ˝o∏nierzy. 

Dzieje Armii Polskiej w ZSRR, a po-
tem szlaku bojowego 2. Korpusu
w kampanii w∏oskiej przedstawi∏ dr
ZZbbiiggnniieeww  WWaawweerr. Jego wyk∏ad zawiera∏
wiele interesujàcych ocen historycz-
nych. SpoÊród nich warto zwróciç uwa-
g´ na hipotez´ dotyczàcà jednej z przy-
czyn ewakuacji wojsk polskich z obsza-
ru ZSRR w 1942 roku. Otó˝ wed∏ug dra
Wawra by∏a nià nieprzejednana posta-
wa ministra zaopatrzenia w rzàdzie bry-
tyjskim lorda MMaaxxwweellllaa  AAiittkkeennaa  BBee--
aavveerrbbrrooookkaa w sprawie uzbrojenia pol-
skich ˝o∏nierzy. Jesienià 1941 roku pod-
czas konferencji amerykaƒsko-brytyj-
sko-sowieckiej w Moskwie Beaverbro-
ok stanowczo zaprotestowa∏, by zaopa-
trzeniem Armii Polskiej w ZSRR zaj-
mowa∏a si´ tak˝e Wielka Brytania.
Z koniecznoÊci spad∏o to na ZSRR. Na
efekty nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç.
Brakowa∏o nie tylko uzbrojenia i odzie-
˝y, drastycznie zmniejszone zosta∏y
równie˝ racje ˝ywnoÊciowe, poniewa˝
˝o∏nierze musieli wy˝ywiç z otrzymywa-
nych skàpo przydzia∏ów tak˝e przeby-
wajàcà w obozach polskà ludnoÊç cywil-
nà, w tym tysiàce dzieci. 

Jak wiadomo, szlak bojowy Armii
Genera∏a Andersa prowadzi∏ z Rosji
przez Bliski Wschód na Pó∏wysep Ape-
niƒski. Tam 2. Korpus ws∏awi∏ si´ w bo-
haterskiej bitwie o zdobycie Monte
Cassino i otwarcie aliantom drogi na
Rzym. W koƒcu kwietnia 1945 roku zo-
sta∏a wyzwolona Bolonia, a w lipcu An-

Od lewej: Edward hr. Raczyƒski, W∏adys∏aw
Anders, Tadeusz Bór-Komorowski

2007 - Rok Andersa

GENERA¸ ANDERS 
I JEGO ˚O¸NIERZE

kona. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ zbroj-
nych Korpus nadal stacjonowa∏ we
W∏oszech. 

Zosta∏ zdemobilizowany przez Brytyj-
czyków w maju 1946 roku. I wówczas
w∏aÊnie, jak stwierdzi∏ drugi z prelegen-
tów, dr TTaaddeeuusszz  KKoonnddrraacckkii, rozpocz´∏o
si´ tworzenie pierwszych komórek Sto-
warzyszenia Polskich Kombatantów -
ogólnoÊwiatowej, najwi´kszej organiza-
cji polskich weteranów, której siedziba
w∏adz do dziÊ znajduje si´ w Londynie.
Specjalny rozkaz w tej sprawie wyda∏
gen. Anders. Chodzi∏o wówczas o stwo-
rzenie struktury organizacyjnej, która
pozwoli∏aby na szybkà mobilizacj´
cz∏onków stowarzyszenia na wypadek
zbrojnego konfliktu mi´dzynarodowe-
go. Polscy ˝o∏nierze, rozsiani po ca∏ym
Êwiecie, ∏àczyli wielkie nadzieje z takim
konfliktem. Zw∏aszcza jeÊli wziàç pod
uwag´, ˝e dochodzi∏y do nich przera˝a-
jàce informacje o sytuacji Polaków znaj-
dujàcych si´ na terenie ZSRR. 

Po zakoƒczeniu wojny nastàpi∏y wiel-
kie migracje. Polacy równie˝ chcieli
wróciç w rodzinne strony. Na powrót
decydowali si´ mi´dzy innymi ci, którzy
pochodzili z Kresów Wschodnich i któ-
rych domy - w wyniku umowy ja∏taƒ-
skiej znalaz∏y si´ w granicach ZSRR.
Oni byli najbardziej nara˝eni. Areszto-
wania nastàpi∏y w nocy z 31 marca na
1 kwietnia 1951 roku. Wielu by∏ych ˝o∏-
nierzy PSZ, wraz z rodzinami, zosta∏o
wywiezionych w okolice Irkucka. By∏a
to kolejna wywózka Polaków na Sybe-
ri´. Niekiedy podlegali jej ponownie ci,
którzy przeszli ju˝ swojà gehenn´
w 1940 i w 1941 roku. Choç - jak zazna-
czy∏ dr Kondracki - nie by∏o ich wielu,
bowiem na ogó∏ Polacy represjonowani
w latach wojny przez w∏adze sowieckie
woleli pozostaç na Zachodzie. 

Po wys∏uchaniu referatów i krótkiej
dyskusji, zebrani z zainteresowaniem
obejrzeli (realizowany przez autorów

wystàpieƒ) pó∏godzinny film o Genera-
le Andersie i jego ˝o∏nierzach. 

Organizatorzy, sàdzàc po zape∏nionej
sali, potrafià zainteresowaç kombatan-
tów prezentowanymi tematami oraz -
co równie wa˝ne - zapraszajà do wyg∏a-
szania wyk∏adów wybitnych fachowców:
przede wszystkim historyków i prawni-
ków. Omawiane spotkanie poprowadzi∏
dyrektor Wojskowego Biura Badaƒ Hi-
storycznych p∏k dr hab. KKrrzzyysszzttooff  KKoo--
mmoorroowwsskkii. 

BO˚ENA MATERSKA

Klub Historyczny im. Gen. Stefana
Roweckiego „Grota” powsta∏ pi´ç lat
temu. Jego celem jest poznawanie oraz
upowszechnianie wiedzy o Polskim
Paƒstwie Podziemnym, walce SZP-ZWZ-
-AK i innych formacji niepodleg∏oÊcio-
wych z obu okupantami, o zbrodniach
dokonywanych w Polsce od 1939 roku,
o trwajàcym pó∏ wieku oporze spo∏ecz-
nym przeciwko okupantom i nie suwe-
rennej komunistycznej w∏adzy w Polsce.
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Wzasobie aktowym archiwum Instytutu
Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikor-
skiego w Londynie znajduje si´ wiele

materia∏ów propagandowych wytworzonych
w PRL, a dotyczàcych 2. Korpusu i jego dowód-
cy. Obok oryginalnych broszur, wycinków i wypi-
sów z prasy krajowej znajdujà si´ tam te˝ infor-
macje dotyczàce dzia∏ania s∏u˝b wywiadowczych,
Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego i wyciàgi
z posiedzeƒ Krajowej Rady Narodowej, Rady
Ministrów itd. 

Swego czasu RRoobbeerrtt  KKuuppiieecckkii  zasygnalizowa∏
tytu∏owy problem na ∏amach „Rzeczypospolitej”
(nr 186 z 8-9.09.1992). Podzielam poglàd autora ar-
tyku∏u, ˝e „Bez wàtpienia w powojennej Polsce
jednà z najzacieklej zwalczanych osób by∏ genera∏
W∏adys∏aw Anders - kreowany przez komunistycz-
ne media na przyczyn  ́wszelkich nieszcz´Êç dozna-
wanych w tym okresie”. 

Ataki te nie by∏y kierowane przypadkowo. Ge-
nera∏ WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  AAnnddeerrss  w mocno skomplikowa-
nej rzeczywistoÊci politycznej „polskiego Londy-
nu” by∏ niekwestionowanym przywódcà polskiej
emigracji. Znajàc doskonale Rosjan i bolszewi-
ków prawid∏owo oceni∏ stanowisko Stalina wobec

KomuniÊci przeciwko genera∏owi
W∏adys∏awowi Andersowi

Polski i Polaków. W ka˝dy mo˝liwy sposób
ukazywa∏ wiaro∏omnoÊç bolszewików i naiw-
noÊç zachodnich aliantów wobec faktu tworze-
nia rosnàcego w si∏´ bloku sowieckiego. Bez
b∏´du przewidzia∏ fiasko w∏àczenia si´ niektó-
rych polityków emigracyjnych ze SSttaanniiss∏∏aawweemm
MMiikkoo∏∏aajjcczzyykkiieemm  na czele w rzeczywistoÊç kra-
jowà. Zresztà, jak Êwiadczà okolicznoÊci pod-
j´cia 28.09.1946 r. przez Rad´ Ministrów
uchwa∏y, w której orzek∏a, i˝ gen. Anders utra-
ci∏ obywatelstwo paƒstwa polskiego, Stanis∏aw
Miko∏ajczyk odegra∏ wstydliwà rol´.  Nawia-
sem mówiàc, gen. Anders wyst´pujàc jako
Êwiadek w swoim procesie przeciwko redakcji
„Narodowca” (11.02.1960 r.) stwierdzi∏: „Nie
sàdz´, aby pozbawienie go obywatelstwa pol-
skiego nastàpi∏o na skutek propozycji St. Mi-
ko∏ajczyka, ale Miko∏ajczyk w owym czasie za-
siada∏ jako minister w sejmie i g∏osowa∏ za tà
uchwa∏à”. 

W maju 1945 r. Oddzia∏ Propagandy G∏ówne-
go Zarzàdu Politycznego WP w Warszawie wyda∏
„S∏owniczek polityczny”, w którym pod has∏em
W∏adys∏aw Anders czytamy: „(...) genera∏ zwià-
zany z klikà pi∏sudczykowskà. Na stanowisku do-
wódcy dywizji polskiej w ZSRR wskrzesi∏ najgor-
sze praktyki sanacyjne. PrzeÊladowa∏ demokra-
tycznych ̋ o∏nierzy i oficerów. W momencie ofen-
sywy niemieckiej na Stalingrad (lato 1942) ha-
niebnie wyprowadzi∏ dywizje polskie na piaski
Persji, na bezu˝ytecznà tu∏aczk´. Wielu ˝o∏nierzy
z jego dywizji wyrazi∏o ch´ç powrotu do kraju
i wstàpienia do Wojska Polskiego, za co Anders
osadzi∏ ich w wi´zieniu”. 

WÊród publikacji szczególnie niewybrednym
stylem wyró˝niajà si´ wspomnienia p∏k. KKaazziimmiiee--
rrzzaa  SSiiddoorraa, szefa Polskiej Misji Wojskowej w Rzy-
mie („W niewoli u Andersa”, Warszawa 1947) 
i MM..  GGrraabbccaa: Kariera barona Andersona, wydana
w 1946 r. przez wydawnictwo „Forum” w Warsza-
wie. Dla Sidora Anders to: „g∏ówny propagator
wyprawy krzy˝owej przeciwko ZSRR, który wie-
rzy w szybki wybuch III wojny i przyjmuje w swo-
je szeregi „volksdeutschów”, wehrmachtowców,
SS-manów, gestapowców, kolaborantów i prze-
st´pców wojennych ró˝nych narodowoÊci. (...)
Anders, to zawo∏anie bojowe band NSZ’u.
Z okrzykiem - niech ˝yje Anders! - mordowano
˚ydów w Kielcach. Ta jednolita akcja nie by∏a
tylko wyrazem wspólnej postawy duchowej, ale
mia∏a swe êród∏o w materialnej i ludzkiej pomo-
cy ze strony 2. Korpusu”. 

Natomiast dla M. Grabca (z ca∏à pewnoÊcià
jest to pseudonim, za którym kry∏ si´ autor lub
zespó∏ ludzi), Anders to cz∏owiek, który: „Ani
w Iranie, ani w Iraku, ani te˝ w Egipcie nie przy-
sporzy∏ imieniu Polaka s∏awy i szacunku w oczach
walczàcego z najazdem hitlerowskim Êwiata. An-
ders nie pragnà∏ zresztà walki ze swymi rodakami
spod znaku swastyki. Przygotowywa∏ si´ do ode-
grania raczej roli politycznej. Liczy∏ ju˝ teraz tyl-
ko na to, ˝e kiedyÊ, w rezultacie “trzeciej wojny”,
powróci ze swymi ch∏opcami do Polski i b´dzie
w niej zaprowadza∏ faszystowski ∏ad i porzàdek.

W czasie wizyty gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  SSiikkoorrsskkiieeggoo na
Bliskim Wschodzie z polecenia Andersa Naczelny
Wódz mia∏ zginàç od pocisku artyleryjskiego, albo
od trucizny w posi∏ku a w koƒcu osiàgnà∏ swój cel:
uda∏ mu sí  „wypadek samolotowy”. I wreszcie zna-
mienne podsumowanie: „Pod jego Êwiat∏ym kie-
rownictwem dzia∏ajà w Polsce bandy NSZ i WiN.
Z jego to b∏ogos∏awieƒstwa i wed∏ug jego wzorów
„patrioci” leÊni zawierajà sojusze z banderowcami
i wilko∏akami. On uzbraja bandy, zasila je specjalnie
wyszkolonymi dywersantami. On organizuje w Pol-
sce szpiegostwo na u˝ytek w∏asny i na u˝ytek tych,
którzy nie szcz´dzà piení dzy dla wywiadu. 

Okrzyk „niech ˝yje Anders” towarzyszy pogro-
mom antysemickim, zbrodniczym zamachom na
˝ycie dobrych, prawdziwych Polaków, przest´p-
czym rabunkom mienia paƒstwowego, spó∏dziel-
czego i prywatnego. Anders jest m´˝em opatrz-
noÊciowym wszystkich tych, po których twarzy
przechodzi grymas wÊciek∏oÊci na myÊl o reformie
rolnej czy upaƒstwowieniu wielkiego przemys∏u.
Anders jest m´˝em opatrznoÊciowym dawnych
oenerowców, endeków, sanatorów, paniczyków
z mieczykami i kastetami, faszystów wszystkich
autoramentów, sprzedawczyków - wszelkiej szu-
mowiny, wyrzucanej poza nawias naszego ˝ycia
narodowego. Anders jest wcià˝ jeszcze dla niektó-
rych naiwnych ko∏tunów symbolem „zachodniej
demokracji”, wodzem, który na bia∏ym koniu
przyjedzie do Polski i „zaprowadzi porzàdek”. 

Dlatego trzeba, aby wszyscy wiedzieli, kim jest
ów „mà˝ opatrznoÊciowy”. Niechaj przed oczami
ca∏ego narodu stanie postaç barona Waldemara
Andersena, false Wladimira Andiersa, false W∏a-
dys∏awa Andersa - niemieckiego barona spod
Rygi, carskiego sztabs-rotmistrza, oficera Wehr-
machtu. Niechaj wszyscy pami´tajà drog´ ˝ycio-
wà eks-luteranina, bywszewo prawos∏awnowo,
aktualnie katolika i patrona „rycerzy” z ryngrafa-
mi na piersiach. Niechaj wszyscy pami´tajà t´ po-
staç mordercy, aferzysty, dezertera, sprzedawczy-
ka, zdrajcy ojczyzny i mi´dzynarodowego szpie-
ga. Niechaj wszyscy pami´tajà wreszcie o „wiel-
kim” jego rozumie politycznym, który zawsze ka-
za∏ mu stawiaç na fa∏szywà i bità kart´... 

To jest prawdziwy Anders, Anders bez maski.
Takim b´dzie go zna∏ ca∏y naród polski. Takim
b´dà go z przekleƒstwem i pogardà wspomina∏y
przysz∏e pokolenia” (tam˝e, s. 21-22). 

Wtórowa∏ im SSttaanniiss∏∏aaww  RRyysszzaarrdd  DDoobbrroowwoollsskkii,
który w „˚o∏nierzu Polskim”, nr 27 z 1946 r., pi-
sa∏ o wydarzeniach kieleckich: (...) „Prowokacje
Êwiadomych zdrajców Polski, szubienicznych ∏o-
trów spod znaku rodzimego hitleryzmu, ander-
sowskich obergruppenfürerów, ujawni∏y ogniska
moralnego tràdu” (...). 

W zbiorach archiwum Radia Wolna Europa
w Monachium znajdowa∏ si´ zbiór wycinków
z prasy PRL-owskiej z lat 1952-1955, jak te˝ nota-
tek z nas∏uchu radiowego. Propaganda komuni-
styczna wykorzysta∏a ka˝de wystàpienie czy te˝
wypowiedê prasowà gen. W. Andersa, aby - nawet
absurdalnymi k∏amstwami - poni˝yç Genera∏a
w opinii Polaków w kraju. M. in. „Trybuna Ludu”
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raczy∏a czytelników informacjami, i˝ w obozach
polskich uchodêców we W∏oszech „bandy zbirów
andersowskich” mordowa∏y Polaków chcàcych
wróciç do kraju. W podobnym duchu preparowa-
no informacje w „˚yciu Warszawy”, „Ch∏opskiej
Drodze”, „Tygodniku Demokratycznym”, „G∏o-
sie Pracy”, „Woli Ludu”, „Sztandarze M∏odych”,
w których pisano o Polskim Korpusie Przysposo-
bienia i Rozmieszczenia, i˝: „Pod takà firmà w r.
1946 pp. Zaleski, Anders and company za∏o˝yli
na zlecenie rzàdu angielskiego przedsi´biorstwo
hurtowego handlu ˝ywym towarem (na u˝ytek
brytyjskich pracodawców) i potencjalnym mi´sem
armatnim (dla wymarzonej III Êwiatówki)”. 

Do∏àczy∏a te˝ lokalna prasa partyjna i rozg∏o-
Ênie radiowe. Obok wymienionych ju˝ publicy-
stów, w problematyce „andersowskiej” specjali-
zowa∏ si´ BBoolleess∏∏aaww  WWóójjcciicckkii. 

NapaÊci na Andersa nie skoƒczy∏y si´ wraz ze
Êmiercià JJóózzeeffaa  SSttaalliinnaa i polskim Paêdziernikiem
1956 r. Nie wybaczono mu dzia∏alnoÊci na arenie
mi´dzynarodowej w sprawie powrotu do Polski
tysi´cy Polaków doÊwiadczonych „golgotà wscho-
du”, nie wybaczono stanowiska wobec powstania
poznaƒskiego w czerwcu 1956 r., upomnienia si´
o prawa Polski i Polaków w rozmowach z przy-
wódcami Êwiata zachodniego, np. z prezydenta-
mi USA, czy te˝ prezydentem Francji Charlesem
de Gaulle’m. 

M. in. 10-ta rocznica bitwy o Monte Cassino
sta∏a si´ dobrà okazjà do ataku na gen. Andersa.
Na ∏amach „Trybuny Ludu”, organu prasowego
KC PZPR, w numerze 139, ukaza∏ si´ artyku∏ KKaa--
rroollaa  MMaa∏∏ccuu˝̋yyƒƒsskkiieeggoo  (komentator spraw mi´dzy-
narodowych w TVP 1961-1976) pt.: „Monte Cas-
sino”, w którym autor m. in. stwierdza: „Ale An-
dersowi ˝o∏nierz polski potrzebny by∏ po to, by
wjechaç do kraju na s∏ynnym ju˝ we wszystkich
kabaretach „bia∏ym koniu”. Dlatego z∏ama∏ so-
juszniczà umow´, odmówi∏ walki z wrogiem u bo-
ku ˝o∏nierza radzieckiego i poprowadzi∏ ˝o∏nie-
rzy II Korpusu - na Bliski Wschód. W po∏owie
maja 1944 walki toczy∏y si´ o prze∏amanie jednej
z umocnionych hitlerowskich linii obronnych,
której wa˝nà kluczowà pozycjà by∏ historyczny
klasztor na Monte Cassino, zamieniony przez hi-
tlerowców w twierdz´. [...]

˚o∏nierz polski rwa∏ si  ́do walki ze znienawi-
dzonym Êmiertelnym wrogiem. Mia∏ w pami´ci go-
rycz wrzeÊniowej kl´ski i bezsilnoÊci, wiedzia∏
o straszliwych rzàdach terroru w okupowanej Pol-
sce. Dowództwo zaÊ II Korpusu z genera∏em An-
dersem na czele nie ˝a∏owa∏o ˝o∏nierskiej krwi, bo
im ta krew i bohaterstwo naszego ̋ o∏nierza przyda-

wa∏y znaczenia, s∏awy i liczyç si  ́mog∏y w grze poli-
tycznej, którà na swoje konto chcieli prowadziç. 

Klasztor na Monte Cassino zosta∏ zdobyty,
a zdecydowa∏ o tym zwyci´stwie brawurowy atak
Polaków. I ponad tysiàc polskich grobów. 

Nie dosz∏o do Polski wielu ˝o∏nierzy spod
Monte Cassino. Nie dosz∏o wielu tak˝e i z tych,
którzy prze˝yli tamte walki. Nie doszli, bo im ci
sami dowódcy zagrodzili drog´ do wyzwolonej
Polski - k∏amiàc i tumaniàc, straszàc i gro˝àc. An-
dersowi ˝o∏nierz polski wcià˝ by∏ jeszcze potrzeb-
ny, bo wcià˝ mu si´ marzy∏ bia∏y koƒ. [...]

Nie warto by∏oby zajmowaç si´ znowu osobà
Andersa, nie ∏àczylibyÊmy nazwiska wata˝ki
i kondotiera z pami´cià poleg∏ych na w∏oskiej
ziemi polskich ˝o∏nierzy, gdyby nie fakt, ˝e w∏a-
Ênie dziesiàta rocznica bitwy pod Monte Cassino
sta∏a si´ jeszcze jednà okazjà dla budzàcych
obrzydzenie i wstr´t machinacji i gierek politycz-
nych. Gdyby nie to, ˝e znowu pan Anders - a na
wyprzódki i jego liczni konkurenci - próbujà raz
jeszcze ciàgnàç zyski z przelanej przed dziesi´ciu
laty ˝o∏nierskiej krwi. 

Z okazji tej rocznicy, chwalebnej i bolesnej,
opuÊcili kabarety, kluby, knajpy i przedpokoje po-
mniejszych dygnitarzy amerykaƒskich - pan An-
ders i jego jak˝e liczni konkurenci, smokingi za-
mienili na mundury, wysy∏ajà i odbierajà depesze
i oÊmielajà si´ mówiç o polskim ˝o∏nierzu i jego
bohaterstwie, o Tobruku, Narwiku i Monte Cassi-
no, o polskich lotnikach w „bitwie o Wielkà Bryta-
ni´” i polskich spadochroniarzach spod Arnhem. 

JesteÊmy raz jeszcze Êwiadkami obrzydliwe-
go widowiska, kiedy to wodzireje emigracji,
zbankrutowani politykierzy i rutynowani
zdrajcy próbujà wykorzystaç patriotyzm, boha-
terstwo i przelanà krew polskiego ˝o∏nierza,
dla nadania sobie rozg∏osu i znaczenia, dla
ubicia kapitaliku „si∏y politycznej i moralnej”,
aby póêniej - jak si´ da - kapitalikiem tym ob-
racaç na w∏asny u˝ytek. 

Któ˝ to organizuje to widowisko? Ludzie,
którzy - jak Anders - nie wahali si´ wyrzekaç
publicznie naszych Ziem Zachodnich i (ju˝
mniej publicznie) nawiàzywaç kontaktów
z neohitlerowskim re˝imem Adenauera, lu-
dzie, którzy werbujà spoÊród wydanych na ich
∏ask´ i nie∏ask´ emigrantów, szpiegów, sabota-
˝ystów i dywersantów, nasy∏ajàc ich do Polski,
ludzie, którzy sprzedajàc si´ na lewo i na pra-
wo, wycierajà przedpokoje amerykaƒskich
speców od brudnej roboty, budzàc obrzydze-
nie i pogard´ nawet wÊród swoich mocodaw-
ców”. [...]

W dzia∏alnoÊci propagandowej przeciwko gen.
Andersowi wykorzystywano te˝ ludzi w ró˝ny
sposób powiàzanych agenturalnie ze s∏u˝bami
specjalnymi sowieckimi, a póêniej PRLowski-
mi, a tak˝e s∏abych i uleg∏ych wobec nacisków
w∏adz komunistycznych. Takà dwuznacznà po-
stacià w otoczeniu gen. W. Andersa by∏ jeden
z jego adiutantów - rtm. JJeerrzzyy  KKlliimmkkoowwsskkii.
Pod jego nazwi-
skiem w 1959 r.
ukaza∏a si´ ksià˝-
ka By∏em adiu-
tantem gen. An-
dersa, m.in. suge-
rujàca zwiàzek
gen. Andersa
z tragicznà Êmier-
cià gen. W. Sikor-
skiego. Z pewno-
Êcià - jak pisa∏
EEuuggeenniiuusszz  LLuubboo--
mmiirrsskkii, adiutant
gen. Andersa - Klimkowski by∏ cz∏owiekiem
ca∏kowicie pozbawionym zasad moralnych
i o ma∏ej inteligencji. W latach dziewi´çdzie-
siàtych ubieg∏ego stulecia Rosja przekaza∏a
Polsce dokumenty, m.in. dotyczàce kontaktów
Klimkowskiego z NKWD. 

Na prze∏omie czerwca i lipca 1962 r. do gen.
Andersa dotar∏ tajny wspó∏pracownik „Fe-
liks”, agent Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicz-
nego, TTaaddeeuusszz  FFeelliikkss  SSkkaarr˝̋yysskkii, b. oficer NSZ.
„Feliks” zbiera∏ m.in. informacje na temat sto-
sunku gen. W. Andersa do Ziem Zachodnich. 

Powy˝sze przyk∏ady traktuj´ tylko jako wy-
wo∏anie problemu, który w moim przekonaniu
wart jest wnikliwych badaƒ jako przyczynek do
dziejów propagandy PRL-owskiej. Rzeczywi-
stoÊç pokaza∏a, ˝e wizerunku gen. Andersa,
który bi∏ si´ z ka˝dym wrogiem Polski, nie da
si´ wykreÊliç z najnowszej historii Polski. 

MICHA¸ POLAK

Wgrudniu 2006 r. Senat RP og∏osi∏ rok
2007 Rokiem Genera∏a WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa
AAnnddeerrssaa. Mo˝na ˝ywiç nadziej´, ˝e po-

przez publikacje, filmy i konferencje naukowe
postaç Genera∏a zostanie „spopularyzowana”
i przybli˝ona tak zwanemu masowemu odbiorcy.
Wydaje si´, ˝e w powszechnej ÊwiadomoÊci Ge-
nera∏ funkcjonuje g∏ównie jako dowódca 2. Kor-
pusu - szczególnie w zwyci´skiej bitwie o Monte
Cassino. Spotkaç te˝ mo˝na jeszcze lansowanà
przez komunistycznà propagand´ wizj´ Genera-
∏a Andersa wje˝d˝ajàcego do Polski na bia∏ym

Genera∏ W∏adys∏aw Anders i Monte Cassino.
Mity i rzeczywistoÊç 

koniu. Pomijam tu inne konsekwentnie tworzone
elementy czarnej legendy Dowódcy 2. Korpusu.
Pomimo ich obecnoÊci Genera∏ sta∏ si´ cz´Êcià
narodowego mitu, przy czym w sytuacji powojen-
nej nastàpi∏a polaryzacja jego wizerunku - w za-
le˝noÊci od reprezentowanej opcji politycznej. 

MMeellcchhiioorr  WWaaƒƒkkoowwiicczz w swojej monumen-
talnej pozycji „Monte Cassino” kilkakrotnie
odwo∏uje si´ do tradycji i mitu innej polskiej
bitwy - Somosierry. W hiszpaƒskim wàwozie
za czasów Napoleona by∏a to jednorazowa
szar˝a szwole˝erów, podczas gdy pod Monte

Cassino g∏ównie pie-
chota przeprowadzi∏a
dwa natarcia, z któ-
rych pierwsze nie
przynios∏o spodziewa-
nego efektu. Od 1808
roku zmieni∏y si´
znacznie sposoby pro-
wadzenia wojny i 1944
rok trudno z nim po-
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równywaç pod tym wzgl´dem. Mo˝na chyba
pokusiç si´ o obrazowe stwierdzenie, ˝e Bitwa
o Rzym nie by∏a jedynym uderzeniem ∏amià-
cym kr´gos∏up nieprzyjaciela, lecz raczej mo-
zolnym wydzieraniem wrogowi kolejnych po-
∏aci ziemi. Zatem walka o Klasztor to nie
„Blitzkrieg”, ale mo˝e coÊ poÊredniego pomi´-
dzy nim a wojnà pozycyjnà. 

Pomimo tych wszystkich istotnych ró˝nic wy-
daje si´ jednak, ˝e mo˝na znaleêç wspólnà
p∏aszczyzn´ tych akcji. Moim zdaniem jest nià
wyszkolenie oraz m´stwo w walce i brawura
polskiego ˝o∏nierza. Powy˝sze zdanie brzmi
mo˝e pompatycznie, ale przecie˝ tak w∏aÊnie
by∏o na obu polach walki oraz na wszystkich
chyba terenach dzia∏aƒ wojennych, na których
byli obecni Polacy. Melchior Waƒkowicz kilka-
krotnie nawiàzuje do owej historycznej dla or´-
˝a polskiego szar˝y w wàwozie. Stwierdza na-
wet, porównujàc ró˝ne nacje, ˝e Polacy zdolni
sà do takich w∏aÊnie zrywów, podczas gdy Bry-
tyjczycy sà w stanie „zrobiç Dunkierk´”. Akcje
typu Somosierry le˝à jakoÊ w polskiej naturze. 

Pomimo g∏osów krytykujàcych powy˝sze po-
dejÊcie do walk Polaków, takie w∏aÊnie wydaje
si´ dominowaç w naszej historii. Wspomnijmy
choçby wszelkie powstania, walki prowadzone
niemal bez nadziei powodzenia, mo˝e zw∏aszcza
- blisko zwiàzane historycznie z Monte Cassino
- Powstanie Warszawskie. Wydaje mi si´, ˝e
nasz Naród w naturze swej posiada sk∏onnoÊç
do heroicznych zrywów, nawet bez widoków na
zwyci´stwo. Trzeba jednak powiedzieç, ˝e z tà
cechà narodowà wià˝e si´ ÊciÊle s∏awa polskiego
˝o∏nierza, s∏awa bohaterskich walk i szaleƒczych
zrywów. Dodajmy te˝, ˝e nie wszystkie bitwy
przegrywaliÊmy. Zatem obie bitwy po∏àczy∏ sza-
leƒczy polski zryw, przy czym w tej bli˝szej nam
czasowo, nie mia∏ on charakteru jednorazowej,
spektakularnej walki, lecz dwukrotnego ataku,
który swà zaciek∏oÊcià nie ust´powa∏ somosierr-
skiej szar˝y Szwole˝erów Kozietulskiego. 

Doda∏bym, w tym miejscu jeszcze jednà ce-

ch´ narodowà, oprócz walecznoÊci. Jest nià
wiernoÊç, wiernoÊç nie cofajàca si´ przed prze-
laniem w∏asnej krwi a nawet zgonem, ta wier-
noÊç cz´sto w obcej sprawie wykorzystywana. 

WiernoÊç i m´stwo wielokrotnie by∏y doce-
niane przez dowódców wojskowych obcej na-
rodowoÊci. W zwiàzku z Monte Cassino wspo-
mina je choçby dowódca 15 grupy Armii gen.
HH..  AAlleexxaannddeerr: „By∏ to wielki dzieƒ s∏awy dla
Polski, kiedyÊcie zdobyli t´ warownà fortec´,
którà sami Niemcy uwa˝ali za niemo˝liwà do
zdobycia. Je˝eliby mi dano do wyboru pomi´-
dzy jakimikolwiek ˝o∏nierzami, których chcia∏-
bym mieç pod swoim dowództwem, wybra∏bym
was, Polaków”. Tak˝e inni dowódcy (np. gen.
Clark) oraz uczestnicy tej bitwy i to zarówno
po stronie aliantów, jak i po stronie niemiec-
kiej wyra˝ali podobne opinie o 2. Korpusie. 

Historycznie patrzàc, przekonani byli o m´-
stwie polskiego ˝o∏nierza m.in. Napoleon, Mu-
rat, Wielki Ksià˝´ Konstanty i wielu innych.
JJooaacchhiimm  MMuurraatt (marsza∏ek Napoleona i niedo-
sz∏y król Polski w 1806 roku) w krytycznym mo-
mencie bitwy z Rosjanami pod Ostrownem
w 1812 roku, do decydujàcej szar˝y wybra∏ pol-
skich u∏anów i - nie spotka∏ go zawód. 

Rozwa˝ajàc kwesti´ wiernoÊci danemu s∏owu
pozwol´ sobie na odwo∏anie do WWaallddeemmaarraa  ¸̧yy--
ssiiaakkaa, opisujàcego histori´ jedynego Polaka to-
warzyszàcego Napoleonowi na Âwi´tej Helenie
- Karola Piàtkowskiego: „I dlatego przez t´ fa-
natycznà dzieci´cà mi∏oÊç do Napoleona, jest
dla mnie Piàtkowski czymÊ wi´cej - symbolem
polskiej fascynacji legendà „boga wojny”. Taka
by∏a wówczas ta polsko-szwole˝erska mi∏oÊç do
cesarza, mitomaƒska, lunatyczna, Êlepa, dzieci´-
ca, najszczersza i najwierniejsza. Gdy po kl´sce
1812 roku zdradzili Bonapartego sprzymierzeƒ-
cy z wyprawy na Moskw´ (Prusacy i Austriacy),
a po Lipsku wszyscy inni: Hiszpanie, W∏osi, Por-
tugalczycy, Belgowie, Dalmatowie, Holendrzy,
Westfalczycy, Hesko-darmsztadczycy, Wirtem-
berczycy, Bawarczycy, Sasi i w koƒcu sami Fran-
cuzi - zostaliÊmy ju  ̋tylko my, „les derniers fidé les”.
BoÊmy dali s∏owo, ˝e do koƒca... Nie by∏o w tym
màdroÊci politycznej, przeciwnie, by∏o histo-
ryczne i nieÊmiertelne polskie frajerstwo, bo za
có˝ innego uwa˝a si´ powszechnie wiernoÊç
przegrywajàcej sprawie, zdeterminowanà s∏o-
wem, które si´ da∏o? [...] Màdrzy nie byliÊmy,
byliÊmy czuli na ten zakurzony bibelot z ojczyê-
nianego lamusa - na w∏asny honor, którego tar-
czà herbowà by∏a wiernoÊç danemu s∏owu”. (W.
¸ysiak., „Empirowy pasjans”) 

Opisywana przez znakomitego historyka
okresu napoleoƒskiego polska wiernoÊç i honor
niewiele ró˝ni∏y si´ od tych spod „gruzów na
szczycie”, gdzie - jak wiemy - „Polak z honorem
bra∏ Êlub”. Takie przyk∏ady honoru, m´stwa, na-
wet brawury w obliczu Êmierci oraz poÊwi´ce-
nia siebie, mo˝emy spotkaç na ka˝dej niemal
stronie pozycji Waƒkowicza. Mo˝na postawiç
zarzuty, ˝e sytuacja by∏a inna ni˝ w czasie opisy-
wanym przez ¸ysiaka, lecz przypomnijmy, ˝e
przed Monte Cassino by∏ Teheran. Polski ˝o∏-
nierz bi∏ si´ z wrogiem jak zawsze. 

Analizujàc bitw´ o Monte Cassino mo˝na roz-
wa˝aç kwestie logistyczne i materia∏owe, patrzeç
na nià pod wieloma ró˝nymi kàtami. Oprócz
tych wszystkich niezwykle przecie˝ wa˝nych
czynników, wymieni∏bym dwie rzeczywistoÊci,
które - moim zdaniem - zadecydowa∏y o sukce-
sie polskiej bitwy, a przynajmniej o opinii, jakà
„zarobi∏ sobie” 2. Korpus Genera∏a Andersa.
Czynniki te to patriotyzm - walka o wolnoÊç Oj-
czyzny, walka z okupantem oraz szacunek i za-
ufanie ˝o∏nierzy do swego dowódcy. Patriotyzm

i zaanga˝owanie w walk´ o wolnoÊç charaktery-
zowa∏y wielu Polaków na wszystkich niemal
frontach II wojny Êwiatowej. Natomiast stosunek
˝o∏nierzy do gen. Andersa z pewnoÊcià by∏ zró˝-
nicowany. Zapewne przedwojenne podzia∏y po-
lityczne odzywa∏y si´ i w 2. Korpusie, jednak
nadrz´dnym celem by∏a walka z wrogiem. Poza
tym êród∏a wspominajà o autorytecie, jakim cie-
szy∏ si´ Genera∏ W∏adys∏aw Anders wÊród ˝o∏-
nierzy, którzy wyszli wraz z Nim z ZSRR, co
w opinii wielu to˝same by∏o z uratowaniem ˝y-
cia. MyÊl´, ˝e nie b´dzie nadu˝yciem stwierdze-
nie, ̋ e dla wielu ̋ o∏nierzy 2. Korpusu patriotyzm
i walka o Ojczyzn´ mia∏y „twarz” Dowódcy. 

Mi´dzy innymi to zaowocowa∏o podj´ciem
trudnej i zaciek∏ej walki o wzgórze i klasztor
Monte Cassino w sytuacji politycznej mocno
niesprzyjajàcej tzw. sprawie polskiej. ˚o∏nie-
rze poszli za swà Ojczyznà i za swym Dowód-
cà - mówiàc w przenoÊni. 

Genera∏ Anders by∏ cz∏owiekiem, który po-
trafi∏ zas∏u˝yç sobie na mi∏oÊç i zaufanie ˝o∏-
nierzy, który potrafi∏ porwaç ich do walki
o takim charakterze jak wspominana ju˝ So-
mosierra. Byç mo˝e nie by∏oby zwyci´stwa pod
Monte Cassino, gdyby 2. Korpus Polski mia∏
innego dowódc´, gdyby droga bojowa tej jed-
nostki nie wiod∏a z g∏´bin wi´zieƒ i ∏agrów so-
wieckich na wybrze˝a Morza Âródziemnego. 

NakreÊlony obraz bitwy o Monte Cassino i ge-
nera∏a W∏adys∏awa Andersa wydaje si´ wspó∏-
graç z narodowymi i romantycznymi wizjami.
Jednak najbli˝si wspó∏pracownicy Genera∏a uka-
zujà, ̋ e decyzje, które podejmowa∏ wynika∏y z ra-
cjonalnego umys∏u, doÊwiadczenia wojskowego
i politycznego oraz - w przypadku Monte Cassino
- ze ÊwiadomoÊci, ˝e ten zwiàzek taktyczny jest
w pe∏ni przygotowany do bitwy, a m´stwo, zapa∏,
zaciek∏oÊç i patriotyzm idà w parze z wyszkole-
niem ˝o∏nierzy na najwy˝szym poziomie. To
Êwiadczy równie˝ o zdolnoÊciach organizacyjnych
i autorytecie gen. Andersa, który potrafi∏ z rzeszy
uchodêców i zwolnionych z ∏agrów jeƒców, stwo-
rzyç wojsko, które mog∏o Êmia∏o stawiaç czo∏a
najbardziej elitarnym jednostkom. Talenty Gene-
ra∏a podkreÊlali nawet niech t́ni mu autorzy. 

Genera∏ Anders zdawa∏ sobie spraw´, ˝e pod-
j´cie walki we W∏oszech b´dzie skutkowa∏o du˝à
liczbà zabitych i rannych, ale Jego ̋ o∏nierze goto-
wi byli na takie poÊwi´cenie, gotowi byli pójÊç za
swym Dowódcà. On sam mia∏ te˝ ÊwiadomoÊç, ̋ e
zwyci´stwo b´dzie aktem równie˝ symbolicznym,
aktem, który g∏oÊno zaznaczy udzia∏ Polaków
w walce z Niemcami hitlerowskimi. 

Dobrze podkreÊla autorytet i zaufanie Ge-
nera∏a opinia gen. Zygmunta Bohusz-Szyszki:
„Genera∏ Anders nie by∏ romantykiem, umys∏
mia∏ trzeêwy i jasny, do ka˝dej sprawy, czy to
osobistej, czy ogólnej, podchodzi∏ z rozwagà,
a za∏atwia∏ jà stanowczo i rzeczowo”. Taka
w∏aÊnie postawa prze∏o˝y∏a si´ na sukces orga-
nizacyjny i wojskowy 2. Korpusu. Sprawi∏a, ˝e
ci´˝ka bitwa o Monte Cassino sta∏a si´ kolej-
nym narodowym symbolem. 

OczywiÊcie postaç Genera∏a W∏adys∏awa
Andersa, jego sukcesy i zas∏ugi dla Ojczyzny,
nie ograniczajà si´ do bitwy o wzgórze i klasz-
tor we W∏oszech. Jednak bitwa ta sta∏a si´ jed-
nym z g∏ównych punktów biografii Genera∏a
oraz narodowego mitu. Zostawiajàc innym
szerszà analiz´ ˝ycia Dowódcy 2. Korpusu do-
dam tylko znany fakt, ˝e pragnieniem jego by∏o
zostaç pochowanym na cmentarzu pod Monte
Cassino - wÊród swoich ˝o∏nierzy, a zmar∏ w 26
rocznic´ bitwy, co w sposób niezamierzony sta-
∏o si´ te˝ elementem pami´ci o Nim. 

SYLWESTER GRUDA
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Ciàg dalszy ze str. 13

(wk∏adka)



To nie ∏za pod powiekà
Panie Generale. 
To wiatr od Amu-Darii
tak nam oczy pali. 
Bia∏y p∏omieƒ Narwiku
mg∏´ nam w oczy wciska
i ˝ar z warszawskiego
oÊlepia ogniska. 
To kropla oceanu
z marynarskiej Hagi, 
to krzy˝ami rozpi´ty
Maczugi las nagi, 
to gwiazdy za∏zawione
z tobruckich biwaków
i to rosa majowa
wÊród klasztornych maków... 

My - kamienni. 
Zastygli
w ˝o∏nierskiej postawie. 
To tylko niebo p∏acze
w sierocej Warszawie. 
To Zygmunt na Wawelu
wiekom si´ u˝ala. 
To rycerzom z Giewontu
∏za miecze przepala. 

Âpij Wodzu... 
w stra˝ oddany
granitowym czo∏om, 
coÊ mogi∏ pozazdroÊci∏ 
˝o∏nierskim popio∏om. 

Zbigniew Cha∏ko (1921-1994) 

NA POGRZEB GENERA¸A ANDERSA
POD MONTE CASSINO 23.05.1970
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FFoottooggrraaffiiee  zz uurroocczzyyssttooÊÊccii  ppooggrrzzeebboowwyycchh,,  aauuttoorrssttwwaa  kkss..  LLuuiiggggii  DDeessaa--
rriioo,,  wwyykkoonnaannee  ww ddnniiaacchh  2222  --  2233  mmaajjaa  11997700  rr..  PPuubblliikkuujjeemmyy  ddzzii´́kkii  uupprrzzeejj--
mmooÊÊccii  MMiieecczzyyss∏∏aawwaa  SSzzyy∏∏kkiieewwiicczzaa  ((uurr..  11991199)),,  ˝̋oo∏∏nniieerrzzaa  ssppoodd  MMoonnttee  CCaass--
ssiinnoo..

My przy Tobie - 
szeregi twarde i uparte - 
po kres s∏u˝by staniemy 
na Wieczystà Wart´. 

Bo choçby oczy zwracaç 
hen, ku Tamtym Stronom, 
no choçby na sztandarach, jak

pies si´ po∏o˝yç - 
my wytrwamy, 
by kiedyÊ donieÊç 
pod tron Bo˝y 
proste has∏o wiernoÊci: Bóg,

Ojczyzna, Honor. 

Niech si´ w Kraju
za Ciebie
maleƒka dziecina
modli prostym pacierzem
i niechaj zap∏acze. 
My, Panie Generale, 
musimy inaczej. 
Zgodnie z Twoim rozkazem: 
trwaç! 
Nie zapominaç! 
I ponieÊç w gwiazd´ Polski
bitewne sztandary, 
bo miarà mi∏oÊci
jest mi∏oÊç bez miary. 

Chicago (Stany Zjednoczone) 
po 23 maja 1970 r. 

(wk∏adka)
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Nazwiska poleg∏ych ˝o∏nierzy u stóp pomnika
3 DSK

Bia∏o - czerwona flaga nad mogi∏ami poleg∏ych

Ryszard Kaczorowski w rozmowie z Jerzym Kluge-
rem (Cassino, 12.05.2007 r.) 

Grób Kpr. Maurycego Ungera (1911-
1944) z 13. Baonu Strzeleckiego

o. Adam Studziƒski, OP kapelan 
2. Korpusu

Pomnik poleg∏ych ˝o∏nierzy 3. Dywizji Strzelców
Karpackich - wart́  zaciàgn ĺi harcerze z Poznania

Wojskowa warta honorowa przy grobie Gen. AndersaPanorama cmentarza ˝o∏nierzy poleg∏ych pod Monte Cassino

Szlakiem Genera∏a Andersa

Monte Cassino, Aquafondata,

(wk∏adka)
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Kierownik UDSKiOR Janusz Krupski podczas uroczystoÊci na Monte
Cassino

Msza Âwí ta na Monte Cassino - 12.05.2007 r.) 

Irena Anders z córkà Annà Marià i Ryszardem Ka-
czorowskim sk∏ada wieniec na grobie Gen. Andersa

Delegacja szkolna pod pomni-
kiem upamí tniajàcym ˝o∏nierzy
poleg∏ych w Aquafondata

Irena Anders wCassino - podzí kowanie dla ̋ o∏nie-
rzy i uczestników uroczystoÊci

Pomnik w Aquafondata

W drodze z Cassino do AquafondataWatykan, grób Ojca Âw. Jana
Paw∏a II (13.05.2007 r.) 

Widok ze wzgórza Monte Cassino

Rzym (11.-13.05.2007 r.)

Sk∏adanie wieƒców przy pomniku poleg∏ych ˝o∏nierzy 3 Dywizji
Strzelców Karpackich (Monte Cassino, 11.05.2007 r.)

(wk∏adka)



Po bitwie o Monte Cassino oddzia∏y 2.
Korpusu Polskiego rozlokowa∏y si´
w rejonie miejscowoÊci Campobasso,

gdzie odpoczywa∏y. Ju˝ 26 maja na konferen-
cji 8. Armii, pod nieobecnoÊç gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aa--
wwaa  AAnnddeerrssaa, przedstawiono wniosek zasile-
nia odcinka 5. Korpusu nad Adriatykiem jed-
nostkami 2. Korpusu. Formalnie propozycj´
t´ gen. HHaarroolldd  AAlleexxaannddeerr przekaza∏ gen. An-
dersowi 1 czerwca. Decyzja skierowania na
front oddzia∏ów Korpusu nie by∏a dla Ander-
sa ∏atwa. ˚o∏nierz polski potrzebowa∏ odpo-
czynku, a Korpus, jako jednostka taktyczna,
po ci´˝kich walkach wymaga∏ reorganizacji
oraz uzupe∏nieƒ w ludziach i sprz´cie. 

Gen. Alexander nalega∏ na przej´cie przez
2. Korpus odcinka adriatyckiego, motywujàc
to niedoborem jednostek 8. i 5. Armii, co ob-
jawia∏o si´ s∏abymi post´pami w wypieraniu
wojsk niemieckich. 8 czerwca 1944 r. na nara-
dzie w dowództwie 15. Grupy Armii, na któ-
rej by∏ tak˝e obecny gen. Anders, rozwa˝ano
reorganizacj´ 2. Korpusu. Jednostki pierw-
szoliniowe obu polskich dywizji ponios∏y tak
du˝e straty, ˝e dowództwo 15. Grupy Armii
widzia∏o jedyne wyjÊcie w redukcji cz´Êci od-
dzia∏ów ty∏owych oraz ca∏oÊci przeciwlotni-
czej artylerii korpuÊnej, motywujàc swój po-
glàd radykalnym zmniejszeniem niebezpie-
czeƒstwa ataków lotniczych wroga. Reorgani-
zacja 2. Korpusu po bitwie pod Monte Cassi-
no przebiega∏a zatem wÊród goràcej dyskusji
mi´dzy dowództwem polskim i brytyjskim. 

Na poczàtku czerwca Korpus pomyÊlnie
przeszed∏ reorganizacj´. Konkretna propo-
zycja obejmowa∏a zlikwidowanie w ka˝dej
dywizji jednego pu∏ku artylerii lekkiej,
a z jednostek pozadywizyjnych jednego pu∏-
ku artylerii lekkiej i jednego pu∏ku artylerii
ci´˝kiej (razem cztery pu∏ki artylerii). Osta-
tecznie dowódca Korpusu zdecydowa∏ si´ na
likwidacj´ cz´Êci jednostek S∏u˝by Zaopatry-
wania i Transportu oraz cz´Êci artylerii. 

Uzupe∏nienia skierowano do oddzia∏ów
piechoty (1217 ludzi), saperów (108), ∏àczno-
Êci (48), Karpackiego Pu∏ku U∏anów (30),
∏àcznie 1403 szeregowych. Nadal w oddzia-
∏ach wyst´powa∏y braki: w 3. Dywizji Strzel-
ców Karpackich (11,4%), w 5. Kresowej Dy-
wizji Piechoty - 12,3% stanu, w oddzia∏ach
artylerii, saperów, ∏àcznoÊci, kawalerii i za-
opatrzenia braki by∏y niewielkie (2,5-7,6%).
2. Brygada Pancerna osiàgn´∏a niewielkà
nadwy˝k´ 56 szeregowych. 

Ogó∏em jednostki walczàce Korpusu jako
uzupe∏nienie otrzyma∏y oko∏o 5600 szerego-
wych. Po uzupe∏nieniach jednostka polska li-

Jedyna polska operacja wojskowa, zaplanowana 
i przeprowadzona przez Andersa

Polska bitwa o Ankon´
czy∏a 4060 oficerów i 49014 szeregowych.
Nap∏ywa∏y one transportem morskim, kole-
jowym oraz samochodowym. W Ortonie
znajdowa∏ si´ obóz przejÊciowy, z którego
˝o∏nierze kierowani byli do w∏aÊciwych jed-
nostek. W miar´ przesuwania si´ Korpusu
organizowano nowe obozy. Podstawowy
obóz w Ortonie, z racji przyjmowania trans-
portów morskich, pozosta∏ czynny a˝ do zdo-
bycia Ankony. 

W myÊl rozkazów gen. W. Andersa wyda-
nych 5 czerwca 1944 r. poszczególne jed-
nostki 2. Korpusu rozpocz´∏y luzowanie od-
dzia∏ów brytyjskich. 3. DSK poczàtkowo za-
j´∏a rejon m.
Montesilvano
(13-15 czerw-
ca), 5. KDP -
Casalbordino
i Fossacessia
(18-21 czerw-
ca), a 2. Bry-
gada Pancer-
na odcinek od
San Benedet-
to do Acqu-
aviva (24-25
czerwca). 

Oddzia∏y 2. Korpusu przej´∏y poÊcig za od-
dzia∏ami niemieckimi w kierunku Ankony, du-
˝ego portu na wybrze˝u adriatyckim, b´dàce-
go dla sprzymierzonych wa˝nym punktem
operacyjnym, zwi´kszajàcym po zdobyciu
w istotny sposób mo˝liwoÊci zaopatrzenia
wojsk alianckich. Gen. Andersowi podporzàd-
kowano dwa brytyjskie pu∏ki artylerii, rozpo-
znawczy pu∏k pancerny, oddzia∏y saperów,
∏àcznoÊci, przeciwlotnicze, W∏oski Korpus
Wyzwolenia (Corpo Italiano di Liberazione -
CIL) gen. UUmmbbeerrttoo  UUttiillii, w sk∏adzie dwóch
brygad. Dowódcy polskiemu podlega∏ tak˝e
oddzia∏ partyzantów w∏oskich w sile batalionu. 

W drugiej po∏owie czerwca dowódca 2. Kor-
pusu przejà∏ ca∏kowità odpowiedzialnoÊç za
kierunek operacyjny wzd∏u˝ wybrze˝a adriatyc-
kiego. 17 czerwca gen. Anders podpisa∏ Wytycz-
ne operacyjne nr 1. Dzia∏ania poÊcigowe mia∏y
byç prowadzone wzd∏u˝ drogi nr 16, oraz na
kierunku Chianti-Teramo-Macerata. Dzia∏ania
prowadzone by∏y na bardzo trudnym terenie,
tworzonym przez fa∏dy terenowe, poprzecinane
licznymi rzekami i potokami, ∏atwymi do obro-
ny. 22 czerwca gen. Anders wyda∏ „Wytyczne nr
2 do dzia∏ania 2. Korpusu Polskiego”, którego
celem by∏o „jak najszybsze opanowanie rejonu
Ancona celem umo˝liwienia najwczeÊniejszego
otwarcia portu jako bazy”. 
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Wlochy 1945, Piedimonte, marsz. Alexander
i gen. Anders

Walki o Ankon´ 1944 

Zdobycz Pu∏ku 6 Panc. w walkach o Ankon´

Ankona 1944 - co mo˝na zrobiç z 2-tonowà
gàsienicà

Ankona 1944 - zgnieciony hac-
kenkreuz

(wk∏adka)



12 lipca gen. Anders przeprowadzi∏ od-
praw´ dowódców Wielkich Jednostek. Te-
matem by∏ plan natarcia dla prze∏amania
obrony niemieckiej (linii „Edith”) i rozbicia
nieprzyjaciela broniàcego Ankony. 

Rozkaz operacyjny do dzia∏aƒ na Ankon´
gen. Anders wyda∏ 15 lipca. Rankiem 17 lipca,
przy intensywnym wsparciu artylerii i lotnictwa,
jednostki polskie wspierane angielskim pu∏-
kiem huzarów i korpusem w∏oskim ruszy∏y do
natarcia. Po ci´˝kich walkach Polacy prze∏ama-
li punkty oporu nieprzyjaciela. 2. Brygada Pan-
cerna razem z oddzia∏ami brytyjskimi rozbi∏y
zaskoczone si∏à ataku oddzia∏y niemieckie, któ-
re ponios∏y wielkie straty. Do wieczora prze∏a-
mano g∏ównà lini´ obronnà nieprzyjaciela na
pó∏noc od rzeki Musone. 18 lipca atakujàce
z flanki czo∏gi 2. BP zmusi∏y Niemców do wyco-
fania za rzek´ Esino. W poÊcig ruszy∏a 3. DSK.
Tymczasem U∏ani Karpaccy zacz´li oczyszczaç
Ankon´ z reszty wojsk nieprzyjaciela. 

Zdobycie Ankony by∏o wielkim sukcesem
operacyjnym, mimo, ˝e nie uda∏o si´ okrà˝yç
Niemców: Dywizja niemiecka, która zdo∏a∏a
si´ wycofaç, straci∏a oko∏o 800 zabitych i 2400
rannych, zaÊ oko∏o 800 jej ˝o∏nierzy zosta∏o
wzi´tych do niewoli. Polacy zdobyli m. in. 10
czo∏gów, 15 dzia∏ polowych, 25 dzia∏ przeciw-
pancernych. Natomiast 2. Korpus na odcinku
adriatyckim mi´dzy 15 czerwca a 24 lipca stra-
ci∏ 496 zabitych, 1789 rannych i 139 zaginio-
nych (∏àcznie 2424). W Êlad za oddzia∏ami pol-
skimi wkroczy∏y do Ankony brytyjskie i polskie
oddzia∏y kwatermistrzowskie, by jak najszyb-
ciej uruchomiç normalnà dzia∏alnoÊç portu -
bazy zaopatrzeniowej wojsk alianckich. 

Dwudniowa (17 i 18 lipca 1944 r.) bitwa
o Ankon´ zakoƒczy∏a si´ sukcesem bojo-
wym 2. Korpusu. W bitwie o Ankon´ 2.
Korpus straci∏ 39 oficerów i 338 szerego-
wych poleg∏ych i rannych. 

Po zdobyciu Ankony gen. Anders otrzyma∏
gratulacje od gen. OOlliivviieerraa  LLeeeessee’’aa, dowódcy
8 Armii. Gen. Alexander natomiast napisa∏:
„Moje najserdeczniejsze powinszowania i dla
Pana osobiÊcie i dla paƒskich wspania∏ych
˝o∏nierzy z powodu Êwietnej bitwy, która do-
prowadzi∏a do zdobycia Ankony. Jest to jesz-
cze jeden dowód ÊwietnoÊci or´˝a polskiego”. 

Bitwa o Ankon´ by∏a jedynà polskà ope-
racjà przeprowadzonà na froncie w∏oskim,
zaplanowanà i przeprowadzonà przez do-
wódc´ 2. Korpusu i jego sztab. 

Region Marche i jego Regionalny Insty-
tut Historii Ruchu Wyzwoleƒczego piel´-
gnuje tradycje walk 2. Korpusu o Ankon´
i inne miejscowoÊci regionu. Monografie,
wspomnienia, wydawnictwa albumowe i wy-
stawy przypominajà W∏ochom i spo∏eczno-
Êci europejskiej o wk∏adzie Polaków w wal-
ce o wartoÊci uniwersalne. 

MICHA¸ POLAK

KOMBATANT nr 5/2007 19

Dzieƒ wczeÊniej, 21 czerwca do oddzia∏ów
podlegajàcych dowódcy 2. Korpusu dotar∏ roz-
kaz ogólny w sprawie zaj´cia i otwarcia portu
Ankona, w którym zaakcentowano, i˝ Port An-
kona stanowiç b´dzie baz´ dla ca∏ej 8 Armii. 

W trakcie przygotowaƒ do bitwy do m. p.
sztabu 2. Korpusu przyby∏ gen. Harold Ale-
xander (1944-45 naczelny dowódca wojsk
sojuszniczych w obszarze Morza Âródziem-
nego), którego gen. Anders udekorowa∏ od-
znakà 2. Korpusu. 

Genera∏ Alexander przyjmujàc odznacze-
nie powiedzia∏: 

„Do Korpusu Polskiego przyje˝d˝am za
ka˝dym razem z najwi´kszà przyjemnoÊcià,
i ilekroç mam ochot´ troch´ odpoczàç i ode-
tchnàç, gdy jestem zm´czony pracà, mówi´ do
moich oficerów »Pojedziemy do Polaków«.
Wr´czona mi przez Pana Genera∏a odznaka
Korpusu jest dla mnie wielkim zaszczytem
i sprawia mi du˝à przyjemnoÊç. Tym bardziej
ceni´ jà sobie, gdy˝ jest ona równoczeÊnie
herbem dzielnej Warszawy i odznakà Polskie-
go Korpusu, który si´ tak bohatersko odzna-
czy∏ w ostatnich bojach we W∏oszech. 

Gen. Anders podkreÊli∏ w swoim przemó-
wieniu szcz´Êliwe boje wojsk pod moim do-
wództwem od Afryki poprzez W∏ochy do zdo-
bycia Rzymu. Ja dzisiaj pragn´ zaznaczyç, ˝e

dla ˝o∏nierza polskiego mia∏em zawsze g∏´boki
sentyment, a obecnie pragn´ podkreÊliç, ˝e
w ostatniej naszej wspólnej ofensywie zawdzi´-
czamy sukces otwarcia drogi do Rzymu boha-
terskiej walce 2. Polskiego Korpusu. ˚o∏nierz
Polski jest ˝o∏nierzem, którego bym zawsze
najbardziej chcia∏ mieç pod moim dowódz-
twem. Na jedno tylko musz´ si´ poskar˝yç i to
jest te˝ jedyna skarga, którà s∏ysz´ na Korpus
Polski i na Genera∏a Andersa od moich ofice-
rów Sztabu, ̋ e - tych ̋ o∏nierzy polskich mam za
ma∏o - chcia∏bym ich mieç wi´cej”. 

* * *
Ankony, miasta liczàcego oko∏o 57 tysi´-

cy ludnoÊci, broni∏a 278. Dywizja Piechoty,
903. Batalion Forteczny, 676. Batalion
Obrony Krajowej, oko∏o 18-20 baterii arty-
lerii i inne oddzia∏y. 

Ankona 1944 - rozbite niemieckie dzia∏o sa-
mobie˝ne

Jedna z w∏oskich publikacji dotyczàcych
cmentarza w Loreto

Odezwa gen. Alexandra - lipiec 1944

Wlochy 1944: gen. Sosnkowski, gen. Anders
marsz. Alexander, gen. Leese

(wk∏adka)



Po ˝o∏nierzach polskich walczà-
cych w czasie II wojny Êwiatowej
na terenie Pó∏wyspu Apeniƒskie-

go pozosta∏o wiele pamiàtek. Ale tym,
co znaczy∏o szlak 2. Korpusu Polskiego
gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnnddeerrssaa, i co na za-
wsze pozostanie w pami´ci nie tylko Po-
laków, ale i W∏ochów sà polskie cmen-
tarze wojskowe, z niepowtarzalnym i je-
dynym w swoim rodzaju cmentarzem na
Monte Cassino. To w∏aÊnie nekropolia
u stóp wiekowego klasztoru OO. Bene-
dyktynów sta∏a si´ symbolem z jednej
strony mi∏oÊci do Ojczyzny i poÊwiece-
nia dla niej tego co najcenniejsze - ˝y-
cia, a z drugiej pami´ci Polaków o bo-
haterach, którzy dla tej w∏aÊnie mi∏oÊci
gotowi byli ginàç... Dzi´ki gen. Ander-
sowi i jego decyzji z sierpnia 1944 r.
wszyscy po dziÊ dzieƒ wiedzà co to jest
Monte Cassino. 

O znaczeniu, jakie zacz´∏y odgrywaç
polskie cmentarze we W∏oszech, Êwiad-
czyç mo˝e ca∏a batalia dyplomatyczna,
jakà trzeba by∏o stoczyç z w∏adzami ko-
munistycznego PRL-u, w obronie nie-
podleg∏oÊciowej wymowy tych nekropo-
lii. Po ugodzie poczdamskiej, w której
Zachód skapitulowa∏ przed SSttaalliinneemm,

rzàd komunistyczny z Warszawy dwu-
krotnie wyciàga∏ r´ce, by symbolicznie
zaw∏adnàç mogi∏ami polskich ˝o∏nierzy
we W∏oszech, a przez to i legendà zdo-
bywców Monte Cassino, Ankony i Bolo-
nii. Genera∏ Anders osobiÊcie i listownie
interweniowa∏ u w∏adz w∏oskich, w obro-
nie grobów polskich ˝o∏nierzy ginàcych
dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej. 

Cmentarz w Loreto, choç o wiele
mniej znany od tej wielkiej, symbolicz-
nej nekropolii polskich ˝o∏nierzy - tu∏a-
czy, jest równie wielki, o równie wiel-
kim znaczeniu. W swej historii mia∏ on
o wiele mniej szcz´Êcia ni˝ ten na Mon-
te Cassino. Spoczywa na nim 1083 ˝o∏-
nierzy, podkomendnych gen. W∏adys∏a-
wa Andersa. PoÊwi´cenie cmentarza
nastàpi∏o 8 maja 1946 roku. Wówczas to
gen. Anders powiedzia∏: „S∏ynne i zna-
ne by∏o wszystkim Êwi´te miejsce Lore-
to. Nie przypuszczaliÊmy jednak˝e ni-
gdy, i˝ los zdarzy, ˝e tu na tej Êwi´tej
ziemi pochowani zostanà ˝o∏nierze pol-
scy, którzy maszerowali do Polski. [...]
Nasi polegli, a tak drodzy nam towarzy-
sze broni, zostawili nam testament - te-
stament, który musimy za nich wype∏-
niç, a który zawarty jest w PieÊni Legio-
nów Dàbrowskiego - »Jeszcze Polska
nie zgin´∏a póki my ˝yjemy«. I dlatego
te˝ dziÊ, nad Êwi´tymi mogi∏ami bohate-
rów wznosimy okrzyk: Wolna i Niepod-
leg∏a Polska niech ˝yje”. Wielu spoÊród
nich, sz∏o do swej wyt´sknionej Ojczy-
zny, pod komendà ukochanego genera-
∏a od bezkresnych przestrzeni Zwiàzku
Sowieckiego. Nie doszli, pozostali
w ziemi w∏oskiej. 

Mimo, ˝e spocz´∏o na nim wielu ˝o∏-
nierzy, którzy oddali swe ˝ycie w czasie
walk sprzymierzonych o zdobycie strate-
gicznie wa˝nego portu adriatyckiego
w Ankonie, nigdy nie nabra∏ on takiej

Gen. W∏adys∏aw Anders i akcja
ratowania polskiego cmentarza 
wojskowego w Loreto, a potem 
opieki nad wszystkimi grobami 

polskich ˝o∏nierzy
s∏awy. Dopóki we W∏oszech stacjonowa-
li polscy ˝o∏nierze, dopóki w Ankonie
swà g∏ównà kwater´ mia∏ gen. W∏ady-
s∏aw Anders, spoczywajàcy na cmenta-
rzu w Loreto ˝o∏nierze Korpusu Polskie-
go, czuli opiek´ swych towarzyszy walki. 

Du˝o gorzej zacz´∏o si´ dziaç, gdy Kor-
pus gen. Andersa odjecha∏ i odp∏ynà∏ 
z W∏och. Gen. W∏adys∏aw Anders i pol-
scy ˝o∏nierze oddali cmentarz i mogi∏y
swoich towarzyszy broni, pod opiek´
sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr
Nazaretanek, mieszkajàcych nieopodal
polskiej nekropolii w Loreto. Cmentarz,
zw∏aszcza ten, usytuowany u stóp bazyli-
ki loretaƒskiej, zaczà∏ popadaç w ruin´.
Z niepokojem obserwowali to polscy tu-
∏acze rozsiani po Êwiecie, a zw∏aszcza ci
skupieni w ró˝nych organizacjach kom-
batanckich w Wielkiej Brytanii. 

Inicjatyw´ pierwsi podj´li, w 1956 ro-
ku, byli pancerni ˝o∏nierze pu∏ku „Dzie-
ci Lwowskich”, których Ko∏o Pu∏kowe
dzia∏a∏o od 1948 roku w Leeds, przy pol-
skiej parafii stworzonej przez kapelana
tego pu∏ku ks. mjra HHeennrryykkaa  CCzzoorrnneeggoo.
Ten Âlàzak z urodzenia, a Lwowiak
z wyboru zorganizowa∏ pierwsze zbiórki
pieni´dzy, wÊród swoich towarzyszy bro-
ni, by ratowaç polskà nekropoli´ w Lo-
reto. Zbiórki te, og∏aszane w biuletynie
pu∏kowym „Semper Fidelis”, da∏y ∏àcz-
nie ponad 800 £. Kwota ta zosta∏a prze-
znaczona na renowacj´ grobów polskich
˝o∏nierzy w Loreto. 

W nast´pnym roku inicjatywà tà zain-
teresowa∏ si´ gen. W∏adys∏aw Anders.
Gdy komitet zwróci∏ si´ do swego do-
wódcy o obj´cie patronatu honorowego,
gen. Anders doprowadzi∏ do przekszta∏-
cenia inicjatywy w ogólnoemigracyjnà
akcj´ majàcà na celu renowacj´ polskich
cmentarzy wojskowych w ca∏ych W∏o-
szech. Honorowy protektorat przyjà∏ te˝
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Gen. Anders na cmentarzu ˝o∏nierzy polskich
w Aquafondata

(wk∏adka)



biskup polowy Wojska Polskiego JJóózzeeff
GGaawwlliinnaa. W latach 1956-1961 zebrano
∏àcznie ponad 9 tysi´cy funtów, które
zu˝yto na prace zwiàzane z renowacjà
wszystkich polskich cmentarzy we W∏o-
szech. Dzi´ki zabiegom gen. Andersa
i kr´gów emigracyjnych, rzàd w∏oski
równie˝ wyasygnowa∏ pewne kwoty, któ-
re wspomog∏y dzia∏ania polskich kom-
batantów. W „Odezwie w sprawie opie-
ki nad cmentarzami ˝o∏nierzy polskich
poleg∏ych we W∏oszech” Komitet pisa∏:
„Pi´knà inicjatyw´ 6 pu∏ku pancernego
»Dzieci Lwowskich« popar∏ i przejà∏
ogólny Komitet Opieki nad wszystkimi
cmentarzami 2. Korpusu we W∏oszech,
w sk∏ad którego wchodzà reprezentanci
wszystkich Oddzia∏ów 2. Korpusu i pre-
zes Zarzàdu G∏ównego SPK. Komitet
ten postanowi∏ zwróciç si´ z goràcym
apelem do wszystkich Polaków w wol-
nym Êwiecie, a w szczególnoÊci do
wszystkich b. ˝o∏nierzy walczàcych we
W∏oszech, by pospieszyli z ofiarnà po-
mocà finansowà na rzecz nale˝ytego
utrzymania cmentarzy.” Komitet wy-
znaczy∏ Ko∏o Pu∏kowe w Leeds - Komi-
tetem Wykonawczym ca∏ej akcji. Na
czele - jako przewodniczàcy stanà∏ oczy-
wiÊcie gen. Anders. A w sk∏adzie Komi-
tetu znajdujemy wszystkie najznamie-
nitsze nazwiska polskiej, wojskowej
emigracji niepodleg∏oÊciowej: gen. BBrroo--
nniiss∏∏aaww  DDuucchh - jako reprezentant 3 DSK,
gen. KKlleemmeennss  RRuuddnniicckkii i p∏k LL..  GGnnaa--
ttoowwsskkii - jako reprezentanci 5 KDP, p∏k
WW..  BBoobbiiƒƒsskkii, p∏k AA..  BBiieelliiƒƒsskkii  i ks. mjr
H. Czorny - za 2 WDPanc., gen. RR..
OOddzziieerrzzyyƒƒsskkii - za artyleri´ 2 Korpusu. 

Wkrótce, gen. W∏adys∏aw Anders za-
interesowa∏ si´ losem grobów polskich
˝o∏nierzy w ca∏ej Europie. Pisa∏ o tym
w 1961 roku do arcybiskupa J. Gawliny:
„Zwracam si´ do Ciebie w sprawie jed-
nakowo drogiej dla wszystkich Pola-
ków, a która obarcza mnie specjalna
odpowiedzialnoÊcià. Mówi´ o opiece
nad grobami wszystkich naszych ˝o∏-
nierzy poleg∏ych i zmar∏ych poza grani-
cami Kraju - na Zachodzie. Jak wiesz
dotàd najbardziej palàcà by∏à sprawa
konserwacji grobów na terenie W∏och.
Rzetelnà pracà i poÊwi´ceniem osobi-
stych wysi∏ków poszczególnych ofice-
rów osiàgni´to niez∏e wyniki w zbiórce
na cmentarze w∏oskie. Dzi´ki temu ro-
bota nad konserwacjà i dalsza opieka
nad tymi cmentarzami zosta∏a ju˝ roz-
pocz´ta.”

˚yczenie wkrótce zosta∏o przekute
w czyn - Komitet „w∏oski” sta∏ si´ Ko-
mitetem Ogólnoemigracyjnym, zajmu-
jàcym si´ opiekà nad grobami wszyst-
kich poleg∏ych ˝o∏nierzy niepodleg∏ej
Rzeczypospolitej. 

Efekty dzia∏aƒ realizowanych na
cmentarzach polskich ˝o∏nierzy we
W∏oszech powinny dawaç do myÊlenia
wszystkim Polakom. Mogà si´ oni od
emigrantów bez Ojczyzny, uczyç jak
w sposób naturalny realizuje si´ wier-
noÊç tradycji i idea∏om. DziÊ, turyÊci na
g∏ównej bramie loretaƒskiej nekropolii
mogà zobaczyç tablic´ z napisem:
„Cmentarz przebudowano w latach
1959-64 wspólnym staraniem i kosz-
tem rzàdu w∏oskiego i emigracji pol-
skiej.” 

Mo˝na powiedzieç, ˝e w tych w∏aÊnie
dzia∏aniach ziÊci∏y si´ s∏owa Kazimierza
Wierzyƒskiego, umieszczone jako mot-
to „Odezwy w sprawie opieki nad
cmentarzami ˝o∏nierzy polskich...” 

... z krwi ich i màk ich
Los nasz si´ dêwignà∏ wysoko
I stoi przed nimi olbrzymem... 
ObyÊmy kiedyÊ mogli powiedzieç, ˝e

byliÊmy godni tej spuÊcizny, której du-
chowym patronem by∏ genera∏ W∏ady-
s∏aw Anders, a które z takà konsekwen-
cjà realizowa∏a polska II Wielka Emi-
gracja, ˝e przenieÊliÊmy to wszystko
w czasy odzyskanej niepodleg∏oÊci Rze-
czypospolitej... 

WALDEMAR HANDKE
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Ankona 1946 - pogrzeb ˝o∏nierza

Cmentarz ˝o∏nierzy polskich w Loreto

Ostatnia wizyta Gen. Andersa na cmentarzu
Monte Cassino (maj 1969 r.) 

Gen. Anders pod drogowskazem w Teheranie,
1943 r. 



Spostrze˝enia historyków zachodnich
warto rozpoczàç od ogólnej opinii
na temat kolejnych bitew o Monte

Cassino: FFrraanncciisszzeekk  SSkkiibbiiƒƒsskkii za LL..  LLiinn--
kkllaatteerreemm (The Compaign in Italy, Londyn
1956, s. 224) przytacza wypowiedê jedne-
go z brygadierów brytyjskich, który po
trzech nieudanych natarciach na masyw
Monte Cassino, zapytany, „jaki jest naj-
lepszy plan opanowania Monte Cassino?”
odpowiedzia∏ bez wahania: „Najlepszym
planem jest powierzyç komuÊ innemu”. 

Historycy brytyjscy wielokrotnie podej-
mowali problematyk´ kampanii w∏oskiej
i walk o Monte Cassino. Brygadier WW..  GG..
FF..  JJaacckkssoonn w pracy „The Battle for Italy”
(London 1967) stwierdza, ˝e Polacy wià-
˝àc l. Dywizj´ Strzelców Spadochrono-
wych u∏atwili zadanie 4. dywizji brytyjskiej,
mocno te˝ podkreÊla zwiàzek dzia∏aƒ 2.
Korpusu z dà˝eniem do prze∏amania po-
zycji niemieckich na po∏udnie od Monte
Cassino. Tak˝e FFrreedd  MMaajjddaallaannyy (Cassino -
portrait of the battle, London - New York
- Toronto 1957) podkreÊla, ˝e swym po-
Êwi´ceniem na szczytach gór Polacy u∏a-
twili zadanie dywizji brytyjskich operujà-
cych w dolinie rzeki Liri. Piszàc o stratach
Korpusu F. Majdalany stwierdza, ˝e liczby

Bitwa o Monte Cassino z perspektywy lat

Rola gen. W∏adys∏awa Andersa 
w bitwie o Monte Cassino 

w opiniach uczestników 
i historyków

mówià same za siebie. Dzia∏alnoÊç Pola-
ków by∏a ponad wszelkà pochwa∏´. 

W amerykaƒskiej monografii RRoobbeerrttaa
WWaallllaaccee: „The Italian Compaign” (Ale-
xandria 1978), autor przywo∏uje opinie
prze∏o˝onych gen - W. Andersa: gen. HH..
AAlleexxaannddrraa i gen. MM..  CCllaarrkkaa. Gen. Ale-
xander po bitwie stwierdzi∏, ˝e: „gen. An-
ders mia∏ pod swymi rozkazami wielki,
bitny korpus walecznych ˝o∏nierzy pol-
skich, których osiàgni´ç nie przewy˝szy∏
˝aden inny z dowodzonych przeze mnie
korpusów. Dowodzi∏ w sposób wyró˝nia-
jàcy si´”. Dowódca 5. Armii amerykaƒ-
skiej M. Clark oÊwiadczy∏, ˝e: „Korpus
polski walczy∏ ze skrajnà brawurà bez
wzglàdu na straty”. W podobnym duchu
formu∏uje opinie HHaarroolldd  LL..  BBoonndd („Re-
turn to Cassino - a memoria∏ of the fight
for Rome”, London 1964), piszàc
o cmentarzu ˝o∏nierzy polskich, którzy
ostatecznie zdobyli wzgórza za opac-
twem i z∏amali obron´ Niemców, trzyma-
jàcych si´ tam od trzech miesi´cy. 

Równie rzetelnie Korpus Polski i jego
dowódc´ oceni∏ dr KKaattrriieell  BBeenn  AArriiee
(„Die Schlacht bei Monte Cassino 1944”,
Tel - Aviv 1986), oficer i historyk izraelski
urodzony w Polsce, który zbierajàc mate-
ria∏y do swojej ksià˝ki przeprowadzi∏ su-
miennà kwerend´ w archiwum Instytutu
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskie-
go. Inny uczestnik zmagaƒ, marsza∏ek AAll--
pphhoonnee  JJuuiinn we wspomnieniach „La Com-
pagne d’Italie” (Pary˝ 1962) podkreÊla∏,
˝e Korpus gen. Andersa, wcielony do ar-
mii brytyjskiej, z∏ama∏ obron´ Cassino. 

Tak˝e historiografia w∏oska, zw∏asz-
cza gen. AAnnttoonniioo  RRiicccchheezzzzaa w albumie
„La vevita sulla battaglia di Cassino e
l’apparto del Corpo Italiano di libera-
zione” (Torino 1958) bardzo przychyl-
nie ocenia 2. Korpus. 

Dla Niemców bitwy o Monte Cassino
mia∏y tak˝e ogromne znaczenie propa-
gandowe. „Zielone diab∏y” z l. Dywizji
Spadochronowej niemiecka propaganda
przedstawia∏a jako obroƒców Europy,
antycznych bohaterów krwawiàcych
w nowych Termopilach. Zburzenie klasz-
toru przez lotnictwo alianckie przedsta-
wiano jako dowód barbarzyƒstwa sprzy-
mierzonych, a ich kolejne natarcia jako
straceƒcze, nie majàce ˝adnych szans
w walce z ˝o∏nierzami niemieckimi.
Szczególnà uwag´ poÊwi´cono Polakom,
a ich pozycje po 12 maja zasypywano nie-
zliczonà iloÊcià ulotek propagandowych,
majàcych z∏amaç ducha ˝o∏nierzy 2. Kor-
pusu, z których wielu pozostawi∏o swe ro-
dziny na obszarze województw wschod-
nich II Rzeczypospolitej. G∏ównà tezà
by∏a myÊl, i˝ Polacy wys∏ugujà si´ Angli-
kom, którzy sprzedali ich Stalinowi. 

Uraz wyniesiony z Monte Cassino
ujawni∏ si´ po zakoƒczeniu wojny, m.in.
w publikacjach uczestników walk w obro-
nie masywu Monte Cassino. Gen. RR..  HHee--
iinneemmaann nie zdà˝y∏ napisaç wspomnieƒ
wojennych, gdy˝ zmar∏ w 1947 r. w wieku
51 lat. Zrobi∏ to inny uczestnik bitwy por.
RRuuddoollff  BBööhhmmlleerr, który w pracy „Monte
Cassino” wr´cz obsesyjnie akcentuje
bezskutecznoÊç dzia∏aƒ 2. Korpusu, za-
pominajàc o fakcie, i˝ anga˝ujàc od czo-
∏a l dywizj´, jej sàsiadów i artyleri´, Kor-
pus Polski u∏atwi∏ czy wr´cz umo˝liwi∏
wykonanie zadania sàsiednim korpusom
sojuszniczym, ca∏ej 8. Armii. 

Od propagandowego kultu t´˝yzny bo-
jowej elity niemieckich si∏ zbrojnych wio-
d∏a prosta droga do oskar˝enia ˝o∏nierzy
2. Korpusu o zamordowanie niemieckich
rannych po zaj´ciu ruin klasztoru Monte
Cassino 18 maja 1944 r. W niemieckim
programie ARD z 18 III 1983 r. nadana
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Dowódca Pu∏ku 6 Panc. pp∏k F. Motyka
w rozmowie gen. Andersem



zosta∏a audycja pod tytu∏em: „Zbrodnie
wojenne na podstawie akt Komisji We-
hrmachtu do Badaƒ Zbrodni Wojennych
- front zachodni 1939 - 1945” z wypowie-
dzià Austriaka, feldfebla MMaannffrreeddaa
FFrraannzzaa  HHoofflleehhnneerraa. Dopiero po kilku la-
tach, dzi´ki uporowi ˝yczliwego Polakom
AAlleexxaannddrraa  TTiipplltt’’aa, 2 listopada 1986 r.
w programie telewizji koloƒskiej odczy-
tany zosta∏ oficjalny komunikat „West-
deutscher Rundfunk” odwo∏ujàcy
oszczerstwa wobec polskich ˝o∏nierzy. 

W roku 2001 dzi´ki pomocy Komisji
Historycznej b. Sztabu G∏ównego Pol-
skich Si∏ Zbrojnych w Londynie opubliko-
waliÊmy relacj´ gen. por. WWeennttzzllll’’aa - Sze-
fa Sztabu 10 Armii Niemieckiej i p∏k SS..  GG..
HHeecckkll’’aa - Szefa Sztabu 1 Dywizji Strzel-
ców Spadochronowych. Warto przytoczyç
fragment tej relacji dotyczàcej bitwy
o Monte Cassiono. Oceniajàc oddzia∏y
polskie oficerowie niemieccy piszà: „Wo-
bec odwrotu niemieckiego, oddzia∏y pol-
skie par∏y w ogóle bardzo twardo na-
przód, podczas gdy artyleria trzyma∏a dro-
g´ odwrotu pod ogniem - znowu wynik
dobrej obserwacji. Wspó∏praca z artylerià
i czo∏gami by∏a tak˝e b. dobra; reakcja ar-
tylerii na niemieckie przedsi´wzi´cia szyb-
ka i dok∏adna, a ogieƒ artylerii le˝a∏ nie
tylko na przednich stanowiskach, lecz si´-
ga∏ daleko na po∏àczenia ty∏owe. Plan
ogni n´kajàcych by∏ oparty na dobrym
przemyÊleniu prawdopodobnych zamia-
rów i przedsi´wzi´ç niemieckich. Wyko-
rzystanie terenu przez ˝o∏nierzy polskich
by∏o dobre; natarcie jednostek polskich
jednak czasem zbyt zmasowane (skupio-
ne). Wed∏ug poglàdów niemieckich, mo˝-
na by∏o osiàgnàç ten sam wynik z mniej-
szymi stratami, gdyby zastosowano wi´k-
sze ugrupowanie w g∏àb i wi´kszy podzia∏
na grupy szturmowe. Jako wojownik ˝o∏-
nierz polski by∏ bezwzgl´dnym, nie zwa˝a-
jàcym na nic przebojowym ˝o∏nierzem,
idàcym naprzód bez podpierania przez
czo∏gi; twardy w obronie; potrafi∏ on zno-
siç straty bez okazywania szoku, co stwier-
dzono tylko w wyborowych (elitarnych)
oddzia∏ach rosyjskich. ”

Dystans od rozgrywajàcych si´ wyda-
rzeƒ, wi´kszy dost´p do archiwów, spa-
dek emocji i nowa rzeczywistoÊç poli-
tyczna w Polsce po 1989 r. naznaczy∏y bi-
twie o Monte Cassino realne, rzeczywi-
ste miejsce w historii, choç legenda jej
˝yje w kolejnych, m∏odych pokoleniach

Polaków. Rzetelne opracowania, oparte
na badaniach archiwalnych i wnikliwej
analizie publikacji, pojawiajà si´ syste-
matycznie od prze∏omu 1989 r. 

Z∏o˝onoÊç decyzji gen. WW..  AAnnddeerrssaa,
jego rola w przygotowaniach i przebie-
gu walk od 11 do 18 maja 1944 r. oce-
niana jest przez pryzmat skomplikowa-
nych politycznych losów Polski i Pola-
ków w pierwszej po∏owie 1944 r. 

Dowódca 2 Korpusu z pe∏nà Êwiado-
moÊcià i odpowiedzialnoÊcià wzià∏ na sie-
bie odpowiedzialnoÊç za decyzj´ u˝ycia 2.
Korpusu w akcji ofensywnej z 24 III 1944
r. Zna∏ mentalnoÊç bolszewików, walczy∏
z nimi w latach 1918-1920, potem w 1939
r., pozna∏ wi´zienia i bezwzgl´dnoÊç
oprawców z NKWD. Wyniszczonych so-
wieckimi wi´zieniami i g∏odem ˝o∏nierzy
poprowadzi∏ do walki, która da∏a im zwy-
ci´stwo dzi´ki m´stwu, uporowi i poÊwi´-
ceniu. Sprawdzi∏y si´ jego s∏owa, ̋ e „spra-
wa Cassino jest sprawà polskà”. Polscy tu-
ryÊci od Andersa jak okreÊla∏a ich propa-
ganda niemiecka i sowiecka - okazali si´
twardsi od elity armii niemieckiej. Mimo
ci´˝kich strat w niespe∏na miesiàc po bi-
twie 2. Korpus ruszy∏ do dalszej akcji. 

W 2001 r. profesor JJaann  WWiinnnnooggrrooddzzkkii
(„Bitwa o Monte Cassino w polskim wy-
si∏ku wojennym. Rok 1944” [w:] „Polski
czyn niepodleg∏oÊciowy w latach 1914-
1945. Materia∏y z konferencji”, Warsza-
wa 2000) da∏ jednoznacznà ocen´ bitwy:
„Bitwa 2. Korpusu Polskiego o Monte
Cassino by∏a nie tylko pi´knym czynem
zbrojnym o znaczeniu strategicznym, ale
tak˝e wspania∏ym dowodem wiernoÊci
polskiego sojusznika, który poszed∏
w ogieƒ za wspólnà spraw´, bez wzglàdu
na cenà, jakà za ten sojusz trzeba by∏o
zap∏aciç. Z tym wià˝e si´ ocena dowo-
dzenia oraz ocena dowódcy 2. Korpusu
Polskiego gen. dyw. W∏adys∏awa Ander-
sa. Czy mogli ˝o∏nierze wykonywaç swo-
je tak skomplikowane zadania bez
udzia∏u dowódcy Korpusu? Czy mo˝e
byç wysoka ocena roli ˝o∏nierza polskie-
go w tej bitwie bez wysokiej roli dowód-
cy jako organizatora. To sà pytania doty-
czàce tak˝e gen. Z. Berlinga dowodzàce-
go l. Dywizjà Piechoty pod Lenino. Nie
b´dzie przesadà, je˝eli stwierdzi si´, ˝e
dowódca 2. Korpusu Polskiego przed-
stawia si´ na tle bitwy pod Monte Cassi-
no jako rozumny dowódca i ˝o∏nierz,
nieprzeci´tny polityk, cz∏owiek wierny

swoim idea∏om, jako prawdziwy patriota
bez reszty oddany sprawie polskiej”. 

Gen. W∏adys∏aw Anders nie pogodzi∏
si´ z miejscem Polski, które na powo-
jennej mapie politycznej wpisali FF..  DD..
RRoooosseevveelltt, WW..  CChhuurrcchhiillll i JJ..  SSttaalliinn. By∏
jednym z niekwestionowanych przy-
wódców polskiego uchodêstwa a˝ do
Êmierci w 1970 r. - w rocznic´ bitwy
o Monte Cassino. 

HHaarrvveeyy  SSaarrnneerr (1934-2007), Amery-
kanin ˝ydowskiego pochodzenia, do-
brze znajàcy dzieje Polski, w 1997 r.
zwi´êle ujà∏ istot´ legendy gen. Ander-
sa wÊród ˝o∏nierzy 2. Korpusu: „Istnia∏
tylko jeden niewzruszony filar w ich sys-
temie wierzeƒ i zaufania, który nie pod-
lega∏ ˝adnej krytyce. Postacià tà by∏ za-
wsze ich ukochany dowódca, genera∏
W∏adys∏aw Anders”. 

BOGUS¸AW POLAK
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Gen. Anders, 1945 - Piedimonte



Historia powstania Instytutu ko-
rzeniami swymi si´ga wiele lat
wstecz. Pierwsze poczynania,

zmierzajàce do jego za∏o˝enia, a majàce
na celu przywrócenie Polakom Êwiado-
moÊci i prawdy o dzia∏alnoÊci ZWZ/AK
zrodzi∏y si´ ju˝ w latach siedemdziesià-
tych. Nie by∏ to jednak dobry okres dla
tego typu dzia∏aƒ. By∏ to bowiem okres,
w którym wiele faktów dotyczàcych
ZWZ/AK i jej dowódców pomijano
milczeniem bàdê przeinaczano „w kie-
rownictwie AK [...] nadal popularna by-
∏a koncepcja dwóch wrogów; wielu jej
zwolenników w dowództwie AK repre-
zentowa∏o idee wyczekiwania do czasu
wykrwawienia si´ obu walczàcych stron
(has∏o „staç z bronià u nogi”)”. (Antoni
Czubiƒski, „Polska i sprawa polska
w okresie II wojny Êwiatowej”, [w:]
„Dzieje Polski”, pod red. J. Topolskie-
go. Warszawa 1978, s. 795-796.) 

Dopiero w 1981 r., na bazie rozwijajà-
cego si´ ruchu „SolidarnoÊci” uda∏o si´
zorganizowaç w Lesznie (chyba jednà
z pierwszych w PRL) sesj´ naukowà:
„Genera∏ Stefan Rowecki - Komendant
ZWZ/AK”. Celem tej sesji by∏o ukaza-
nie prawdy o ˝o∏nierzach Armii Krajo-
wej i jej dowódcy, a zw∏aszcza tych, któ-
rzy oddali ˝ycie w walce z okupantem
i tych, którzy byli katowani i zamordo-
wani w latach stalinowskiego terroru.
Warto zaznaczyç, ˝e losy Genera∏a by∏y

Otwarcie wystawy: dyr. MBP w Lesznie M.
Halec i prof., dr hab. B. Polak

Tradycja 2. Korpusu ciàgle ˝ywa

INSTYTUT IM. GEN. STEFANA “GROTA”
ROWECKIEGO W LESZNIE,

to tak˝e centrum badaƒ nad 
tradycjà walk 2. Korpusu

zwiàzane z Lesznem. To tu w latach
1930-1935, wtedy pu∏kownik dyplomo-
wany, Stefan Rowecki dowodzi∏ 55 Po-
znaƒskim Pu∏kiem Piechoty. W 1985 r.
imieniem Genera∏a nazwano wiadukt. 

Z kolei w 1992 r., dzi´ki ofiarnoÊci
spo∏eczeƒstwa, przed bramà 69 Lesz-
czyƒskiego Pu∏ku Artylerii Przeciwlotni-
czej ods∏oni´ty zosta∏ g∏az - pomnik po-
Êwi´cony genera∏owi „Grotowi”, a dwa
lata póêniej tej jednostce zosta∏o nadane
Jego imi´. Grono osób, które realizowa-
∏o to przedsi´wzi´cie i klimat jaki stwo-
rzono wokó∏ osoby Genera∏a doprowa-
dzi∏y w konsekwencji do powo∏ania Ko-
mitetu Za∏o˝ycielskiego Stowarzyszenia
„Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Ro-
weckiego z siedzibà w Lesznie. 

Zebranie cz∏onków - za∏o˝ycieli odby∏o
si´ 12 listopada 1995 r. Uchwalono wów-
czas statut okreÊlajàcy cele i zadania In-
stytutu oraz go zarejestrowano. Celem
Instytutu jest m.in. krzewienie wiedzy
o najnowszej historii, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem osoby Patrona Instytu-
tu, Wojska Polskiego oraz Armii Krajo-
wej, poszerzanie wiedzy historycznej
wÊród m∏odego pokolenia, gromadzenie,
opracowywanie, przechowywanie i udo-
st´pnianie materia∏ów i pamiàtek naj-
nowszej historii, osoby Patrona, wojska,
Armii Krajowej i walk o niepodleg∏oÊç. 

W ciàgu 10 lat swej dzia∏alnoÊci Insty-
tut sta∏ si´ znaczàcym i cenionym oÊrod-
kiem badaƒ historii wojskowoÊci w Pol-
sce. Zorganizowa∏ kilka konferencji na-
ukowych (od 2003 r. organizuje co roku
ogólnopolskie konferencje poÊwi´cone
dzia∏aniom 2. Korpusu Polskiego gen.
W. Andersa), wystaw, wyda∏ 21 ksià˝ek
oraz 27 numerów kwartalnika p.t.
„Grot. Zeszyty historyczne poÊwi´cone
historii wojska i walk o niepodleg∏oÊç”. 

Dla zapewnienia odpowiedniego po-
ziomu naukowego pracy Instytutu po-

wsta∏a 14 - osobowa Rada Naukowa In-
stytutu, której pracami kieruje prof. dr
hab. BBoogguuss∏∏aaww  PPoollaakk  - cz∏onek - za∏o˝y-
ciel Instytutu. 

Instytut mo˝e nadawaç godnoÊç
cz∏onków honorowych. Cz∏onkami ho-
norowymi Instytut sà m.in. Â. P. IIrreennaa
RRoowweecckkaa--MMiieellcczzaarrsskkaa (córka Genera∏a
Stefana „Grota” Roweckiego), gen.
bryg. w st. spocz. SStteeffaann  BBaa∏∏uukk  (Kawa-
ler VM, cichociemny), gen. bryg. w st.
spocz. EEll˝̋bbiieettaa  ZZaawwaacckkaa  (Dama VM,
cichociemna). 

Wybrane dzia∏ania Instytutu poÊwi´-
cone dziejom 2. Korpusu Polskiego: 

22000022 - zorganizowanie wystawy w ga-
lerii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie: „Leszczyƒskie Êlady pod
Monte Cassino”.

22000033 - zorganizowanie - po raz pierw-
szy w Lesznie - IV Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej „Bitwa o Monte
Cassino 1944. Geneza-Przebieg-Opi-
nie”. pn. „Wielkopolanie w 2. Korpusie
gen. W∏adys∏awa Andersa”. 

22000044 - zorganizowanie V Konferencji
„Bitwa o Monte Cassino 1944. Geneza
- Przebieg - Opinie” wpisanej w ogólno-
polskie obchody 60 rocznicy bitwy
o Monte Cassino, której towarzyszy∏a
otwarta w MBP w Lesznie wystawa: 
„2. Korpus Polski w fotografii w 60 rocz-
nic´ bitwy o Monte Cassino”

22000055 - zorganizowanie VI Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej z cyklu:
Z Dziejów 2. Korpusu Polskiego, zatytu-
∏owanej „Bitwa o Ankon´ 1944. Geneza
- Przebieg - Opinie”. Konferencji towa-
rzyszy∏a wystawa poÊwi´cona 2. Korpu-
sowi Polskiemu ze zbiorów leszczyƒskie-
go filatelisty Edmunda Jankowskiego
oraz wystawa mundurów ze zbiorów In-
stytutu oraz 69 paplotu w Lesznie. 

22000066 - zorganizowanie VII Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej z cyklu:
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Z Dziejów 2 Korpusu Polskiego, zatytu-
∏owanej „Bitwa o Boloni´ 1945. Geneza
- Przebieg - Opinie”. 

22000077 - zorganizowanie we wspó∏pracy
z Archiwum Paƒstwowym w Lesznie
wystawy „Genera∏ Anders i Jego ˚o∏-
nierze”. 

Ponadto w ramach Biblioteki Grota
Instytut wyda∏ 10 ksià˝ek poÊwi´conych
2. Korpusowi Polskiemu: 

„Bitwa o Monte Cassino. Geneza -
przebieg - opinie”. Konferencja nauko-
wa, tom III pod redakcjà naukowà Bo-
gus∏awa Polaka i Waldemara Handke.
Leszno 2003, ss. 216, ilustr. 

„Dziennik czynnoÊci p. o. Naczelnego
Wodza gen. W∏adys∏awa Andersa”, pod
red. prof. Bogus∏awa Polaka, Leszno
2003, ss. 102, ilustr. 

„Bitwa o Monte Cassino. Geneza -
przebieg - opinie”. Konferencja nauko-
wa, tom IV pod redakcjà naukowà Bo-
gus∏awa Polaka i Waldemara Handke,
Leszno 2003, ss. 236, ilustr. 

W. Handke, „Bitwa o Monte Cassi-
no1944. Wybór êróde∏, T. IV: Bitwa

o Piedimonte 19-25 V 1944”. Leszno
2004, ss. 149, ilustr. 

M. Polak [wst´p, wybór i oprac.] „Or-
ganizacja i dzia∏ania bojowe 2. Korpusu
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
1943-1945. Dzia∏ania zaczepne nad Ad-
riatykiem. Bitwa o Ankon´ 1944. Wy-
bór êróde∏. Cz. I”. Leszno 2004, ss. 203,
mapy, ilustr. 

„Bitwa o Monte Cassino. Geneza -
przebieg - opinie. Tom V. Studia i mate-
ria∏y do dziejów 2. Korpusu Poskkie-
go”. Pod redakcjà naukowà Bogus∏awa
Polaka i Waldemara Handke, Leszno
2004, ss. 234, ilustr. 

Aleksander Majewski, „Przez cztery
kontynenty... Od Lwowa do San Franci-
sco”. Wspomnienia ˝o∏nierza „Dzieci
Lwowskich”. Leszno - San Francisco
2004, ss. 176, ilustr. 

M. Polak [wst´p, wybór i oprac.] „Or-
ganizacja i dzia∏ania bojowe 2. Korpusu
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
1943-1945. Dzia∏ania zaczepne nad Ad-
riatykiem. Bitwa o Ankon´ 1944. Wy-
bór êróde∏. Cz. II. Dzia∏alnoÊç s∏u˝b

kwatermistrzowskich”. Leszno 2005, ss.
155, mapy, ilustr. 

B. Polak, M. Polak, „Armia Polska
w ZSRR 1941-1942. Wybór êróde∏”.
Leszno 2006, ss. 212, ilustr. 

W. Handke, „Semper Fidelis. Dzieje
Pu∏ku 6 Pancernego »Dzieci Lwow-
skich«”. Leszno 2006, ss. 496, ilustr. 

ZENON JÓèWIAK

Ksià˝ka
o wo-
jennej

drodze pol-
skich ˝o∏nie-
rzy z sowiec-
kich ∏agrów
przez Bliski
Wschód i po-
la bitew we
W ∏ o s z e c h
jest pod wie-
loma wzgl´-
dami niezwy-
k∏a. Pisa∏ jà cz∏owiek, który o sprawach
europejskich, a w szczególnoÊci o skom-
plikowanych problemach Europy Ârodko-
wej i Wschodniej wiedzia∏ tyle, ile wie
przeci´tny Amerykanin, czyli bardzo nie-
wiele. Cz∏owiek, który o istnieniu tytu∏o-
wego bohatera dowiedzia∏ si´ przypad-
kiem, ju˝ po jego Êmierci, a fakt pobytu 
2. Korpusu na Bliskim Wschodzie by∏ dla
niego ca∏kowitym zaskoczeniem; który
znajàc jedynie j´zyk angielski, musia∏
w swej pracy polegaç na kosztownych t∏u-

Co si´ wydaje? 

Harvey Sarner - „Zdobywcy Monte Cassino. 
Genera∏ Anders i jego ˝o∏nierze”

maczeniach opublikowanych tekstów
i dokumentów archiwalnych; który nie b´-
dàc zawodowym historykiem, przez lata
penetrowa∏ archiwa - nie tylko te stosun-
kowo ∏atwo dost´pne w Stanach Zjedno-
czonych i w Anglii, lecz tak˝e w Izraelu,
a nawet w Rosji; który wreszcie, zafascy-
nowany tematem, przeprowadzi∏ dziesiàt-
ki wywiadów z uczestnikami lub obserwa-
torami opisywanych wydarzeƒ

HHaarrvveeyy  SSaarrnneerr (1934-2007), amerykaƒ-
ski wnuk ˝ydowskich imigrantów z Wo∏y-
nia, wzi´ty niegdyÊ, a potem emerytowany
adwokat, mieszka∏ w Palm Springs w Ka-
lifornii. Nad ksià˝kà pracowa∏ ponad dzie-
si´ç lat. Pisa∏ jà z myÊlà o czytelniku ame-
rykaƒskim, z którym chcia∏ si´ podzieliç
swà Êwie˝à i ciàgle uzupe∏nianà wiedzà
o tragicznych losach ludzi, którzy unik-
nàwszy Êmierci w Archipelagu Gu∏ag, szli
do Polski bardzo okr´˝nà drogà. I albo ni-
gdy nie osiàgn´li celu, ginàc w walkach
kampanii w∏oskiej czy pozostajàc po woj-
nie na emigracji, albo te˝ po powrocie do
kraju stawali twarzà w twarz z gorzkim
rozczarowaniem, którego dobitnym wyra-

zem by∏o nierzadko wi´zienie lub ponow-
na wywózka na wschód. G∏´bokie zrozu-
mienie tego dramatu i jego sugestywne
przedstawienie angloj´zycznemu czytelni-
kowi jest, byç mo˝e, najwi´kszà zaletà
ksià˝ki Sarnera. [...] 

Ksià˝ka o generale Andersie i ˝o∏nier-
zach 2. Korpusu jest ksià˝kà niezwyk∏à,
podobnie jak niezwyk∏ym cz∏owiekiem
jest tak˝e jej autor - Harvey Sarner. 

JAN DOWGIA¸¸O
(Z przedmowy do wydania polskiego)
èród∏o: materia∏y wydawnictwa Zysk i S-ka
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Ka˝dy niemal ˝o∏nierz Armii
gen. W. Andersa ma ˝yciorys
mogàcy byç kanwà wielkiej

powieÊci. WÊród tych ˝yciorysów fa-
scynowa∏a mnie zawsze historia nie-
zwyk∏ego ˝o∏nierza - niedêwiedzia
zwanego imieniem Wojtek. Podobno
takich niedêwiedzi w 2. Korpusie by∏o
wi´cej, ale ˝aden z nich nie by∏ tak ∏a-
godnego usposobienia i tak przywià-
zany do ˝o∏nierzy jak Wojtek. Chocia˝
tak jak Wojtek, dzieli∏em wojenne lo-
sy 2. Korpusu i wiele o nim s∏ysza∏em,
to jednak nigdy nie mia∏em okazji
spotkaç tego niezwyk∏ego nied˝wie-

Niedêwiedê 
Wojtek

- ˝o∏nierz 2. Korpusu

dzia. Aby znale˝ç wi´cej wiadomoÊci
o Wojtku przeszuka∏em internet oraz
nawiàza∏em kontakt z synami êo∏nie-
rzy 22. Kompanii Zaopatrzenia Arty-
lerii, w której „s∏u˝y∏” ten niezwyk∏y
brunatny niedêwiedê. Sà nimi in˝. AAnn--
ddrrzzeejj  KKiippiinniiaakk, syn kapitana AAddaammaa
KKiippiinniiaakkaa oraz pan VViicc  BBaacczzoorr, syn
FFrraanncciisszzkkaa  BBaacczzoorraa, ktory cz´sto
zmaga∏ si´ z Wojtkiem. Obydwu pa-
nom zawdzi´czam informacje, zdj´cia
i pamiàtki po Wojtku. 

Podobnie jak wielu ˝o∏nierzy Woj-
tek utraci∏ matk´ i rodzeƒstwo; b∏àka-
jàcego si´ samotnie blisko miejscowo-

Êci Hamadan w Iranie znalaz∏ ch∏o-
piec perski, od którego odkupili go
polscy ˝o∏nierze. Niedêwiadek tak
gwa∏townie oderwany od matki nie
umia∏ jeszcze jeÊç i ˝o∏nierze karmili
go rozcieƒczonym kondensowanym
mlekiem z butelki po wódce i skr´co-
nego ze szmat smoczka, co spowodo-
wa∏o, ˝e Wojtek na zawsze polubi∏
wszelkie napoje wyskokowe. Wcielo-
no go oficjalnie w stan ewidencyjny
kompanii, z ktorà nast´pnie przeszed∏
ca∏y szlak bojowy poprzez Iran, Irak,
Syri´, Palestyn´, Egipt i Itali´. Oto-
czony troskliwà opiekà ˝o∏nierzy nie-
d˝wiadek rós∏ i m´˝nia∏, jad∏ ˝o∏nier-
skie jedzenie i spa∏ wspólnie z ˝o∏nie-
rzami w namiocie traktujàc ich jak
w∏asnà nied˝wiedzià rodzin´. Ulubio-
nymi przysmakami Wojtka by∏y owo-
ce, wszelkie syropy, marmolady, miód
i piwo - to ostatnie czasami dostawa∏
za szczególnie dobre zachowanie.
Kiedy by∏ ju˝ ogromnym nied˝wie-
dziem dosta∏ w∏asnà sypialni´ w po-
staci du˝ej skrzyni. Wojtek nie lubi∏
samotnoÊci i cz´sto w nocy wychodzi∏
ze skrzyni aby przytuliç si´ do Êpià-
cych w namiocie ˝o∏nierzy. Stwarza∏o
to czasami ca∏kiem nieoczekiwane sy-
tuacje, szczególnie gdy nie znajàcy
Wojtka alianccy ˝o∏nierze z pobliskich
obozów budzàc si´ rano widzieli
ogromny pysk Wojtka, ktory koniecz-
nie chcia∏ ich polizaç po twarzy. Woj-
tek uwielbia∏ jazd´ samochodem,
a by∏y to ci´˝arówki, czasami w budce
szofera, a czasami na tylnym pok∏a-
dzie, co wywo∏ywa∏o sensacj´ na dro-
gach i powodowa∏o zatory drogowe. 
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Wojtek lubi∏ wszelkiego rodzaju gry
i zabawy a szczególnie zapasy, ktore
na ogól koƒczy∏y si´ jego zwyci´-
stwem. Wtedy pokonany ˝o∏nierz le-
˝a∏ „na ∏opatkach” z li˝àcym go po
twarzy Wojtkiem na górze. 

Troskliwa opieka ˝o∏nierzy spowo-
dowa∏a, ˝e Wojtek nigdy nie czu∏ si´
zagro˝ony i z wiarà i z zaufaniem od-
nosi∏ si´ zarówno do ludzi jak i do
zwierzàt. Szczególnà sympatià od
pierwszego wejrzenia darzy∏ psa dal-
matyƒczyka nale˝àcego do angiel-
skiego oficera ∏àcznikowego. Wypra-
wia∏ z nim najrozmaitsze figle i zaba-
wy ku wielkiej uciesze ˝o∏nierzy. Raz
to zaufanie Wojtka skoƒczy∏o si´ bar-
dzo boleÊnie gdy zbli˝y∏ si´ do pasà-
cego si´ opodal obozu konia. Instynkt
konia nie pozwoli∏ na zbli˝enie nie-
d˝wiedziowi i Wojtek dostal bardzo
silnego kopniaka w g∏ow´ i szy-
j´ tylnymi kopytami.
Piszcza∏ wtedy
i kwiczal jak gdy-
by ˝àlàc si´
˝ o ∏ n i e r z o m
na tak nie-
s ∏ u s z n e
potrakto-
wanie. Od
tej pory
W o j t e k
ba∏ si´ pa-
nicznie ko-
ni i os∏ów,
na widok któ-
rych dostawa∏
drgawek i chroni∏
si´ wÊród ˝o∏nnierzy. 

Wojtek uwielbia∏ wszel-
kiego rodzaju kàpiele. Nie mogàc ko-
rzystaç z ∏aêni polowej stale poszuki-
wa∏ mo˝liwoÊci kàpieli. Wiedzàc
o tym ˝o∏nierze umo˝liwiali mu kà-
piel pod kurkami cysterny polowej,
ktorej cieƒ by∏ jego ulubionym miej-
scem spoczynku a otworzone kurki
wspania∏ym prysznicem. Póêniej we
W∏oszech móg∏ do woli folgowaç swo-
jemu zami∏owaniu i kàpaç si´ w Mo-
rzu Adriatyckim. Wojtek doskonale
p∏ywa∏ i nurkowa∏. Czasami nie za-
uwa˝ony wyp∏ywa∏ na powierzchni´
wody wÊród kàpiàcej si´ ludnoÊci
w∏oskiej, co powodowa∏o nielada pa-
nik´. Z czasem, gdy poznano ∏agod-

noÊç i dobrodusznoÊç Wojtka sta∏ si´
on ulubieƒcem okolicznej ludnoÊci. 

Zadaniem 22. Kompanii by∏o za-
opatrywanie artylerii w amunicje, co
wymaga∏o noszenia ci´˝kich skrzyƒ
i indywidualnych pocisków. Ogromna
nawa∏a artylerii pod Monte Cassino
spowodowa∏a wzmo˝onà prac´ ˝o∏-
nierzy. Wojtek postanowi∏ pomóc
i czyni∏ to z takà rozwagà i ostro˝no-
Êcià, ˝e nigdy nie upuÊci∏ ˝adnego po-
cisku. Od tej pory oficjalnym symbo-
lem kompanii zosta∏ Wojtek z poci-
skiem w ∏apach i odznaka taka poja-
wi∏a si´ na wozach, proporczykach
i mundurach ˝o∏nierzy. 

Nadszed∏ czas pokoju i 22. Kompa-
nia jako cz´Êç 2. Korpusu zosta∏a
przetransportowana do Szkocji làdu-
jàc w mieÊcie Glasgow. Mieszkaƒcy
tego portu mieli okazj´ zobaczyç oso-

bliwy widok maszerujàch
polskich ˝o∏nierzy,

a wÊród nich ma-
s z e r u j à c e g o

d u m n i e
z podnie-

sionà g∏o-
wà na
d w ó c h
n o g a c h
Wojtka.
Byç mo-
˝e nie-

k t ó r z y
pami´tal i

jeszcze in-
nego niedê-

wiedzia bia∏à
„BaÊk´ Murmaƒ-

skà” maszerujàcà ulica-
mi miasta oko∏o çwierç wieku przed-
tem. 

Miejscem obozu kompanii by∏ Win-
field Park. Wkrótce Wojtek sta∏ si´
ulubieƒcem ca∏ego obozu i okolicznej
ludnoÊci i wielu reporterów gazet
zje˝dza∏o si´ do obozu aby zrobiç mu
zdj´cia i pisaç o jego przygodach,
a miejscowe Towarzystwo Polsko-Sz-
kockie mianowa∏o go swoim cz∏on-
kiem. Na tej uroczystoÊci obdarzono
Wojtka jego ulubionym przysmakiem
- butelkà piwa. 

Wkrótce nastàpi∏a demobilizacja
i trzeba by∏o pomyÊleç o dalszych lo-
sach Wojtka, który podobnie jak ˝o∏-

nierze nie móg∏ wróciç do swojej oj-
czyzny. Zapad∏a decyzja oddania go
do ogrodu zoologicznego w Edynbur-
gu, którego dyrektor zgodzi∏ si´ za-
opiekowaç Wojtkiem i nie oddaç go
nikomu bez zgody dowódcy kompanii
majora AAnnttoonniieeggoo  CChhee∏∏kkoowwsskkiieeggoo.
Pi´tnasty listopad 1947 r. by∏ smut-
nym dniem rozstania z Wojtkiem dla
wszystkich ˝o∏nierzy kompanii. Póê-
niej ˝o∏nierze ju˝ w cywilu odwiedza-
li jeszcze cz´sto Wojtka przekracza-
jàc ogrodzenie i zmagajàc si´ z nim
jak za dawnych czasów. Budzi∏o to
du˝e zaniepokojenie u pracowników
ZOO i uciech´ zwiedzàjàcej publicz-
noÊci. Wojtek zmar∏ w grudniu 1963
r., majàc 22 lata. W wieku dojrza∏ym
wa˝y∏ prawie 500 funtów i mierzy∏ do-
brze ponad 6 stóp. Tablica pamiàtko-
wa widnieje w ZOO w Edynburgu,
plakiety w Imperial War Museum
w Londynie oraz w Canadian War
Museum w Ottawie a pi´kna rzeêba
w muzeum im. Gen W. Sikorskiego
w Londynie. BBC w programie dla
dzieci „Blue Peter” nadawa∏o repor-
ta˝e o Wojtku. Gdy ksià˝´ Karol
zwiedza∏ muzeum gen. Sikorskiego
w Londynie i zatrzyma∏ si´ przy rzeê-
bie Wojtka zacz´to mu opowiadaç je-
go histori´. Ksià˝´ przerwa∏ jednak
mówiàc, ˝e zarówno on jak i jego sy-
nowie William i Harry znajà dobrze
Wojtka z programów radiowych
i opowiadaƒ. Jaka szkoda, ˝e Wojtka
zna tak ma∏o polskich dzieci w kraju.
Jaki˝ to by∏by wspania∏y film. 

RYSZARD PAUDYN
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Mo˝na powiedzieç, ˝e gen.
W∏adys∏aw Anders i jego ˝o∏-
nierze z 2. Korpusu Polskiego

mieli wyjàtkowe szcz´Êcie, nie tylko do
literatów i artystów. Przypomnijmy tyl-
ko ile to ksià˝ek wysz∏o spod piór wielu
artystów, którzy w okresie II wojny
Êwiatowej przeszli przez szeregi czy to
Armii Polskiej w ZSRR czy potem II
Korpusu Polskiego. Wspomnijmy jesz-
cze, ˝e przecie˝ jedna z najwa˝niejszych
instytucji kulturalnych polskiej emigra-
cji niepodleg∏oÊciowej - Instytut Lite-
racki red. JJeerrzzeeggoo  GGiieeddrrooyycciiaa - po-
wsta∏a dzi´ki genera∏owi Andersowi
i jego dalekowzrocznoÊci... 

Mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e równie˝
w kraju - mo˝e nie sam genera∏ Anders
- ale jego ˝o∏nierze równie˝ mieli wiele
szcz´Êcia do tych, którzy uwa˝ali, ˝e ich
obowiàzkiem jest zachowanie pami´ci
o tych wspó∏towarzyszach walki, którym
nie dane by∏o dojÊç do wolnej i niepod-
leg∏ej Rzeczypospolitej. 

Wierny w s∏u˝bie pami´ci 
swoich towarzyszy broni

Niewàtpliwie jednym z tych, którzy
uwa˝ali i uwa˝ajà, ˝e tym, którzy zosta-
li w Casamassima, na Monte Cassino,
w Loreto, czy Bolonii, którym antyczny
bóg wojny Mars nie da∏ tego szcz´Êcia
by móc czciç zwyci´stwa odnoszone
przez wojska gen. Andersa, jest prof.
WWiittoolldd  ˚̊ddaannoowwiicczz. 

Dawny podkomendny gen. W∏adys∏awa
Andersa, ˝o∏nierz 2. Korpusu Polskiego,
po zakoƒczeniu wojny podjà∏, najtrudniej-
szà wówczas decyzj´, o powrocie do kraju.
Zdecydowa∏ si´ wróciç do kraju, w którym
niepodzielnà w∏adz´ zaczynali sprawowaç
komuniÊci, wspierani przez tych, z których
szponów gen. Anders wyprowadzi∏ ich
w 1942 roku - przez Sowietów. 

Dla wielu ˝o∏nierzy 2. Korpusu decy-
zja ta oznacza∏a wiele wyrzeczeƒ, wiele
cierpieƒ. Wielu spoÊród nich musia∏o
˝yç przez lata jako obywatele drugiej
kategorii w PRL-u. WÊród nich by∏
równie˝ Witold ˚danowicz. Zamieszka∏
w koƒcu tam, gdzie swój dom znalaz∏o
wielu „Andersiaków”, „Andersowców”
- jak ich okreÊlano w dokumentach bez-
pieki - na Górnym Âlàsku. 

Profesor Witold ˚danowicz, wybitny
naukowiec - fizyk, profesor Politechniki
Âlàskiej, nigdy nie zapomnia∏ o swoich to-
warzyszach broni. Pozosta∏ wierny ich pa-
mi´ci. Gdy tylko powsta∏y mo˝liwoÊci pu-
blikowania, ju˝ w wolnej Polsce, prawdy
o ˝o∏nierzach spod Monte Cassino stanà∏
do pracy. Jej efektem sà jego ksià˝ki. 

Pozosta∏ wierny ˝o∏nierzom genera∏a
Andersa. W sposób szczególny zwiàza∏
si´ z tymi, którzy pochodzili ze Âlàska -
których los by∏ w wielu wypadkach po-
dwójnie tragiczny. Oprócz tych, którzy
przez tajgi Sybiru, czy te˝ przez Rumu-
ni´, W´gry i Jugos∏awi´ docierali do
formacji polskich na Zachodzie, wielu
z tych, mieszkajàcych na Âlàsku, zanim
mogli przywdziaç polski mundur, mu-

sia∏o pójÊç na front jako ˝o∏nierze nie-
mieccy, po przymusowym wcieleniu do
Wehrmachtu. 

Jego wytrwa∏e dzia∏ania, zjednywanie
dla ró˝nych inicjatyw przychylnoÊci co-
raz to nowych Êrodowisk, w∏adz tak sa-
morzàdowych i paƒstwowych, doprowa-
dzi∏y m. in. do powstania w Zabrzu - po-
mnika Âlàzaków poleg∏ych pod Monte
Cassino. Ale dokonaniem wa˝niejszym
od pomnika, sà jego ksià˝ki, do których
z takà wytrwa∏oÊcià gromadzi∏ i publi-
kowa∏ materia∏y. Tak powsta∏y m. in.
monumentalne prace: wydana w Kato-
wicach w 1999 r. „Âlàsk pami´ci Monte
Cassino” oraz „Monte Cassino, Anko-
na, Bolonia 1944-2004. ˚o∏nierze
2. Korpusu Wojska Polskiego we W∏o-
szech” wydana w Katowicach w 2004 r.,
której by∏ redaktorem i wspó∏autorem.
Pami´ç przekuta w s∏owo trwalsza b´-
dzie ni˝ spi˝ i marmur... 

WALDEMAR HANDKE
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Wniewypowiedzianie trudnych
warunkach, zbiorowym wysi∏-
kiem wyn´dznia∏ych ludzi,

którym przywrócono narodowà i ludzkà
godnoÊç, powstawa∏a na nowo - jak fe-
niks z popio∏ów - polska armia, nad któ-
rà dowództwo objà∏ w∏aÊnie gen. WW∏∏aa--
ddyyss∏∏aaww  AAnnddeerrss. Potem poprowadzi∏ ich
przez pustynie do W∏och by pod Monte
Cassino, Piedimonte, Loreto i Ankonà,
pod Bolonià, dali dowody swej wojen-
nej wielkoÊci. 

To ci ˝o∏nierze - tu∏acze, zostawiajàc
tysiàce grobów - od stepów Zwiàzku
Sowieckiego, przez pustynie Iranu i Ira-
ku a˝ po W∏ochy i Wielkà Brytani´,
Êwiadczyli o sile ducha, o sile wiary Po-
laków. Wielu z nich pochodzi∏o ze
wschodnich Kresów Rzeczypospolitej -
z Wileƒszczyzny, Nowogródczyzny,
BrzeÊcia, Piƒska, Stanis∏awowa, Tarno-
pola i Lwowa. 

Jednym z nich by∏ autor omawianych
wspomnieƒ, w chwili wybuchu wojny
16-letni Lwowiak - AAlleekkssaannddeerr  KK..  MMaa--
jjeewwsskkii. Wspomnienia podchorà˝ego,
potem oficera broni pancernej, ukazujà
losy wielu jemu podobnych. Sà te˝,
obok kilku do tej pory opublikowanych
wspomnieƒ, przyczynkiem do zbioro-
wego obrazu oddzia∏u pancernego
dumnie noszàcego imi´ „Dzieci Lwow-
skich”. Nie ma tego zbyt wiele, mimo ˝e
w pu∏ku „Dzieci Lwowskich” a˝
roi∏o si´ od utalentowanych literacko
m∏odych ludzi... Aleksander Majewski
nale˝a∏ do pokolenia, które wychowa∏o
si´ w niepodleg∏ej Polsce. Pochodzi∏
z zas∏u˝onej rodziny - stryj Konstanty,
zamiast robiç karier´ uniwersyteckà po-
szed∏ do Legionów, zginà∏ pod Polskà
Górà (Kostiuchnówkà), zas∏u˝ywszy na

Pami´ç i wspomnienia 
˝o∏nierza - tu∏acza gen. Andersa
„Przez cztery kontynenty. Od Lwowa 
do San Francisco...” Aleksandra Majewskiego

Genera∏ Anders i dzieci uratowane z Rosji

Troska o rekonwalescentów po ci´˝kich prze-
˝yciach w drodze do wojska

... co noc staj´ boso
przed zatrzaÊni´tà bramà 

mego miasta... 
Z. Herbert „Moje miasto”

order Virtuti Militari. Autor by∏ synem
polskiego oficera - ˝o∏nierza POW,
obroƒcy Lwowa z 1918 i 1939 roku, 
adiutanta gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  SSiikkoorrsskkiiee--
ggoo, który odda∏ ˝ycie w sowieckiej nie-
woli, jako wi´zieƒ Starobielska. 

Publikowane wspomnienia oficera 2.
Korpusu, który po latach postanowi∏
zebraç swoje prze˝ycia i przedstawiç je
w formie ksià˝kowej. Wspomnienia
wpisujà si´ w histori´ wielu kresowych
rodzin. JeÊli do tego dodamy, ˝e w zapi-
skach tych co i rusz b∏yska ten charakte-
rystyczny lwowski humor, który dodaje
wspomnieniom Majewskiego specyficz-
nego klimatu, to otrzymamy ciekawà
lektur´, która ukazuje wa˝ne, historycz-
ne wydarzenia, pokazane w ciekawy
sposób - oczami m∏odego wówczas
˝o∏nierza... Idzie ona pod pràd „poli-
tycznej poprawnoÊci”, o której wiele lat
temu napisa∏ gen. WW..  BBoobbiiƒƒsskkii: „MyÊl´,
ze nam wszystkim, ˝o∏nierzom tamtej
wojny, niezale˝nie od narodowoÊci, rzu-
ca si´ w oczy, ˝e literatura powojenna
i film starajà si´ uporczywie obni˝yç
wartoÊci ˝o∏nierskie, a nawet je oÊmie-
szyç.” Niestety, równie˝ dziÊ, w niepod-
leg∏ej Polsce, ukazujà si´ artyku∏y, któ-
re potwierdzajà tez´ gen. Bobiƒskiego.
To wszystko jest argumentem by publi-
kowaç wspomnienia uczestników tam-
tych wydarzeƒ, bo one sà prawdziwe
w swej warstwie emocjonalnej, w prze-
ciwieƒstwie do tych „wypracowaƒ”, któ-
re nadal widzà gen. Andersa na „bia∏ym
koniu”... 

Wspomnienia Aleksandra Majew-
skiego ukaza∏y si´ nak∏adem Wydaw-
nictwa Instytutu im. gen. Stefana „Gro-
ta” Roweckiego. 

WALDEMAR HANDKE
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Wznowienie ksià˝ki Gen. W∏adys∏awa Ander-
sa p.t.: „Bez ostatniego rozdzia∏u” (Wyd. Bel-
lona, Warszawa 2007)

Wystawa w Muzeum Wojska Polskiego

„... ˚eÊmy polegli w jej s∏u˝bie”

1188mmaajjaa  22000077  rrookkuu  ww SSaallii  HHeett--
mmaaƒƒsskkiieejj  MMuuzzeeuumm  WWoojjsskkaa
PPoollsskkiieeggoo  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  uurroocczzyy--

ssttee  oottwwaarrcciiee  wwyyssttaawwyy  pptt..  „„˚̊oo∏∏nniieerrzzee  ggee--
nneerraa∏∏aa  AAnnddeerrssaa  --  pprrzzeecchhooddnniiuu  ppoowwiieeddzz
PPoollssccee,,  ˝̋eeÊÊmmyy  ppoolleeggllii  ww jjeejj  ss∏∏uu˝̋bbiiee””
zz uuddzziiaa∏∏eemm  mm..  iinn..  IIrreennyy  AAnnddeerrss  --  wwddoowwyy
ppoo  ggeenn..  WW∏∏aaddyyss∏∏aawwiiee  AAnnddeerrssiiee  oorraazz  RRyy--
sszzaarrddaa  KKaacczzoorroowwsskkiieeggoo  --  oossttaattnniieeggoo
PPrreezzyyddeennttaa  RRPP  nnaa  UUcchhooddêêssttwwiiee..  

Wystawa poÊwi´cona Genera∏owi
WW∏∏aaddyyss∏∏aawwoowwii  AAnnddeerrssoowwii i ˝o∏nierzom
Genera∏a, przedstawia dzieje 2. Korpu-
su na ca∏ym jego szlaku bojowym i przy-
pomina o wysi∏ku ˝o∏nierzy i ofierze
z ˝ycia, jakà z∏o˝y∏o wielu z nich w dro-
dze ku wolnej Polsce. 

Na wystawie zgromadzonych zosta∏o
kilkaset eksponatów przybli˝ajàcych hi-
stori´ 2 Korpusu Polskiego. Do najcie-
kawszych nale˝à liczne, oryginalne
mundury z lat II wojny Êwiatowej, przy-
k∏adowo mundur Naczelnego Wodza
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie,
genera∏a KKaazziimmiieerrzzaa  SSoossnnkkoowwsskkiieeggoo,
mundur kapitana EEuuggeenniiuusszzaa  WWuurrmmaa
z 5. Batalionu ¸àcznoÊci 5. Kresowej
Dywizji Piechoty i mundur strzelca 
3. Dywizji Strzelców Karpackich. Za-
prezentowana zosta∏a tak˝e bogata ko-
lekcja odznaczeƒ po oficerach i ˝o∏nier-
zach 2. Korpusu, uczestnikach walk pod
Monte Cassino. O tym jak dramatycz-
ne, krwawe walki stoczono w latach
1944-45 przypominajà elementy ekwi-
punku podniesione po walkach z pobo-
jowisk - przestrzelone he∏my, ∏opatki
saperskie, manierki. 

Cennym uzupe∏nieniem wystawy jest
tak˝e bogaty zbiór malarstwa, grafiki,
plakatów, fotografii i dokumentów ze

zbiorów Muzeum Wojska Polskiego,
Muzeum Narodowego, Muzeum Plaka-
tu i Centralnej Biblioteki Wojskowej. 

Przed otwarciem wystawy odby∏a si´
tak˝e uroczysta konferencja naukowa
pt.: „Genera∏ Anders. ˚o∏nierz i poli-
tyk”, zorganizowana przez Wojskowe
Biuro Badaƒ Historycznych, oraz pro-
mocja wznowionych w∏aÊnie wspo-
mnieƒ Genera∏a pt.: „Bez ostatniego
rozdzia∏u. Wspomnienia z lat 1939-
1946”. Nowà edycj´ ksià˝ki, z okazji
Roku Andersa, przygotowa∏o wydaw-
nictwo „Bellona”. 

M. K. 
MMuuzzeeuumm  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo
AAll..  JJeerroozzoolliimmsskkiiee  33,,  0000--449955  WWaarrsszzaawwaa
TTeell..  002222  662299  5522  7711,,  002222  662299  5522  7722
hhttttpp::////wwwwww..mmuuzzeeuummwwpp..ppll
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RREEDDAAGGUUJJEE  ZZEESSPPÓÓ¸̧::  JJaannuusszz  BBaazzyydd∏∏oo  (redaktor naczelny, tel. 022 661 89 22, e-mail: janusz.bazydlo@udskior.gov.pl), 
MMaarriiuusszz  KKuubbiikk  (e-mail: mariusz.kubik@udskior.gov.pl), SSzzyymmoonn  ˚̊yyttoo  (e-mail: szymon.zyto@udskior.gov.pl). WWssppóó∏∏pprraaccuujjàà::  FFrraanncciisszzkkaa  GGrryykkoo,,  JJaann  PP..  SSoobboolleewwsskkii..

PPRREENNUUMMEERRAATTAA  II  KKOOLLPPOORRTTAA˚̊::  AAnnddrrzzeejj  SSoossiiƒƒsskkii  ((tteell..  002222  666611  8866  6677))  

WWYYDDAAWWCCAA::  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Centrala - tel.: 022 661 81 11, punkt informacyjny - tel. 022 661 81 29, 022 661 87 40. Strona internetowa: http://www.udskior.gov.pl. 
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kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki). Wp∏at na prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
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dzinne miasto Duce, który we WrzeÊniu
1939 roku powiedzia∏ o Polsce: „Polonia
é liquidata” - jeden z nich wpisa∏ do ksi´-
gi pamiàtkowej przy rodzinnym grobow-
cu Mussoliniego lapidarnà odpowiedê:
„Polonia non é liquidata”. Mieli wszelkie
prawo zapisaç taki komentarz w imieniu
swoim, w imieniu okupowanej i walczà-
cej Polski, w imieniu Polaków bijàcych
si´ na wszystkich frontach. 

Bowiem to w∏aÊnie Monte Cassino
sta∏o si´ symbolem wszystkich polskich
bitew i wszystkich polskich zwyci´stw.
I to w∏aÊnie ich nazwano „najliczniejszà
naszà wielkà i zwartà jednostkà po kl´-
sce wrzeÊniowej, wojskiem, które bi∏o
Niemców we wszystkich spotkaniach
przez ca∏y rok, jakby naszà reprezentacjà
narodowà na mi´dzynarodowej arenie”. 

Do zwiedzajàcych nale˝y ocena, czy wy-
stawa „Dom jest daleko. Polska wcià˝ jest
blisko... Genera∏ Anders i jego ˝o∏nierze”
- 18 maja br. w Alejach Ujazdowskich
otwarta przez Panià Prezydent Warszawy
HHaannnn´́  GGrroonnkkiieewwiicczz--WWaallttzz z udzia∏em
ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej
na uchodêstwie RRyysszzaarrddaa  KKaacczzoorroowwsskkiiee--
ggoo (˝o∏nierza 2. Korpusu Polskiego,
uczestnika bitwy o Monte Cassino) - choç
w cz´Êci zbli˝a nas do pokazania choçby
czàstki prawdy o najbardziej niezwyk∏ej
armii w historii Wojska Polskiego. 

ANDRZEJ KRZYSZTOF 
KUNERT

* * *
Wystawie plenerowej towarzyszà dwie,

wysokiej jakoÊci merytorycznej i edytor-
skiej, publikacje. Pierwsza z nich to dwu-
stustronicowy katalog z ca∏oÊcià prezen-
towanych materia∏ów i fotografii (75 %
fotografii po raz pierwszy ukaza∏o si´
drukiem). Druga z nich pt.: „Genera∏

Anders w poezji” (opr. Annddrrzzeejj  KKrrzzyysszzttooff
KKuunneerrtt), zawierajà utwory dotyczàce Monte
Cassino i gen. Andersa, autorstwa ZZbbiiggnniiee--
wwaa  CChhaa∏∏kkoo,,  AAnnddrrzzeejjaa  CChhcciiuukkaa,,  XXaawweerreeggoo
GGlliinnkkii,,  AAllbbiinnaa  HHaabbiinnyy,,  MMaarriiaannaa  HHoommaarraa,,
FFeelliikkssaa  KKoonnaarrsskkiieeggoo,,  KKaazziimmiieerrzzaa  „„LLooppkkaa””
KKrraakkoowwsskkiieeggoo,,  JJaannaa  LLeecchhoonniiaa,,  JJóózzeeffaa  ¸̧oo--
bbooddoowwsskkiieeggoo,,  BBeeaattyy  OObbeerrttyyƒƒsskkiieejj,,  BBoolleess∏∏aa--
wwaa  RReeddzziisszzaa,,  KKoonnrraaddaa  TToommaa  ii JJaannuusszzaa  WWee--
ddoowwaa. Obie publikacje dost´pne sà u wy-
dawcy: Studio Historia z Ograniczonà
Odpowie-dzialnoÊcià s. c., ul. Hipolitowska
94, 05-074 Halinów, tel. 0600 447 463, tel.
/fax: 022 699 71 21., strona internetowa: 
http: //www. studio-historia. org. pl. 

MARIUSZ KUBIK
FFOOTTOO::  MMaarriiuusszz  KKuubbiikk,,  ZZyyggmmuunntt  WWaall--
kkoowwsskkii
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Ciàg dalszy ze str. 32

Wystawie towarzyszy publikacja pt.: „Genera∏
Anders w poezji” (opr. A. K. Kunert) 

Ekspozycja publikacji o 2. Korpusie

Na wystawie obecna by∏a równie˝ Prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz



Ka˝dy autor, zarówno wystawy czy
filmu, jak i ksià˝ki, o Armii Gen.
Andersa musi sobie odpowiedzieç

na pytanie zasadnicze: jak opisaç dzieje
najbardziej niezwyk∏ej polskiej armii? 

W jaki sposób opowiedzieç losy armii
z∏o˝onej niemal wy∏àcznie z wycieƒczo-
nych by∏ych wi´êniów i zes∏aƒców, armii,
która sta∏a si´ natychmiast najbardziej ide-
owà polskà armià... Jak przekazaç prawd´
o armii, w której szeregach byli i („naj-
m∏odsi ˝o∏nierze Êwiata” (junacy), i “naj-
∏adniejsi ˝o∏nierze Êwiata” („pestki” z Po-
mocniczej Wojskowej S∏u˝by Kobiet)...
Jak pokazaç losy kilkudziesi´ciu tysi´cy
oficerów i ˝o∏nierzy, którzy szli tysiàce ki-
lometrów przez trzy kontynenty (Europ´,
Azj´, Afryk´ i znów Europ´) do pierwszej
bitwy... Jak opowiedzieç o czymÊ najtrud-
niejszym dla ˝o∏nierza - o „pogoni za fron-
tem” w oczekiwaniu na t´ bitw´ przez
cztery i pó∏ roku, od WrzeÊnia 1939 a˝ do
maja 1944 roku... W jaki sposób pokazaç
dwunastomiesi´czny udzia∏ w kampanii
w∏oskiej, szlak bojowy od zwyci´stwa do
zwyci´stwa, poÊwi´cenie i bohaterstwo... 

Genera∏ Anders i jego ˝o∏nierze

Dom jest daleko. 
Polska wcià˝ jest blisko... 

Szlak bojowy ˝o∏nierzy, których propa-
ganda niemiecka (a wszak i sowiecka) na-
zywa∏a „turystami Sikorskiego”, a prze-
cie˝, kiedy ju˝ „doszli!... I uda∏ si´ szturm!
/ I sztandar swój bia∏o-czerwony / Zatkn´-
li na gruzach wÊród chmur! ”, naczelny
dowódca si∏ sprzymierzonych we W∏o-
szech gen. HHaarroolldd  AAlleexxaannddeerr szeÊç dni po
zdobyciu Monte Cassino nobilitowa∏
oÊwiadczeniem: „Je˝eliby mi dano do wy-
boru pomi´dzy jakimikolwiek ˝o∏nierza-
mi, których chcia∏bym mieç pod swoim
dowództwem, wybra∏bym was, Polaków”,
zaÊ trzy dni póêniej dowódca brytyjskiej 8.
Armii gen. OOlliivveerr  LLeeeessee nada∏ im prawo
noszenia odznaki swojej armii, Tarczy
Krzy˝owców... 

To do nich Ojciec Âwi´ty PPiiuuss  XXIIII  wo-
∏a∏ po polsku: „Z Bogiem do Polski”. Bo
zdobywajàc Gór´ Klasztornà, wyzwalajàc
Loreto, Ankon´ i Boloni´ - bili si´ o Pol-
sk´. Kiedy w rocznic´ „marszu na Rzym”
Mussoliniego wyzwolili Predappio, ro-

Ciàg dalszy na str. 31

Katalog wystawy

Ryszard Kaczorowski w rozmowie z Andrzejem K. Kunertem, podczas wernisa˝u wystawy


