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W 51. rocznicę śmierci przypominamy zasługi gen. broni Władysława 

Andersa (1892–1970) oraz upamiętniamy wysiłek zbrojny jego pod-

komendnych na froncie włoskim. Ukazujemy Generała w roli nie tylko 

dowódcy, ale również zaangażowanego opiekuna ludności cywilnej, 

z którą opuścił Związek Sowiecki w 1942 r. Dzięki jego staraniom pol-

skie dzieci i młodzież trafiły do szkół oraz sierocińców, co pozwoliło 

zatrzeć ich traumatyczne przeżycia z czasów deportacji, głodu i ponie-

wierki, gdy z rozkazu Józefa Stalina kilkaset tysięcy polskich obywate-

li wywieziono w głąb Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. 

Jego działania były też istotne dla pozostałych uratowanych, z któ-

rych większość stanowiły rodziny wojskowe. Pozwoliło to Generałowi 

zaangażować w szeregi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie tysiące 

mężczyzn oraz kobiet, co przekładało się na wysiłek militarny Polski 

w II wojnie światowej. 

Generał zmarł rankiem 12 maja 1970 r., w jednym z londyńskich 

szpitali, w wieku 77 lat. Tego dnia obchodzono również 26. rocznicę 

bitwy o Monte Cassino z udziałem polskich jednostek. Przełama-

nie niemieckich pozycji na Linii Gustawa przez żołnierzy 2. Korpusu 

Polskiego pod dowództwem Generała było heroicznym czynem, któ-

ry na trwałe wpisał się do historii oręża polskiego. Zwycięska bitwa 

we Włoszech, z udziałem jednostek Wojska Polskiego, zadała także 

kłam propagandzie sowieckiej, zarzucającej Polskim Siłom Zbrojnym 

na Zachodzie brak woli walki u boku alianckich sprzymierzeńców. 

Śmierć Generała zbiegła się z 35. rocznicą śmierci marsz. Józe-

fa Piłsudskiego, który powrócił na scenę polityczną po przewrocie 

majowym w 1926 r. Jednocześnie wydarzenie to było istotne dla ka-

riery wojskowej płk. Andersa, gdyż stanął po stronie rządu, chroniąc 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego.  
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Na piersi gen. dyw. Władysława Andersa widoczna „Odznaka honorowa dla Ofi-

cerów i Szeregowych za Rany i Kontuzje”, a na niej osiem srebrnych gwiazd. 

Poniżej baretki trzech odznaczeń: Krzyża Srebrnego Orderu Wojskowego Virtuti 

Militari, Krzyża Walecznych (wz. 41) oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodze-

nia Polski. Na rękawie naszywka „POLAND” wprowadzona w 1940 r. w Wielkiej 

Brytanii i przyjęta przez Armię Polską na Wschodzie w 1943 r. Pod nią oznaka 

„Warszawskiej Syrenki” ogólna dla wszystkich żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. 

Jej wzór powstał już w grudniu 1942 r. i początkowo był noszony przez dowódz-

two Armii Polskiej na Wschodzie oraz jednostki pozadywizyjne.

Gen. dyw. Władysław Anders  
(1892–1970)

dowódca 2. Korpusu Polskiego
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Nie tylko wykonywał rozkazy głowy państwa, ale również organi-

zował opór na ulicach Warszawy, będąc szefem sztabu dowódcy 

obrony stolicy gen. broni Tadeusza Rozwadowskiego. Po ustąpieniu 

z urzędu prezydenta Wojciechowskiego, nie zabiegał o łaskę byłego 

Naczelnika Państwa Polskiego, choć przez miesiąc przetrzymywano 

go w Wilanowie, nie wiedząc, jaką podjąć decyzję w jego sprawie. 

Ostatecznie nie zaszkodziło to karierze płk. Andersa, którego kilka 

lat później doceniono i awansowano do stopnia generała brygady.

Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu (obec-

nie część Krośniewic) nieopodal Kutna w rodzinie ziemiańskiej wy-

wodzącej się ze szlachty inflanckiej. Jego rodzicami byli: Albert An-

ders – zawodowy agronom i zarządca dóbr ziemskich oraz Elżbieta 

Tauchert zajmująca się domem i pięciorgiem dzieci. Władysław miał 

siostrę Janinę oraz trzech młodszych braci Karola, Jerzego i Tade-

usza, którzy podobnie jak on wybrali karierę zawodowego żołnierza 

i w okresie II wojny światowej znaleźli się w szeregach 2. Korpusu 

Polskiego we Włoszech. Małżonkowie Anders ochrzcili swoje dzieci 

w kościele ewangelicko-augsburskim w miejscowości Chodecz le-

żącej na Pojezierzu Kujawskim. Szkołę średnią Władysław ukończył 

w Warszawie i w 1911 r. wyjechał na studia techniczne do Rygi.

Władysław Anders miał troje dzieci. Z pierwszą małżonką – Ireną 

Marią z domu Jordan-Krąkowską wychowywał Annę (1919–2006) 

i Jerzego (1927–1983). Natomiast z drugą małżonką – Ireną Renatą 

z domu Jarosewycz dochował się córki Anny Marii (ur. 1950 r.).

Jako żołnierz nigdy nie unikał niebezpieczeństwa i często nara-

żał swoje życie oraz zdrowie, by dać przykład tym, którymi dowodził. 

Z olbrzymim poświęceniem, na czele 15. Pułku Ułanów Poznańskich 

bił się z Armią Czerwoną. W wojnie polsko-bolszewickiej sprawdził 

się nie tylko w roli dowódcy jazdy, ale z powodzeniem próbował swo-

ich sił jako lotnik, bombardując wrogie jednostki pod Mohylewem 

w czerwcu 1919 r. Nie był to jego pierwszy bój z bolszewikami, gdyż 

będąc w szeregach I Korpusu Polskiego w Bobrujsku, starł się już 

z nimi w 1918 r. Internowany następnie przez Niemców, wraz z więk-

szością wojskowych gen. por. Józefa Dowbora-Muśnickiego, powró-

cił do okupowanego przez nich Królestwa Polskiego. Z początkiem 

lata 1918 r. dotarł do Warszawy, by zamieszkać z rodzicami i oddać 

się do dyspozycji Rady Regencyjnej. W szeregi Polskiej Siły Zbrojnej  
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(niem. Polnische Wehrmacht) został przyjęty w stopniu kapitana, 

lecz już jesienią 1918 r. zatwierdzono jego nominację z okresu służ-

by w I Korpusie Polskim i przywrócono mu stopień rotmistrza, a na-

stępnie awansowano na podpułkownika. Wraz z nominacją, ze Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego przydzielono go do 4. Pułku Ułanów, 

z którym 11 listopada 1918 r. wziął udział w rozbrajaniu Niemców na 

ulicach Warszawy. 

Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego dołączył do innych Do-

wborczyków, aby wesprzeć poznaniaków w walce z zaborcą nie-

mieckim. W styczniu 1919 r. oddelegowany został do Dowództwa 

Głównego w Poznaniu i odpowiadał za kwatermistrzostwo, a na-

stępnie pełnił obowiązki szefa sztabu. Kilkakrotnie przeprowadził 

również inspekcję oddziałów polskich na Kujawach i wyjeżdżał na 

front polsko-bolszewicki, przygotowując zaplecze dla jednostek 

Armii Wielkopolskiej. Od połowy 1919 r. intensywnie organizował 

transporty pododdziałów z VII Brygady Jazdy, wracając do Poznania 

opracowywał plan przejęcia Pomorza Gdańskiego z rąk niemieckich. 

W sierpniu 1919 r. ppłk Anders, jako dowódca 1. pułku ułanów 

Wielkopolskich (od 1920 r. 15. Pułk Ułanów Poznańskich) w składzie 

VII Brygady Jazdy i będącej częścią Grupy Wielkopolskiej pod do-

wództwem gen. por. Daniela Konarzewskiego (od 1924 r. w stopniu 

generała dywizji), uczestniczył w działaniach pościgowych za Armią 

Czerwoną. Na czele swoich podkomendnych wkraczał do Mińska, 

zaś z końcem miesiąca jego kawalerzyści obsadzali już Bobrujsk 

i wschodni brzeg Berezyny. W pierwszym kwartale 1920 r. ułani pod 

dowództwem ppłk. Andersa prowadzili działania wypadowe i w skła-

dzie Grupy Operacyjnej gen. por. Władysława Sikorskiego (od 1922 r. 

w stopniu generała dywizji) nacierali na Żłobin oraz docierali do Dnie-

pru. W kolejnych miesiącach jednostka ppłk. Andersa kilkakrotnie 

brała udział w walkach, operując z Bobrujska w kierunku Ihumenia 

i za każdym razem powracała do twierdzy z jeńcami bolszewickimi. 

W czerwcu 1920 r. ofensywa Armii Czerwonej zmusiła stronę pol-

ską do odwrotu na ukraińskim oraz białoruskim teatrze działań wo-

jennych. W ariergardzie pozostawały wielkopolskie jednostki kawa-

lerii, prowadząc ciężkie boje osłonowe pod Berezą Kartuską. 29 lipca 

1920 r. ppłk Anders, dowodząc 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich 

i działając na rzecz 14. Dywizji Piechoty, starł się z nieprzyjacielem 

pod Iwachnowiczami w rozlewisku rzeki Jasiołda będącej dopływem 
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Prypeci. Do końca dnia ułani stracili ok. 200 towarzyszy, zaś jednym 

z nich był ciężko ranny w nogę pod Wistyczami ich dowódca. Była 

to jego czwarta rana, poprzednie odniósł w służbie carskiej w okre-

sie Wielkiej Wojny. Na front 28-letni podpułkownik już nie powrócił, 

a jego rekonwalescencja trwała w Poznaniu do połowy 1921 r. Za 

bohaterstwo w walce został odznaczony przez Naczelnika Państwa 

Polskiego Józefa Piłsudskiego Orderem Wojskowym Virtuti Militari 

V klasy, a jego jednostka do sztandaru przypięła podobne odznacze-

nie bojowe za zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej.

W okresie międzywojennym Sejm Ustawodawczy Rzeczypospo-

litej Polskiej, na mocy Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o ustano-

wieniu orderu wojskowego „Virtuti Militari” przywrócił odznaczenie, 

ustanowione w 1792 r. przez króla Polski Stanisława Augusta Po-

niatowskiego. Krzyżowi nadano nazwę Orderu Wojskowego Virtuti 

Militari oraz doprecyzowano jego pięć poszczególnych klas, opisując 

właściwe dla nich zasługi bojowe: (I) Krzyż Wielki z Gwiazdą – dla 

naczelnego dowódcy za zwycięstwo w walnej bitwie prowadzą-

cej do całkowitej porażki nieprzyjaciela lub za bohaterską obronę, 

rozstrzygającą o losach wojny lub kampanii; (II) Krzyż Komandor-

ski – dla zwycięskiego dowódcy za sukces taktyczny lub bohaterską 

i nieugiętą obronę; (III) Krzyż Kawalerski – dla oficera, podoficera 

lub szeregowca, posiadającego już Krzyż Złoty (IV klasy) za sprawne 

i mężne dowodzenie oddziałem z narażeniem życia; (IV) Krzyż Zło-

ty – dla oficera za umiejętne dowodzenie żołnierzami na polu walki 

z narażeniem życia i wyróżniającego się w walce nieprzeciętnym 

męstwem lub dla podoficera, czy też szeregowca, odznaczonego 

już Krzyżem Srebrnym (V klasy) za bohaterską postawę z naraże-

niem życia; (V) Krzyż Srebrny – dla mężnego oficera, podoficera lub 

szeregowca narażającego życie oraz zdrowie w boju i dokonującego 

czynów wybitnych. 

W 1933 r. ogłoszono nową Ustawę o Orderze Virtuti Militari i zmie-

niono jego nazwę na Order Wojenny Virtuti Militari. Zaakceptowano 

także zmiany w wyglądzie odznak orderowych i doprecyzowano wa-

runki przyznawania poszczególnych klas orderu, łącząc je z funkcją 

odznaczonego i kwalifikacjami jego bohaterskiego czynu. Określo-

no również, że Krzyż Srebrny (V klasy) mogli otrzymać za niezwykłe 

męstwo cywile, oddziały, miasta i inne zbiorowości.
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W latach 1921–1923 ppłk Anders studiował w Wyższej Szko-

le Wojennej (fr. École Superieure de Guerre) w Paryżu i do połowy 

1924 r. odbył praktykę w jednostkach francuskich. Po powrocie do 

kraju został awansowany na pułkownika i otrzymał przydział na 

stanowisko pierwszego oficera sztabu w Generalnym Inspektoracie 

Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pozostał w stolicy aż do 

tragicznych wydarzeń 1926 r., pół roku wcześniej obejmując funkcję 

komendanta wojskowego miasta stołecznego Warszawy.

Od 1924 r. kierował także polską ekipą jeździecką, która w Mię-

dzynarodowym Wojskowym Konkursie Hippicznym w Nicei zdobyła 

w kwietniu 1925 r. najwyższe trofeum – Puchar Narodów. Zasiadał 

również w jury zawodów i po sukcesie raportował do Ministerstwa 

Spraw Wojskowych, że gospodarze – Francuzi oraz pozostali rywale 

Portugalczycy i Belgowie dysponowali lepszymi końmi, lecz my kon-

sekwentnie stosowaliśmy „styl jazdy polskiej” wprowadzony przez 

bardzo doświadczonego instruktora wojskowej reprezentacji – ppłk. 

Karola Rómmla. Dzięki temu maksymalnie wykorzystaliśmy skrom-

ne możliwości naszych koni i indywidualne talenty zawodników, po-

konujących przeszkody instynktownie, a nie zgodnie z prawidłami 

sztuki hippicznej. Natomiast triumfatorami byli: wzmiankowany już 

ppłk Rómmel (wyróżniony reprezentant armii carskiej w Wszech-

stronnym Konkursie Konia Wierzchowego i skokach przez przeszko-

dy na Igrzyskach Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 r.), rtm. Adam 

Królikiewicz (zdobywający już laury dla Wojska Polskiego na zawo-

dach hippicznych w Nicei, Rzymie i Lucernie oraz nagrodzony brązo-

wym medalem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 r.), jak 

też rtm. Henryk Dobrzański (trzykrotny zwycięzca gonitw konnych na 

zawodach we Lwowie w 1924 r.).

Konie i rywalizacja z tym związana była życiową pasją gen. bryg. 

Władysława Andersa. Dlatego to jemu przypadł zaszczyt opiekowa-

nia się polską ekipą jeździecką na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 

w Berlinie w 1936 r. Nikt z ponad 140 polskich zawodników i zawod-

niczek nie przypuszczał, że za trzy lata wielu z nich pochłonie wojen-

na pożoga, a światowy konflikt niejednego polskiego sportowca rzuci 

z dala od Ojczyzny.

W 1927 r. płk Anders wyróżnił się na manewrach na Wołyniu, 

a minister spraw wojskowych i generalny inspektor sił zbrojnych 
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marsz. Piłsudski w opinii mu poświęconej napisał „może się pomy-

lić, ale głupstwa nie popełni”. W 1934 r. został awansowany na gene-

rała brygady, zaś trzy lata później objął dowództwo nad Nowogródz-

ką Brygadą Kawalerii w Baranowiczach. 

Na kolejną wojnę wyruszył wraz z przydzieloną mu brygadą, 

wchodzącą w skład Armii „Modlin”. Zadaniem jego kawalerii była 

obrona pozycji w rejonie Lidzbarka nieopodal Działdowa. W cięż-

kich bojach, z nacierającymi od strony Prus Wschodnich jednostka-

mi Wehrmachtu i w narastającym chaosie kompetencyjnym, prze-

mieszane i wykrwawione polskie formacje cofały się w kierunku 

Płocka. 4 września 1939 r., w ataku Luftwaffe, Generał został ranny 

odłamkiem bomby lotniczej, co niemal doprowadziło do jego parali-

żu. W gipsowym gorsecie dalej dowodził przetrzebioną brygadą oraz 

organizował improwizowaną grupę kawalerii, podporządkowując 

sobie szwadrony z dwóch innych brygad, tj.: Wołyńskiej i Kresowej. 

Na czele nowo zorganizowanych sił, przez kilkanaście dni prowa-

dził ciężkie walki opóźniające na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na-

wet w tragicznej sytuacji, gdy 17 września 1939 r., wschodnie ziemie 

II Rzeczypospolitej najechała Armia Czerwona, nie zaprzestał oporu. 

Bił się z Niemcami w drugiej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim 

i  ścierał z Sowietami pod Krasnobrodem, gdy ci próbowali zagrodzić 

drogę jednostkom Wojska Polskiego. Większość z polskich oddzia-

łów przegrupowywało się w stronę przedmościa rumuńskiego na 

Wołyniu, gdzie na obszarze ograniczonym od północnego zachodu 

rzekami Stryj i Dniestr organizowano kolejną rubież oporu. Szybkie 

postępy nowego agresora ze Wschodu zniweczyły jednak wszelkie 

plany polskiej obrony. Przemieszane pododdziały Wojska Polskiego 

i Policji Państwowej wraz z dziesiątkami tysięcy cywilów bezładnie 

ciągnęły w stronę granicy rumuńskiej, przekraczając ją do 18 wrze-

śnia 1939 r. W tym kierunku posuwał się również niewielki oddział 

kawalerii polskiej pod dowództwem gen. bryg. Andersa. Polacy przez 

kilka dni kluczyli pomiędzy sowieckimi jednostkami, dążąc osta-

tecznie w stronę węgierskiej granicy i mając nadzieję, że zdołają się 

przedostać na Ruś Zakarpacką. Nie mniejsze zagrożenie groziło im 

również ze strony zrewoltowanej ludności ukraińskiej, której uzbro-

jone bojówki napadały na polskich żołnierzy oraz cywilów. Kilkakrot-

nie dochodziło do starć z owymi bandami oraz sowieckimi forma-

cjami. 30 września 1939 r., będąc dwukrotnie ranny, Generał dostał 
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Naczelny Wódz i premier RP 

gen. broni Władysław Sikorski 

wizytuje pododdziały sztabowe 

w Buzułuku. Przed nim w sze-

regu grupa umundurowanych 

w brytyjskie płaszcze żołnierek 

z Pomocniczej Służby Kobiet, 

a obok nich prezentujący kara-

biny typu Mosin z trójgraniasty-

mi bagnetami żołnierze w tzw. 

butach kierzowych z impregno-

wanego brezentu. Za Naczel-

nym Wodzem kroczy gen. dyw. 

Władysław Anders opierający 

się na lasce, gdyż wciąż nie 

zagoiła się jego rana na udzie 

z czasów walk z Armią Czer-

woną w 1939 r. Na czapkach 

obydwóch generałów widoczny 

orzeł Wojska Polskiego, który 

odwzorowywany był w różnych 

wariantach do 1942 r.

Armia Polska w Związku Sowieckim 
(1941–1942)

Buzułuk
11 grudnia 1941 r.
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się do niewoli sowieckiej w okolicach miejscowości Turka nieopodal 

wsi Isaje nad rzeką Stryj, po wydaniu jego oddziału przez jednego 

z mieszkańców wsi Jasionka Steciowa. W ten sposób zakończył się 

jego udział w Wojnie Obronnej, w której odniósł trzy rany. Dwie z nich 

były poważne, gdyż odłamek tkwiący blisko kręgosłupa groził para-

liżem, zaś poszarpane udo długo goiło się w sowieckich więzieniach 

i dla odciążenia lewej nogi Generał jeszcze latem 1942 r. używał laski.

Sowieci początkowo przewieźli jeńca do Starego Sambora do 

sztabu 12. Armii komandarma II rangi Iwana Tiuleniewa, a stamtąd 

odesłali do szpitala polowego w Stryju, następnie trafił do Lwowa. 

Wycieńczony i z trzema ranami wymagał starannej opieki medycz-

nej, jednak takich warunków długo mu nie zapewniono. Ostatecznie 

umieszczono go we lwowskim szpitalu wojskowym na Łyczakowie, 

gdzie wciąż dyżurował polski personel medyczny. Późną jesienią 

1939 r. dołączono Generała do transportu rannych żołnierzy pol-

skich, którzy mieli zostać przekazani stronie niemieckiej. W Przemy-

ślu wyłączono go jednak z konwoju i ponownie skierowano do Lwo-

wa. 22 grudnia 1939 r. Generała aresztowało NKWD (ros. Народный 

комиссариат внутренних дел СССР/Ludowy Komisariat Spraw 

Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich), za-

bierając go ze szpitala do więzienia na Brygidkach przy ówczesnej 

ul. Kazimierzowskiej. W lutym 1940 r. został przetransportowany do 

moskiewskiego więzienia politycznego NKWD na Łubiance. Kilka-

krotnie zmieniano mu miejsce odosobnienia w stolicy Związku So-

wieckiego, przesyłając z Łubianki do byłego carskiego więzienia na 

Butyrkach i za każdym razem poddając brutalnym przesłuchaniom. 

W ich trakcie wybito mu zęby oraz odbito nerki, drobiazgowo wypy-

tując o służbę w armii carskiej i Wojsku Polskim. Wypominano, że 

jako poddany cara Mikołaja II był słuchaczem Wydziału Mechanicz-

nego Ryskiego Instytutu Politechnicznego oraz wyróżniającym się 

absolwentem rezerwy w jednej z wojskowych uczelni dla wyższych 

oficerów w Petersburgu (od 1914 r. używano nazwy Piotrogród), 

tzw. Nikołajewskiej Szkole Kawaleryjskiej. Natomiast chwalono za 

erudycję i doskonałą znajomość języka rosyjskiego oraz podkreśla-

no odwagę w walce. 

Śledczy szczegółowo odtworzyli przebieg jego służby podczas 

I wojny światowej, przypominając, że początkowo służył w intenden-

turze, lecz na własną prośbę został przydzielony do oddziałów linio-
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wych jazdy w armii rosyjskiej. W październiku 1915 r. awansowano go 

z chorążego na podporucznika, a w czerwcu 1916 r. podpisano nomi-

nację na porucznika i skierowano na kurs Akademii Sztabu General-

nego w Piotrogrodzie. Szkolenie ukończył z pierwszą lokatą, otrzymu-

jąc od cara Mikołaja II złotą szablę i patent oficera dyplomowanego. 

Następny awans, na rotmistrza (odpowiednik stopnia kapitana w ar-

mii polskiej, zaś w armii carskiej był to stopień majora), przyznano 

mu już w listopadzie 1916 r. i przydzielono do 7. Dywizji Strzelców 

walczącej u boku armii rumuńskiej w Besarabii. Dla 24-letniego rtm. 

Andersa był to kolejny front Wielkiej Wojny, gdyż za sobą miał już 

boje w Prusach Wschodnich, Królestwie Polskim i na bagnach Pole-

sia. W starciach z Niemcami został trzykrotnie ranny, a na jego piersi 

zawisły najważniejsze odznaczania jednej z zaborczych armii: Order 

św. Jerzego IV klasy, Order św. Włodzimierza IV klasy z mieczami 

i kokardą, Order św. Anny II klasy z mieczami, Order św. Anny III klasy 

z mieczami i kokardą, Order św. Stanisława z mieczami i kokardą. We 

wrześniu 1917 r., przewodząc konnemu oddziałowi polskich ochot-

ników, przedostał się do Bobrujska, gdzie gen. por. Dowbor-Muśnic-

ki formował I Korpus Polski. Dla Sowietów była to jedna z formacji 

kontrrewolucyjnych, z którą bolszewicy zaciekle walczyli od 1918 r., 

dopuszczając się licznych zbrodni na polskich żołnierzach.

Enkawudzistów interesowały również poglądy polityczne więź-

nia i jego stosunek do władz II Rzeczypospolitej. Wydłużające się 

procedury przesłuchań nie pozwoliły wpisać go na listę proskrypcyj-

ną. Dzięki temu zbiegowi okoliczności uniknął śmierci i nie podzielił 

losu tysięcy polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. przez So-

wietów.

W 1939 r. Armia Czerwona wzięła do niewoli ok. 230 tys. pol-

skich jeńców, do końca roku w rękach sowieckich pozostało jedy-

nie ok. 130 tys. osób. Początkowo umieszczono ich w prowizorycz-

nych obozach na terenach wschodniej Polski. Następnie wywieziono 

większość polskich żołnierzy do Związku Socjalistycznych Republik 

Sowieckich (ZSRS) i ulokowano w ośmiu obozach zbiorczych, m.in. 

w Griazowcu, Putywlu, Kozielszczyźnie i Juchnowie. Stąd rozsyłano 

ich do kolejnych miejsc odosobnienia, przymuszając do pracy przy 

wyrębie tajgi, w kopalniach, hutach i fabrykach. Polscy wojskowi 

budowali również drogi, mosty oraz lotniska. Najtragiczniejszy był 

jednak los ok. 15 tys. polskich oficerów przetrzymywanych wraz  
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policjantami i funkcjonariuszami innych służb w Ostaszkowie, Ko-

zielsku i Starobielsku. 5 marca 1940 r. – na wniosek szefa NKWD 

Ławrientija Berii – Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszech-

związkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – WKP(b) zaak-

ceptowało i ustaliło sposób wymordowania kilkudziesięciu tysięcy 

polskich obywateli (jeńców wojennych, internowanych oraz więź-

niów). Miejscem kaźni jeńców przetrzymywanych w Ostaszkowie, 

Kozielsku i Starobielsku był Kalinin (dzisiejszy Twer), Smoleńsk, Las 

Katyński i Charków. Natomiast osadzeni w więzieniach Polacy byli 

mordowani w Mińsku, Kijowie oraz Chersoniu. Ogółem w Zbrodni 

Katyńskiej zostało zgładzonych ok. 22 tys. obywateli II Rzeczypo-

spolitej.

13 kwietnia 1943 r. Radio Berlin poinformowało, że w Lesie Ka-

tyńskim odnaleziono zwłoki polskich oficerów zamordowanych 

przez Sowietów. Liczbę ofiar zawyżono do 10 tys. Cztery dni później 

polskojęzyczne gazety, wydawane w Generalnym Gubernatorstwie, 

podały informację o zbrodni NKWD i przystąpiły do druku imiennych 

list zidentyfikowanych ofiar. Do Katynia Niemcy zaprosili również 

przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 

Natomiast władze polskie domagały się bezstronnego śledztwa, 

naciskając na Szwajcarów o jego przeprowadzenie, co było zbieżne 

z działaniami strony niemieckiej. Związek Sowiecki wykorzystał jed-

nak zaistniałe okoliczności i bezpodstawnie oskarżył rząd gen. broni 

Władysława Sikorskiego o współpracę z III Rzeszą, zrywając stosun-

ki dyplomatyczne z władzami Rzeczypospolitej.

13 kwietnia 1990 r. władze Związku Sowieckiego przyznały się 

do popełnienia Zbrodni Katyńskiej i dwa lata później strona polska 

otrzymała od władz Federacji Rosyjskiej materiały archiwalne, które 

opublikowano w zbiorze Katyń. Dokumenty ludobójstwa.

Wolność Generał odzyskał 4 sierpnia 1941 r., gdy mijał już 

44. dzień wojny niemiecko-sowieckiej. Armia Czerwona wciąż co-

fała się pod naporem Wehrmachtu, tracąc kolejne pozycje obronne 

i odstępując wrogowi linię Dniepru. Natomiast w Afryce Północnej 

Brytyjczycy spychani przez wojska Osi w Libii, szykowali tobrucki 

garnizon do przyjęcia oblężenia. Wypuszczenie z Łubianki gen. bryg. 

Władysław Anders zawdzięczał podpisanemu przez stronę polską 

i sowiecką układowi sojuszniczemu. Porozumienie wypracowano 

w ciągu miesiąca i zawarto je w Londynie 30 lipca 1941 r., w obecno-
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ści brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. Głównymi sygnatariu-

szami dokumentu byli: Naczelny Wódz i premier RP gen. broni Wła-

dysław Sikorski oraz ambasador sowiecki w stolicy Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Iwan Majski. Doku-

ment zapowiadał przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomię-

dzy obydwoma państwami i postulował wspólną walkę z Niemcami. 

Niestety cieniem na zawarte ustalenia kładła się sprawa sowieckich 

roszczeń terytorialnych względem Polski, ponieważ Moskwa wciąż 

traktowała zajęte Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej jak swą 

własność. Pomimo jednak różnic godzono się na stworzenie Armii 

Polskiej w ZSRS i precyzowano, że w jej szeregach znajdą się ob-

jęci „amnestią” obywatele państwa polskiego. Władze moskiewskie 

ułaskawienie ogłosiły dopiero 12 sierpnia 1941 r. i ograniczyły je wy-

łącznie do obywateli II Rzeczypospolitej pochodzenia polskiego, co 

skutecznie zamykało szeregi Wojska Polskiego dla innych narodo-

wości, choć w praktyce podkomendnymi Generała zostali również 

Żydzi, Ukraińcy oraz Białorusini. 

Wystarczy tych 18 miesięcy i 19 dni kiblowania. Wypuszczono nas 

[po ogłoszeniu amnestii] za bramę. […] Aresztowano mnie w maju 

[1940 r.], przywieziono do obozu w lipcu [1940 r.]. Przypominam so-

bie. W połowie lipca [1941 r.] przywieziono kilkadziesiąt osób, Po-

lacy. Elegancko ubrani, w pilśniowych kapeluszach, niektórzy mają 

narzucone na ramiona palta podbite futrem, kamgarnowe garnitury 

i krawaty. Wyładowują się. Zaczynamy rozmowę. – Panowie skąd? 

– Z Wilna, ewakuacja więzienia po rozpoczęciu działań wojennych 

przez Niemców. Zwracają się do siebie per panie dyrektorze, panie 

mecenasie, panie sędzio. Sami mężczyźni w starszym wieku. Jeden 

z nich wyjaśnia nam, że oni tu na krótko, tylko do sprawdzenia, bez 

rozpraw sądowych. Przyjmujemy to za dobry żart. Nas uważają za 

rzezimieszków. Nie wierzą, że jesteśmy więźniami politycznymi. Te-

raz oni się śmieją. Po trzech tygodniach nie można było ich poznać. 

Stali się taką samą bandą dochodiagow [ros. umierający, dogory-

wający], jak my. Padali jak muchy w sierpniu i wrześniu [1941 r.].

T. Czerkawski, Byłem żołnierzem generała Andersa, Warszawa 1991.

Następstwem „amnestii” było zwolnienie z łagrów, więzień 

i miejsc zesłania dziesiątek tysięcy naszych rodaków, którzy na-

dzieje na przeżycie wiązali przede wszystkim z formowanymi  
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Ewakuacja Armii Polskiej ze Związku Sowieckiego w 1942 r. i rozmieszczenie 

jej jednostek na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej
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Szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego we Włoszech (1944–1945)
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jednostkami Wojska Polskiego. Równocześnie dyktator Związku 

Sowieckiego Józef Stalin (właść. Josif Dżugaszwili) wyraził zgodę 

na przyjazd Polskiej Misji Wojskowej pod przewodnictwem – bo-

hatera spod Narwiku – gen. bryg. Zygmunta Szyszko-Bohusza. To 

z nim już 6 sierpnia 1941 r. spotkał się awansowany na gen. dyw. 

Anders, któremu Naczelny Wódz powierzył również dowództwo nad 

przyszłą Armią Polską w ZSRS. Nikt z generałów nie przypuszczał, 

że kolejne miesiące zadecydują o losie wojskowych oraz trwającej 

przy nich wycieńczonej ludności polskiej, rzucając ich na obszary 

z dala od terytorium Związku Sowieckiego. W tej sprawie decyzje 

podejmowali przede wszystkim Rosjanie, Brytyjczycy i Amerykanie, 

jak też sami Polacy. Niestety żadna ze stron nie potrafiła precyzyjnie 

określić swojego stanowiska odnośnie zadań i dyslokacji polskich 

jednostek, jak też ich przegrupowania oraz zaopatrzenia w sprzęt 

i żywność. Pojawiały się jednak propozycje przesunięcia nowo for-

mowanych jednostek polskich na terytorium Iranu – okupowane-

go od sierpnia 1941 r. przez siły brytyjskie oraz sowieckie, czy też 

przegrupowania polskich formacji na Kaukaz. Choć za obydwoma 

dyslokacjami optowali nie tylko Brytyjczycy, ale również Naczelny 

Wódz, lecz cała sprawa została odłożona i jej finalizacja miała przy-

paść na kolejne miesiące. Na razie jednak najważniejszą kwestią 

było odnalezienie polskich oficerów i pozostałych żołnierzy, gdyż 

bez nich formowanie armii było rzeczą niemożliwą. Strona polska 

informowała o poszukiwaniach ok. 200 tys. wojskowych, zaś So-

wieci enigmatycznie wspominali o dziesięciokrotnie mniejszej licz-

bie, dając do zrozumienia, że wielu jeńców już zwolnili, a ich los jest 

trudny do ustalenia z powodu niemieckiej ofensywy. Oczywiście 

Generał nie dawał się zbyć sowieckim zapewnieniom i przesyłał 

Stalinowi szczegółowe dane odnośnie poszukiwanych polskich ofi-

cerów. Złymi przeczuciami napawał Polaków także stan ochotni-

ków, którzy od kilku tygodni docierali do ośrodków formowania Ar-

mii Polskiej w ZSRS. Początkowo polskie dowództwo stacjonowało 

w Buzułuku, zaś poszczególne formacje skierowano do Tatiszcze-

wa nad Wołgą (5. Kresowa Dywizja Piechoty) i do Tockoje pod Oren-

burgiem (6. Lwowska Dywizja Piechoty – wraz ze szkieletową ka-

drą 7. Dywizji Piechoty). Kawalerzystów oraz lotników przesunięto 

natomiast do Kołtubanki i tych ostatnich z powodu braku sprzętu 

odsyłano z Archangielska do Wielkiej Brytanii. Do grudnia 1941 r. 
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w szeregach Wojska Polskiego znalazło się jedynie 27 tys. osób, ale 

ich kondycja fizyczna i psychiczna dyskwalifikowała niemal więk-

szość z nich do służby liniowej. Dlatego szef służby zdrowia armii 

płk prof. dr med. Bolesław Szarecki, który sam przeżył sowieckie 

łagry, alarmował, że 70 proc. zgłaszających się do wojska to ludzie 

wyczerpani i skrajnie niedożywieni z odmrożonymi palcami, z prze-

puklinami oraz pogruchotanymi kończynami. Wielu z nich miało 

również choroby skórne, a nawet nierzadkie były przypadki malarii 

i tyfusu. Rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród żołnierzy 

sprzyjała bardzo duża liczba cywilów, którzy koczowali wokół baz 

wojskowych. Niebawem na jednego wojskowego przypadały trzy 

osoby niebędące żołnierzami, którym według sowieckich wytycz-

nych w ogóle nie przysługiwały racje żywnościowe. 

Ponieważ komendant transportu swe raporty przekładał władzom 

sowieckim, które wyznaczały stacje, na których mieliśmy dostawać 

gorące jedzenie, a raporty te nigdy się nie zgadzały, wobec tego miał 

ciągłe pretensje do mnie, że zabieram po drodze niewiasty. Miał rację, 

bo zabierałem – czyż mogłem zostawić wynędzniałe matki z dzieć-

mi na dworcach, gdy przy przyjeździe pociągu z płaczem czepiały się 

schodów wagonów, a w rozpaczy chciały mi dzieci pozostawić same. 

Ładowałem i wykazywałem w raportach po prostu, matki, dzieci i nie-

jednokrotnie staruszka mężczyznę jako ochotników.

T. Brzeziński, Służba zdrowia w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 

1939–1946. Z armią Andersa z ZSRR ku Polsce, Wrocław 2008.

Generał wielokrotnie interweniował w tej sprawie u najwyższych 

władz sowieckich. Wysyłał również raporty do pełnomocnika Na-

czelnego Dowództwa Armii Czerwonej do spraw formowania Armii 

Polskiej na terytorium ZSRS gen. mjr. Aleksieja Panfiłowa, informu-

jąc go, że przewidziana na 1 października 1941 r. gotowość bojowa 

polskich dywizji jest niemożliwa do osiągnięcia. Jedną z przyczyn 

tego stanu rzeczy było wyłączenie Polaków z dostaw amerykań-

skich w ramach programu Lend-Lease i uzależnienie owej pomocy 

wyłącznie od strony sowieckiej. Skutkowało to olbrzymimi niedo-

borami uzbrojenia, brakowało przede wszystkim dział, moździerzy, 

karabinów maszynowych oraz samochodów, co pozwalało wyposa-

żyć w broń strzelecką tylko jedną dywizję piechoty. W tych warun-

kach nie mogło być mowy o skierowaniu Polaków do walki, czego 
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świadomy był gen. dyw. Anders, dostrzegający niebezpieczeństwo 

podziału podległych mu sił i stopniowe ich wykrwawianie w boju. 

Wszelkich natomiast uzupełnień dopatrywał się u Brytyjczyków, 

którzy posiadali nadwyżki sprzętu na Bliskim i Środkowym Wscho-

dzie, ale nie dysponowali wystarczającą liczbą żołnierzy. Dlatego 

postulował przesunięcie polskich jednostek bliżej brytyjskich linii 

zaopatrzenia, co winno zaradzić niedoborom w umundurowaniu, 

brakom żywności oraz lekarstw, gdyż bez nich wojsko nie przetrwa-

łoby srogiej zimy. 

Deportacje polskich obywateli z Kresów Wschodnich Sowieci roz-

poczęli 10 lutego 1940 r. Akcja była zaplanowana i przeprowadzo-

na z dużym rozmachem, jej przebieg wszędzie wyglądał podobnie 

– do wybranych wcześniej domów wkraczali funkcjonariusze NKWD, 

często w towarzystwie przedstawicieli lokalnych władz komuni-

stycznych. Zaskoczonych domowników gromadzono w jednej izbie, 

sprawdzano personalia i przeszukiwano dom oraz obejścia. Niejed-

nokrotnie przywłaszczano cenne przedmioty, odzież lub niszczono 

mienie zatrzymanych. Następnie wyznaczano czas na spakowanie 

niewielkiej części dobytku i pod eskortą odsyłano ich na stację ko-

lejową, gdzie czekał już pociąg towarowy. W każdym z wagonów 

umieszczano po kilka rodzin, a później ryglowano drzwi i wzdłuż 

składu pozostawiano wartowników. Podróż, w zależności od miej-

sca przeznaczenia, trwała od dwóch do czterech tygodni, a żywność 

dostarczano raz dziennie podczas postoju pociągu. Wówczas z wa-

gonów wynoszono zwłoki współpasażerów, które nierzadko pozo-

stawiano w śniegu.

Druga fala deportacji, przypadająca na kwiecień i maj 1940 r. była 

już lepiej skoordynowana i objęła rodziny osób represjonowanych, 

znajdujących się w obozach jenieckich i więzieniach. Sowieci zachę-

cali osadzonych, by ci pisali listy do rodzin, co pozwalało im pozy-

skać adresy i przygotować szczegółowe dane osób przewidzianych 

do wysiedlenia. Gdy przeprowadzano akcję, w tym samym czasie 

enkawudziści dokonywali mordu na polskich więźniach, oficerach 

i policjantach, zabijając ok. 22 tys. osób. 

Wywózki zakończono w czerwcu 1941 r., przeprowadzając łącz-

nie cztery operacje wysiedleńcze, a ich skutkiem było przetranspor-

towanie ok. 325 tys. obywateli II Rzeczypospolitej w głąb Związku 

Sowieckiego. Zdecydowaną większość represjonowanych stanowili 
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Polacy, jednak w grupie deportowanych byli również Żydzi, Ukraińcy 

i Białorusini. Szacuje się, że w tej liczbie ok. 40 proc. deportowanych 

to dzieci i młodzież.

Na przełomie grudnia 1941 r. i stycznia 1942 r., w porozumieniu 

z władzami sowieckimi, podjęto decyzję o przesunięciu polskiego 

kontyngentu w południowe rejony ZSRS, do Kazachstanu, Uzbeki-

stanu i Kirgistanu. Przewóz odbywał się koleją, która miała być wy-

łącznie do dyspozycji armii. Jednak polscy żołnierze nie zamierzali 

pozostawić cywilów, stąd lokowano ich w transportach kierujących 

się ku Guzar. W tej niewielkiej miejscowości na południu Uzbeki-

stanu funkcjonował już Ośrodek Organizacyjny Armii Polskiej wraz 

z jej dowództwem, Ośrodek Zapasowy Pomocniczej Służby Kobiet 

i szpital polowy. Cieplejszy klimat pozwolił zakwaterować przybyłych 

w namiotach, a brak ciepłej odzieży nie doskwierał tak bardzo jak 

w Buzułuku. Niestety w nowych warunkach problemem stało się za-

opatrzenie w świeżą wodę, co drastycznie obniżyło stan higieny, a to 

z kolei skutkowało wybuchem epidemii tyfusu, czerwonki i malarii. 

Do marca 1942 r. zmarło ok. 2,5 tys. polskich wojskowych, trzy razy 

więcej zgonów odnotowano wśród cywilów. Bardzo szybko wykru-

szał się także personel medyczny, a cywilów dla których nadal nie 

było żywności wciąż przybywało. W samym Guzar powstał cmen-

tarz, na którym spoczęło ok. 700 naszych rodaków.

Nie można było przy tym zaprzeczyć, że bezplanowe wędrówki [pol-

skich obywateli] na południe [ZSRS] kończyły się tragicznie. W okrop-

nych warunkach transportowych ginęły tysiące osób słabszych i dzieci. 

Do Uzbekistanu już od września [1941 r.] ruszył tłum na oślep – czę-

sto kierowane tam przez łączników wojskowych – nie znajdując tam 

środków do życia ani opieki i koczując pod gołym niebem, przeganiane 

z miejsca na miejsce. W miarę jak pod naciskiem pochodu Niemców 

ludność sowiecka musiała być przesuwana ku wschodowi do Azji, gro-

ziły nam władze sowieckie coraz ostrzejszymi represjami.

S. Kot, Listy z Rosji do gen. Sikorskiego, Londyn 1955.

Jako sanitariuszka zostałam skierowana do szpitala na praktykę 

i do pomocy. Miałam asystować młodemu chirurgowi. […] Zapamię-

tałam szczególnie dwoje pacjentów: małego dzieciaka siedzącego 

w kojcu z ogromną dziurą w policzku spowodowaną brakiem witamin. 
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Miałam nadzieję, że nie cierpiał on zbytnio, ponieważ unerwienie było 

już zniszczone, a my mogliśmy jedynie zastosować nieco witamin na 

tę ranę. Biedne dziecko wyglądało żałośnie i nie sądzę, żebyśmy mogli 

je uratować. Doktor zaprowadził mnie potem do leżącego na podłodze 

starszego chorego człowieka, który też był doktorem. Młody chirurg 

trzymał go za rękę i życzliwymi słowami starał się dodać mu otuchy, 

i to było wszystko, co mogliśmy dla niego uczynić. Dowiedziałam się 

później, że umarł on niedługo potem.

Relacja Danuty Zdan-Michałowicz, Zbiory Instytutu Pamięci Narodowej 

Oddział w Łodzi.

W tych dramatycznych okolicznościach Generał powrócił do usta-

leń z 3 grudnia 1941 r., gdy Naczelny Wódz i premier RP gen. broni 

Sikorski rozmawiał ze Stalinem o przyszłości Armii Polskiej w ZSRS. 

Wówczas już mówiono o tymczasowym przesunięciu ok. 15-20 tys. 

polskich żołnierzy bliżej brytyjskich linii zaopatrzeniowych. Ostatecz-

nie uzyskano nawet zgodę władz sowieckich na opuszczenie teryto-

rium ZSRS przez ok. 30 tys. polskich wojskowych i ok. 10 tys. cywi-

lów, którzy mieli znaleźć się w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Iranie. 

Włączenie jednak do ewakuacji ludności cywilnej zaniepokoiło nie 

tylko Brytyjczyków, ale również niektórych polskich urzędników oraz 

wojskowych. Jednym z oponentów Generała był ambasador RP 

w Kujbyszewie Kot, który upominał, by działania ewakuacyjne pro-

wadzić w ścisłej tajemnicy przed polską ludnością cywilną i brać pod 

uwagę wyłącznie bliskie rodziny wojskowych. Wtórował mu nawet 

szef sztabu Naczelnego Wodza gen. bryg. Tadeusz Klimecki, wska-

zując na piętrzące się problemy aprowizacyjne i transportowe, a ich 

rozwiązanie wymagało zgody i współdziałania Brytyjczyków, którzy 

sami winni określić górną granicę wywożonych cywilów. Należy rów-

nież dodać, że początkowo celem polskich władz w Londynie nie była 

ewakuacja całej Armii Polskiej, ale wyłącznie jej części. W zaistnia-

łych jednak uwarunkowaniach gen. dyw. Anders nakazał swojemu 

szefowi sztabu, gen. bryg. Szyszko-Bohuszowi podjąć niezbędne 

działania i argumentował, że „jeśliby nawet w Iranie miała wymrzeć 

część ludzi, tutaj na pewno wymrą wszyscy. Biorę całkowitą odpo-

wiedzialność”.

Exodus rozpoczął się 24 marca 1942 r. kiedy to z portu w Krasno-

wodzku nad Morzem Kaspijskim wyruszył pierwszy statek z ewa-

kuowanymi Polakami. Podróż do Pahlevi (obecnie Bandar-e Anzali)  



22

 Od stycznia 1944 r. siły alianc-

kie bez powodzenia próbowały 

przełamać niemieckie linie obrony 

pod Monte Cassino. W walkach 

o klasztor i inne okalające go 

wzgórza zginęło, zostało rannych 

lub zaginęło ok. 100 tys. żołnierzy. 

Pododdziały 2. Korpusu Polskiego 

do walki w tym rejonie weszły 

w nocy z 11 na 12 maja 1944 r. 

i boje prowadziły do 18 maja. 

Jednak zajęcie opactwa benedyk-

tyńskiego nie zakończyło zmagań 

o przełamanie niemieckich pozycji. 

Trwały one przez kolejny tydzień, 

a ostatnią bitwą polskich jednostek 

było zdobycie Piedimonte. Główny 

ciężar walk o Monte Cassino wzięli 

na swe barki żołnierze z 5. Kre-

sowej Dywizji Piechoty (nazywani 

z powodu oznaki „Żubrami”) oraz 

3. Dywizji Strzelców Karpackich, jak 

też czołgiści z 4. Pułku Pancerne-

go „Skorpion”, którzy do 19 maja 

1944 r. stracili czternaście pojazdów 

i ok. 50 wojskowych. Łączna liczba 

polskich strat pod Monte Cassino 

to 924 zabitych, 2930 rannych oraz 

345 zaginionych.

Monte Cassino
11-25 maja 1944 r.
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odbywała się w warunkach podobnych do tych, w jakich władze 

sowieckie przewoziły deportowanych w latach 1940–1941. Na nad-

brzeżu irańskim na pasażerów czekały brytyjskie służby sanitarne, 

które początkowo zostały zaskoczone tempem i rozmiarem akcji. 

Uchodźcom od razu udzielano niezbędnej pomocy, dostarczając 

wodę, żywność i lekarstwa. Przystąpiono również do dezynfekcji 

przybyłych, grupując ich w namiotowych miasteczkach na plaży. 

W płomienie wrzucano odzież i umundurowanie, zostawiając nie-

kiedy nieliczne orzełki z września 1939 r., fotografie bliskich, czy też 

rodzinne listy. Po kwarantannie ludność polską kierowano na obrze-

ża Teheranu oraz Isfahanu, a odpowiadający za operację brytyjski 

oficer płk Aleksander Ross raportował przełożonym, że wizytując 

szpitale polowe uzmysławiał sobie, „jakich niezasłużonych trudów 

i fizycznych cierpień doświadczyli” polscy uchodźcy. Podnosił rów-

nież kwestię ich zdrowia, ponieważ obawiano się, że aż 25 proc. 

z nich umrze. Jednak nie przerywano transportów i w kwietniu 

1942 r. do Iranu przybyło już 31 tys. polskich wojskowych oraz 12 tys. 

cywilów. Od sierpnia do września 1942 r. przeprowadzono również 

drugą akcję ewakuacyjną, ściągając do Persji kolejne 44 tys. żoł-

nierzy i 26 tys. cywilów. Większość z nich przetransportowano dro-

gą morską, a jedynie 1600 żołnierzy i cywilów przewieziono dro-

gą lądową z Aszchabadu do Meszhedu. Ogółem, w trakcie dwóch 

ewakuacji, terytorium ZSRS opuściło ok. 114 tys. osób. W tej liczbie 

było ok. 40 tys. cywilów, z których połowa to dzieci i młodzież. Na 

szczęście dane medyczne na koniec 1943 r. nie potwierdziły wcze-

śniejszych raportów sanitarnych, a liczba zmarłych nie przekracza-

ła 2,1 tys. osób (3 proc. z ogółu przywiezionych). Z pewnością była 

w tym duża zasługa Brytyjczyków, jak też olbrzymia determinacja 

polskich służb medycznych. Generał nadzorował większość klu-

czowych działań, zaś jego popularność wśród rodaków na Bliskim 

i Środkowym Wschodzie zaczęła dorównywać tej, jaką cieszył się 

Naczelny Wódz i premier RP gen. broni Sikorski.

W tym czasie zachorowała moja matka, a potem synek. Była to de-

zynteria. Chorowali ciężko. Matka zmarła 10 czerwca 1942 r., a mój 

synek 17 czerwca 1942 r. […] nie było trumien, chowano zmarłych na 

pustym cmentarzu, prosto w piasek. Synkowi przykryłam chusteczką 

główkę, aby w oczka nie nasypało się mu piasku. Został pochowany 

razem z innym zmarłym chłopczykiem. […] W Krasnowodzku musieli-
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śmy przejść kilkudniową kwarantannę. […] Po wylądowaniu na brzegu 

musieliśmy się jakoś urządzić. […] Przychodzili do nas polscy żołnierze, 

szukający swoich rodzin. Ja zachorowałam na malarię, miałam wyso-

ką temperaturę. Kiedyś zatrzymał się przy nas polski żołnierz, nazywał 

się Komar. […] Przyniósł leki, przede wszystkim chininę i wyleczyłam 

się z malarii. […] Z Teheranu wraz z grupą polskich dzieci wyjechałam 

do Nowej Zelandii. Tam poznałam ks. Michała Wilniewczyca. W 1948 r. 

wróciłam do Polski, do Warszawy. Wróciłam, gdyż odszukał nas mąż, 

który wrócił z Rosji do Polski w 1947 r.

Relacja Emilii Hołowiny, Zbiory Ośrodka Karta.

Najważniejsze było zorganizowanie polskich jednostek w spraw-

ną formację bojową, by mogły uczestniczyć w zmaganiach na fron-

tach II wojny światowej. Zanim owe poczynania przekuto w sukces, 

wpierw uporządkowano sprawę kilkudziesięciu tysięcy cywilów. 

Należało przede wszystkim zapewnić ludziom tym godne warunki 

egzystencji, zadbać o ich zdrowie i wykształcenie. Od początku było 

jasne, że Iran nie będzie docelowym miejscem ich pobytu. Dlatego 

władze brytyjskie zaproponowały, aby Polaków skierować do kolonii 

oraz dominiów w Afryce, Indiach i Nowej Zelandii. Natomiast Amery-

kanie odmawiając im pobytu, zgodzili się na sfinansowanie transpor-

tów i utrzymanie ponad tysiąca osób w Meksyku. W tych okoliczno-

ściach całość przedsięwzięcia zmuszeni byli zrealizować Brytyjczycy, 

którzy zaproponowali skierowanie do Afryki Wschodniej oraz Po-

łudniowej 18 tys. uchodźców, wśród których aż 90 proc. to kobiety 

i dzieci. W 1943 r. do Indii wysłano kolejne 5 tys. Polaków, zaś na An-

typody przetransportowano ok. 800 naszych rodaków. W Wellington 

wyokrętowali się oni 1 listopada 1944 r. i byli owacyjnie witani przez 

Nowozelandczyków, którzy nie szczędzili sił i środków na utrzymanie 

600 polskich sierot. Dla nich Polacy nie byli obcy, gdyż wielokrotnie 

wspominano o nich w prasie, opisując zmagania w obronie Tobruku, 

czy też krwawe boje pod Monte Cassino. Ceniono żołnierzy 2. Korpu-

su Polskiego jako wytrwałych i odważnych sojuszników, u boku któ-

rych walczyły pododdziały nowozelandzkiej 2. Dywizji Piechoty. For-

mowanie oddziałów polskich odbywało się początkowo na obszarze 

Iraku, a od 1943 r. kontynuowano je w Palestynie. Do istniejących już 

trzech dywizji piechoty dołączyły również kolejne wielkie jednost-

ki i była to 3. Dywizja Strzelców Karpackich oraz 2. Brygada Czoł-

gów (od 1943 r. 2. Samodzielna Brygada Pancerna). Nowe miejsce  



26

dyslokacji żołnierzy polskich rzuciło ich w sam środek konfliktu  

arabsko-żydowskiego. Nie było złudzeń, że obydwie społeczności 

trwały w stanie wojny, zaś brytyjski protektorat nad Palestyną był 

coraz bardziej iluzoryczny. Dlatego Londyn liczył na zdecydowaną re-

akcję podkomendnych gen. dyw. Andersa, ale ci nie zamierzali się 

opowiadać po żadnej ze stron. Nawet dezercje ok. 2,5 tys. żydow-

skich żołnierzy z polskich jednostek, nie zmusiły Generała do ściga-

nia uciekinierów. Uznawał, że konfrontacja z dobrze przygotowanym 

żydowskim ruchem oporu może być zbyt kosztowna i podkreślał, 

iż „ludzie ci są już u siebie”. Natomiast braki wśród służb tyłowych 

sprawnie uzupełniano, wykorzystując kilkutysięczny kontyngent 

z Pomocniczej Służby Kobiet (nazywanych potocznie „Pestkami”). 

Panie na równi z mężczyznami odbywały szkolenie wojskowe, za-

stępując ich w służbie wartowniczej oraz transportowej, a od 1944 r. 

otrzymywały również stopnie wojskowe. Bez ich zaangażowania 

Generał nie mógłby zwiększyć wysiłku mobilizacyjnego w podległej 

mu formacji i skierować na front dodatkowych kilku tysięcy męż-

czyzn. Natomiast w warunkach krwawych zmagań we Włoszech 

skutkowałoby to szybkim wyczerpaniem 2. Korpusu Polskiego i nie 

pozwoliłoby realizować jednostce samodzielnych operacji.

Rezerw upatrywano nie tylko w Pomocniczej Służbie Kobiet, 

ale również sięgano po młodzież skupioną w Starszych Junac-

kich Szkołach Powszechnych i w Szkołach Starszych Ochotniczek. 

W tego typu placówkach uczyli się chłopcy i dziewczęta do 16. roku 

życia, a miejsca ich stacjonowania wybrano w Palestynie oraz Egip-

cie. Nie wszyscy jednak junacy zasilili szeregi polskich jednostek 

walczących na Półwyspie Apenińskim, gdyż niektórych chłopców 

z Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis pod 

Kairem wysłano do zakładów produkujących samoloty w Wielkiej 

Brytanii oraz Kanadzie. Należy jednak stwierdzić, że zorganizowanie 

tego typu placówek edukacyjnych było olbrzymim przedsięwzię-

ciem, któremu patronował m.in. gen. dyw. Anders. Dzięki temu wie-

le Polek i Polaków zdobyło umiejętności niezbędne do życia w po-

wojennym świecie, co pozwoliło im przetrwać trudy pierwszych lat 

powojennej tułaczki.

Na ziemi irackiej, w rejonie Mosulu, Kirkuku oraz Khanaqin do-

szło do skoncentrowania wszystkich formacji 2 Korpusu. Całe to woj-

sko składało się z trzech podstawowych elementów: tzw. ramzesów, 
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tzw. lordów oraz tzw. prawosławnych. Określenia oczywiście czysto 

symboliczne, używane w charakterze przezwiska […] i przez długi 

czas były w powszechnym użyciu. Później, na froncie włoskim, różni-

ce między owymi elementami składowymi uległy stopniowo zatarciu, 

aż w końcu przezwiska te wyszły z obiegu. „Ramzesami” nazywano 

starych żołnierzy, którzy walczyli na ziemi faraonów i na pustyni li-

bijskiej […] i w oblężonym Tobruku [Samodzielna Brygada Strzelców 

Karpackich] […] „Lordami” nazywano zaś nieliczną stosunkowo grupę 

specjalistów przysłanych z wysp brytyjskich, przede wszystkim ofice-

rów i lekarzy. „Prawosławni”, jak łatwo się domyślić – to podstawowa 

masa żołnierska, która dołączyła do nas z Syberii. Tych było oczywiście 

najwięcej, ponad 90 proc. stanu osobowego Korpusu. […] My, starzy 

żołnierze z Brygady Karpackiej, nie darzyliśmy początkowo gen. An-

dersa sympatią. Od kilku lat przywykliśmy do stylu „wojska obywatel-

skiego”. Naszym ideałem dowódcy był gen. [Stanisław] Kopański. Gdy 

ten wizytował jakiś oddział – na linii czy w odwodzie – czynił to w spo-

sób niejako naturalny, bezpośredni. Tymczasem gen. Anders, jako 

rasowy kawalerzysta, lubił trzymać fason. Później przekonaliśmy się 

do niego. Na froncie włoskim dał się poznać jako znakomity dowód-

ca, a jego niewątpliwą zasługą było scementowanie żołnierzy Korpusu 

i tchnięcie w nich ducha bojowego. Za jego główną sprawą żołnierze 

Korpusu znaleźli należne uznanie wśród wojsk sprzymierzonych. […] 

On przecież wyprowadził z Syberii inny element żołnierski, aniżeliśmy 

mieli w Brygadzie Karpackiej. Wojsko siermiężne, prawie bez oficerów 

i bez elementu inteligenckiego. Formalna dyscyplina i kawaleryjski fa-

son przemawiał do takich ludzi najprostszym językiem. Dopiero wtedy 

poczuli się wojskiem Rzeczypospolitej. Dopiero wtedy poczuli się do-

wartościowani – po latach nędzy i upokorzenia. Generał Anders wy-

czuwał ten nastrój. Był przecież jednym z nich. Właściwy człowiek na 

właściwym miejscu.

W. Górski, Żołnierskim szklakiem przez Tobruk i Monte Cassino,  

Szczecin 1991.

We wrześniu 1942 r. połączono jednostki Armii Polskiej ewaku-

owanej ze Związku Sowieckiego z pododdziałami Wojska Polskie-

go na Środkowym Wschodzie i powołano do życia Armię Polską na 

Wschodzie, którą rozlokowano w Iraku. Żołnierzy umundurowano 

w brytyjskie uniformy tropikalne oraz wydano im alianckie uzbro-

jenie. Do jednostek dostarczono duże ilości ciężarówek, ciągniki  
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Zdobycie 18 lipca 1944 r. tego  

adriatyckiego portu pozwoliło 

skrócić alianckie linie zaopatrze-

niowe i zepchnąć siły niemieckie 

w kierunku Florencji. W boju 

o Ankonę wyróżnili się żołnierze 

z 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 

wśród których było wielu wetera-

nów z walk w Afryce Północnej, 

a ich odznakę rozpoznawczą sta-

nowiła jodła wrysowana w barwy 

narodowe. Wszystkie jednostki 

piechoty 2. Korpusu Polskiego 

zostały w pełni zmechanizowane 

i wyposażane w amerykańskie 

transportery „Half-Track” oraz 

brytyjskie samochody pancerne 

„Staghound”. Dotyczyło to również 

innych pododdziałów transpor-

towych, jak też artylerii Korpusu, 

gdyż na wyposażeniu były m.in. je-

epy, ciągniki „Canadian Ford” oraz 

ciężarówki „Bedford”.

Ankona 
17-18 lipca 1944 r.
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artyleryjskie, działa, moździerze i czołgi. Początkowo załogi szkoliły się  

na pojazdach pancernych typu „General Stuart” i „Marmon Harring-

ton”, ale po utworzeniu latem 1943 r. 2. Korpusu Polskiego ćwiczenia 

zintensyfikowano, a większość pododdziałów skierowano do Palesty-

ny. Do jednostek dostarczono również samochody pancerne „Stagho-

und”, transportery „Half Track” oraz czołgi „Sherman”, co zwiększy-

ło siłę ofensywną Korpusu i przygotowało go do działań bojowych 

u boku brytyjskich jednostek. 

Zgodnie z wytycznymi Naczelnego Wodza gen. broni Kazimierza 

Sosnkowskiego za formacje pierwszorzutową uznano 2. Korpus 

Polski wraz z Bazą Armii Polskiej na Wschodzie, w drugim rzucie 

znalazły się jednostki sztabowe, techniczne oraz medyczne, a na ty-

łach pozostawały nieliczne siły zapasowe rozlokowane w Palestynie, 

Syrii i Iranie. W ciągu dwóch lat stworzono nowoczesną oraz w pełni 

zmechanizowaną dużą jednostkę Wojska Polskiego. W jej szeregach 

znalazł się bardzo patriotyczny element żołnierski, karny i zdetermi-

nowany. Ustabilizowano wszelkie problemy zdrowotne, a oparciem 

dla owych mas żołnierskich były polskie osiedla cywilne skupione 

przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W nich przeby-

wały rodziny podkomendnych gen. dyw. Władysława Andersa, a ich 

spoiwem były tragiczne doświadczenia ze Związku Sowieckiego, 

co wielokrotnie podkreślano w listach do bliskich i na uroczystościach 

organizowanych z okazji świąt państwowych. Z osiedli uchodźczych 

do żołnierzy wysyłano podarunki, a kontuzjowani i lekko ranni woj-

skowi przybywali do polskich wspólnot, aby odpocząć przed wyjaz-

dem na front. Dla tych ludzi Generał był swoistym opiekunem, który 

dzielił z nimi trudy tułaczki i tchnął w nich zapał oraz wiarę, że po-

wrócą do utraconej Ojczyzny.

Bo jak wyszedłem stamtąd [z Syberii], to było jakiegoś 14 lutego 

[1942 r.], to została matka i jeszcze trzech braci zostało: Tadeusz, 

Władysław i Julian. Bronisław umarł dwa dni przed tym [wyjazdem] 

i tam był pochowany. A w następnych trzech tygodniach umarła sio-

stra Helena, umarł Julian i umarła matka. Zmarła matka i od tego 

czasu, moich dwóch braci i siostra poszli do ochronki, a ja później 

dopiero w wojsku dowiedziałem się, gdzie byli. Brat Władysław po-

szedł do szkoły junackiej, a Tadeusz był w junakach, doszedł do Italii 

i wstąpił do 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Ojciec po trzech miesią-

cach z północy z obwodu syktywkarskiego [Komijska Autonomiczna 
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Socjalistyczna Republika Sowiecka] poszedł do wojska i spotkali-

śmy się w Iraku.

Relacja Emiliana Knapa, Zbiory Ośrodka Karta.

Do kwietnia 1944 r. przerzucono ok. 50 tys. żołnierzy 2. Korpusu 

Polskiego z Egiptu do Włoch. Dla Generała i jego podkomendnych był 

to doniosły moment, gdyż wielokrotnie podkreślał w swych rozka-

zach, że podległa mu jednostka podąża drogą Legionów Polskich pod 

dowództwem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i tak jak ci weterani 

walk u boku napoleońskiej Francji, bije się o niepodległość Ojczyzny. 

Polski kontyngent dołączono do 8. Armii brytyjskiej pod dowódz-

twem gen. por. Olivera Leesa, weterana bojów nad Sommą oraz 

uczestnika wielkich operacji alianckich w Afryce Północnej i na Sycylii. 

Zadaniem Brytyjczyków było wsparcie wykrwawionej 5. Armii ame-

rykańskiej gen. por. Marka Clarka, która w lutym 1944 r. walczyła nad 

brzegami rzeki Rapido oraz w miasteczku Cassino i bez powodzenia 

próbowała przełamać niemieckie pozycje w Apeninach Środkowych. 

Wróg Linię Gustawa obsadził doborowymi jednostkami, z których naj-

groźniejsze były formacje górskie oraz spadochronowe. Z nimi bili się 

Polacy, gdy zapadła decyzja o kolejnym szturmie. Brytyjskie dowódz-

two nakazało przygotowanie polskich oddziałów do walki w rejonie 

klasztoru benedyktyńskiego Monte Cassino lub w dolinie rzeki Liri, 

gdzie przebiegała droga do Rzymu. Władysław Anders był świadom 

wagi decyzji, gdyż jego przełożony – gen. por. Leese – zrelacjonował 

mu sytuację, zaznaczając, że „Niemcy odparli ponowne natarcie na 

miasto Cassino. Wojska sojusznicze na przyczółku Anzio znajdują się 

w trudnym położeniu. Wobec tego zdecydowano wielką ofensywę na 

odcinku frontu włoskiego od miasta Cassino do wybrzeża Morza Tyr-

reńskiego. […] Dla 2. Korpusu Polskiego przewidziano najtrudniejsze 

zadanie zdobycia w pierwszej fazie wzgórz Monte Cassino, a następ-

nie Piedimonte”. Atak ruszył w nocy z 11 na 12 maja 1944 r. Operacji 

nadano kryptonim „Honk”, tłumaczony jako „krzyk dzikich gęsi”. Teren 

zmagań był bardzo trudny, a rozpoznanie górskich zboczy nieprecy-

zyjne. Dodatkowo polskie patrole minerskie wysłane na przedpole 

jeszcze przed rozpoczęciem walk zostały wybite niemal do nogi. Dla-

tego natarcie piechoty poprzedzono nawałą artyleryjską, ale jej sku-

teczność była niewielka. Zaciekłe walki wręcz prowadzono o wzgórze 

„Widmo”, gdzie niemiecki ogień karabinów maszynowych i artylerii  

raził atakujących. Co piąty z nich poniósł śmierć lub został ranny. 
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Większość poległych tego dnia, to żołnierze z 5. Kresowej Dywizji 

Piechoty, których z powodu emblematów na kurtkach mundurowych 

nazywano „Żubrami”. To oni nacierali wąwozem między szczytami 

„Głowa Węża” a „Widmem”, skąd pięciokrotnie odrzucali niemieckie 

kontruderzenia i pozycje opuszczali jako ostatni.

Sanitariusze wyciągają rannych. Kpr. [Antoniego] Grądalskiego 

z opaskami Czerwonego Krzyża na obydwóch ramionach strzelec 

wyborowy zabił strzałem prosto w czoło w chwili, gdy opatrywał ran-

nego. To ten, co w Tobruku wróżył nam z kart powrót do domu, a nie 

chciał powiedzieć, jaki jemu pisany jest los.

T. Brzeziński, Służba zdrowia w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 

1939–1946. Z armią Andersa z ZSRR ku Polsce, Wrocław 2008.

Drugie uderzenie na Monte Cassino przeprowadzono 17 maja 

1944 r., wspierając piesze oddziały kilkoma czołgami z 4. Pułku Pan-

cernego „Skorpion”. Ponownie do boju poszli „Kresowiacy” – podko-

mendni gen. bryg. Nikodema Sulika, jak też najbardziej doświadczeni 

żołnierze z 3. Dywizji Strzelców Karpackich pod rozkazami gen. bryg. 

Bronisława Ducha, weterana walk we Francji w 1940 r. Skoordynowa-

nie działań z sojuszniczym Francuskim Korpusem Ekspedycyjnym 

gen. bryg. Alphonse Juina przyniosło efekty, a nacierający Polacy zdo-

byli i utrzymali kluczowe pozycje Monte Calvario (punkt 593), Mon-

te Castelle oraz Massa Albanetta. 18 maja 1944 r. patrol z 12. Pułku 

Ułanów Podolskich, na gruzach klasztoru zatknął polski proporzec, 

zamieniony następnie na sztandar. Po kilku godzinach, na wyraźny 

rozkaz gen. dyw. Andersa, powieszono obok również flagę brytyjską. 

Po bitwie żołnierze usłyszeli hejnał mariacki, który na rumowisku 

klasztoru odegrał na trąbce weteran walk spod Tobruku i El Ghazali 

plut. Emil Czech z 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Linia Gustawa zo-

stała przełamana, ale nie był to koniec walk. Alianci musieli jeszcze 

sforsować linię Hitlera, którą przełamali z końcem maja 1944 r., otwie-

rając drogę na Rzym, do którego wkroczyli 4 czerwca 1944 r. 

Natomiast polskie siły prowadziły w rejonie Monte Cassino dzia-

łania bojowe do 25 maja 1944 r., zdobywając po ciężkich walkach 

Piedimonte i przerywając kolejne ufortyfikowane pozycje, czyli tzw. 

linię Hitlera. Ogółem straty 2. Korpusu Polskiego w tzw. czwartej 

bitwie o Monte Cassino wyniosły 924 zabitych, 2930 rannych oraz 

345 zaginionych. Poległych złożono na Polskim Cmentarzu Wojen-
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nym usytuowanym pomiędzy Monte Cassino a wzgórzem nr 593 

(Monte Calvario) w tzw. Dolinie Śmierci, gdzie oddało życie najwięcej 

naszych rodaków. W 1970 r. obok swych podkomendnych spoczął 

również gen. broni Władysław Anders, którego władze komunistycz-

nej Polski pozbawiły obywatelstwa. Zdobycie Monte Cassino nastą-

piło po 129 dniach zmagań i była to najkrwawsza bitwa na Froncie 

Zachodnim. Straty alianckie szacowane są na ok. 100 tys. zabitych, 

rannych i zaginionych.

Z bitwą nierozłącznie związana jest piosenka „Czerwone maki na 

Monte Cassino”. Autorem tekstu był Feliks Konarski „Ref-Ren”, który 

pracował nad nim w nocy z 17 na 18 maja 1944 r., gdy trwało dru-

gie polskie natarcie. Melodię skomponował natomiast jego kolega 

Alfred Schütz, współpracujący z wojskową orkiestrą pod kierownic-

twem Henryka Warsa. 18 maja 1944 r. utwór wykonał Teatr Żołnierza 

Polskiego przy 2. Korpusie Polskim.

Z początkiem czerwca 1944 r. siły polskie ponownie weszły do 

akcji z zadaniem dojścia do Adriatyku i opanowania portowego mia-

sta Ankony. Znów ścierano się o każde wzgórze i miejscowość. 3 lip-

ca 1944 r. brytyjskie formacje, działając na zachód od polskiego Kor-

pusu, obeszły Jezioro Trazymeńskie i zdobyły miejscowość Arezzo 

zagradzającą drogę do Florencji, wkraczając do niej miesiąc później. 

Natomiast Polacy po trzech tygodniach zmagań zdobyli Loreto oraz 

podeszli pod Ankonę i przystąpili do jej szturmu. Jednostki z 5. Kre-

sowej Dywizji Piechoty opanowały okalające miasto wzgórza, zaś 

żołnierze z 3. Dywizji Strzelców Karpackich rozpoczęli walki uliczne. 

Miasto zdobyto 18 lipca 1944 r., tracąc ok. 500 wojskowych i uznając 

kolejnych ok. 140 żołnierzy za zaginionych. Poległych pochowano 

na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto, a jesienią 1944 r. dołą-

czyli do nich zabici w bojach o Pesaro oraz Rimini, jak też ci, którzy 

oddali życie w kampanii o przełamanie masywu Apeninu Emiliań-

skiego. W sumie w Loreto spoczęło ponad tysiąc zabitych i zmarłych  

podkomendnych gen. dyw. Andersa, a wśród nich kpr. pchor. Zbi-

gniew Okulicki, absolwent szkoły junaków w Tel Awiwie, jedyny syn 

gen. bryg. Leopolda Okulickiego.

Najdroższy Mój Obrońco!

Wiedz o tym, że ja zawsze modlę się za wszystkich rannych, 

a szczególnie za tego, który otrzyma ten list. Tak ja rozumiem Twoje 
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Na rysunku widoczne czołgi ze 

szwadronu dowodzenia 1. Pułku 

Ułanów Krechowieckich, w asyście 

żołnierzy osłony przed Bazyliką św. 

Petroniusza w Bolonii. Jednostka 

przynależała do 2. Warszawskiej 

Dywizji Pancernej będącej „pięścią” 

Korpusu. Dywizja powstała w Iraku 

w 1943 r. i początkowo funkcjo-

nowała jako brygada czołgów. 

W sierpniu 1944 r. została prze-

kształcona w większy związek 

taktyczny i na swym wyposażeniu 

miała m.in. amerykańskie czołgi 

„Sherman”. Walki o Bolonię były 

ostatnią wielką operacją bojową 

2. Korpusu Polskiego, który w la-

tach 1944–1945 utracił ok. 3 tys. 

żołnierzy. Jednak straty zostały 

szybko uzupełnione i w 1946 r. pod 

rozkazami gen. dyw. Władysława 

Andersa służyło już ok. 100 tys. 

żołnierzy.

Bolonia 
9-21 kwietnia1945 r.
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i innych bóle nie tylko ciała, ale i duszy, toteż proszę Matki Najświęt-

szej, aby powróciła Cię jak najszybciej do zdrowia, dodała otuchy, po-

krzepiła na duchu, odsunęła na zawsze zwątpienie, aby szepnęła Ci 

na ucho – Zwyciężysz... Wiem, jakie przeszliście etapy, jakie straszne 

chwile, lecz każdy walczył do ostatniej chwili, każdy walczył o wolność 

i o wiarę, toteż ta wiara, ta miłość ku Chrystusowi dowiedzie nas do 

bliskiej sercu, lecz dalekiej odległością Polski. Jeśli nie sprawię Ci tym 

trudności i jeśli możesz, to napisz mi, co najbardziej Cię boli. Czy rana, 

czy też może tęsknota za rodziną, czy może masz inne powody do 

smutku, których nie mogę odgadnąć. To proszę Ciebie tak serdecz-

nie, opisz mi wszystko. […] A teraz zaznajomię Cię coś niecoś z moim 

życiem. Otóż jestem tutaj z całą rodziną, to jest z mamusią i dwiema 

siostrami. […] Brak nam tylko tatusia, który również tak jak wy wszy-

scy toruje drogę do Wolnej Polski. […]

Rodaczka, Isfahan

W. B. Kociuba, „Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko,  

mamy łzy i uśmiech niedoli”. Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu,  

wstęp i oprac. W. Kujawa, Warszawa 2020.

Niestety sukcesy bojowe 2. Korpusu Polskiego przyćmiły wy-

darzenia na Kresach Wschodnich, gdyż w tym czasie Armia Czer-

wona rozbrajała Wileńskie i Nowogródzkie Zgrupowanie Armii 

Krajowej, które walczyło z Niemcami i odbijało z ich rąk Wilno. 

Aresztowania i deportacje były już przeprowadzane od początku 

1944 r., gdy jednostki sowieckie przekroczyły przedwojenną gra-

nicę II Rzeczypospolitej, spychając siły niemieckie na zachód. La-

tem 1944 r. represje NKWD osiągnęły swój punkt kulminacyjny, 

ponieważ ok. 6 tys. akowców w okolicach Wilna pozbawiono broni, 

wolności, a i niekiedy życia. Wielu z zatrzymanych oficerów trafiło 

do jenieckiego obozu nr 178 NKWD pod Riazaniem. Szeregowych 

i podoficerów kierowano natomiast do 361. zapasowego pułku pie-

choty w Kałudze i zmuszano do pracy przy wyrębie lasów i budo-

wie dróg.

Jeszcze większą tragedią był wybuch Powstania Warszawskie-

go, gdyż osamotnione pododdziały AK prowadziły od 1 sierpnia 

1944 r. nierówną walkę z okupantem niemieckim. Generał wiedział, 

że ten bohaterski czyn skazany był na klęskę i wielokrotnie odnosił 

się do tragedii powstańców oraz cywilów, jasno precyzując również 

cele Stalina względem Polski.
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Ze względu na odległość baz i zasięgu samolotów będących w uży-

ciu, pomoc z zachodu nie mogła być w tym czasie skuteczna. Nato-

miast ze strony sowieckiej istniały, w zasadzie, jak najkorzystniejsze 

możliwości wsparcia Powstania. W końcu lipca 1944 oddziały sowiec-

kie zajęły szereg miejscowości odległych o kilkanaście mil angielskich 

od Warszawy, mogły więc udzielić pomocy w każdy sposób: przez 

działanie na froncie, przez zrzuty uzbrojenia z samolotów, czy choćby 

przez wsparcie lotnicze. Ale znając Rosję wiedziałem, że na jej pomoc 

liczyć nie można. Rosja dąży do przeprowadzenia własnych planów, 

a na polskie dążenia do niepodległości patrzy wrogo. Postępowanie 

Rosji na ziemiach polskich, które zajęła, było jeszcze jednym tego po-

twierdzeniem. 

W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946,  

Warszawa 2009.

Ponowne działania ofensywne 2. Korpus Polski rozpoczął wiosną 

1945 r., schodząc z gór na Nizinę Padańską. Tym razem 2. Korpus 

Polski uderzał na Bolonię, współdziałając z jednostkami amerykań-

skimi, hinduskimi oraz południowoafrykańskimi. Po stronie polskiej 

do działań – 9 kwietnia 1945 r. – przystąpiła 3. Dywizja Strzelców 

Karpackich, 5. Kresowa Dywizja Piechoty oraz 2. Warszawska Bryga-

da Czołgów pod dowództwem gen. bryg. Bronisława Rakowskiego, 

zajmując w walkach miejscowości Forli, Faenza oraz Imola. Pozo-

rowane natarcie na Bolonię prowadzili polscy pancerniacy ze Zgru-

powania „RUD” pod dowództwem gen. bryg. Klemensa Rudnickiego 

poruszając się drogą nr 9. Natomiast atak oskrzydlający od północy 

wykonywały obydwie dywizje piechoty, które wzmocniono pozo-

stałymi czołgami Brygady (Zgrupowanie „RAK”). Walki prowadzono 

forsując liczne przeszkody wodne i wkraczając do Bolonii 21 kwiet-

nia 1945 r. Wyzwolenie miasta osiągnięto za cenę ok. 300 poległych 

i  czterokrotnie wyższą liczbę rannych, lecz dzięki działaniom oskrzy-

dlającym zapobieżono długotrwałym walkom ulicznym oraz urato-

wano cenne zabytki architektury. Wśród nich Bazylikę św. Petroniu-

sza w Bolonii z XIV w. 

Zasługi Generała jako dowódcy na włoskim teatrze działań wo-

jennych zostały wysoko ocenione i władze polskie uhonorowały go 

Orderem Virtuti Militari III klasy, a rządy państw alianckich przyzna-

ły mu brytyjski Order Łaźni i amerykański order „Legion of Merit”.  
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Równocześnie wzrastała jego pozycja w strukturach dowodzenia, 

gdyż do połowy 1945 r. pełnił obowiązki Naczelnego Wodza Polskich 

Sił Zbrojnych i przez kilka powojennych lat był Generalnym Inspekto-

rem Sił Zbrojnych, co pozwalało rozbudowywać mu struktury 2. Kor-

pusu Polskiego. 

Wyzwolenie Bolonii było jednak ostatnią wielką bitwą 2. Korpu-

su Polskiego. Niebawem ogłoszono kapitulację sił niemieckich na 

Półwyspie Apenińskim, zaś 8 maja 1945 r. zakończyła się II wojna 

światowa w Europie. Niestety podczas konferencji w Jałcie (4-11 lu-

tego 1945 r.) ustalono, że Polska znajdzie się w sowieckiej strefie 

wpływów, a jej Kresy Wschodnie zostaną dołączone do Związku So-

wieckiego. Dla wielu podkomendnych gen. dyw. Andersa oznaczało 

to brak perspektyw na powrót do komunistycznej Polski, a tym bar-

dziej do ZSRS. Na nic też zdały się protesty Generała, który domagał 

się wycofania polskiej formacji z dalszej walki i przedstawiał swoje 

motywy prezydentowi RP Władysławowi Raczkiewiczowi. Argumen-

tował również przed brytyjskim premierem Winstonem Churchillem, 

że jest to niewdzięczność wobec Polski i godzi w jej integralność te-

rytorialną. 

Mało powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Uważam że stało się 

wielkie nieszczęście. Na takie załatwienie sprawy naród polski nie 

zasłużył i my walczący tutaj nie mogliśmy tego oczekiwać. Polska 

pierwsza krwawiła w tej wojnie i poniosła ogromne straty. Była so-

juszniczką Wielkiej Brytanii od początku i w najcięższych dla niej chwi-

lach. Na obczyźnie zdobyliśmy się na największy wysiłek, na jaki stać 

było żołnierza, w powietrzu, na morzu i lądzie. W Kraju zorganizowa-

liśmy największy ruch oporu przeciwko Niemcom. Żołnierz walczył 

o Polskę, walczył o wolność swojego Narodu. Co dzisiaj, my dowódcy, 

mamy powiedzieć żołnierzowi? Rosja sowiecka, która do roku 1941 

była w ścisłym sojuszu z Niemcami, zabiera nam obecnie połowę na-

szego terytorium, a w pozostałej części chce ustanowić swoje rządy. 

Wiemy z doświadczenia do czego to zmierza.

Generał Władysław Anders 1892–1970. Kancelaria Senatu,  

oprac. R. Stawicki, Gdynia 2006.

Żadne jednak protesty, ani apele nie mogły zmienić niekorzyst-

nych dla Polski decyzji. Próbowano jeszcze rozbudowywać Polskie 

Siły Zbrojne na Zachodzie, przyjmując w szeregi m.in. 2. Korpusu 
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Polskiego powstańców warszawskich, byłych robotników przymu-

sowych oraz więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Nawet 

sięgnięto po jeńców polskich z Wehrmachtu, czy też po przedwojen-

nych obywateli II Rzeczypospolitej ukraińskiego oraz białoruskie-

go pochodzenia, dbając by osoby te, nie zostały oddane Sowietom. 

Niebawem pod komendą Generała służyło już ok. 100 tys. żołnie-

rzy. Trzonem tych sił byli frontowi weterani, tęskniący za rodzinnym 

Wilnem, Grodnem, czy też Lwowem. Wielu z nich nie miało żadnych 

złudzeń, co do ich losu pod sowiecką władzą. Dlatego nie zamierzali 

wracać w rodzinne strony i z dużą rezerwą odnosili się do propagan-

dowych działań Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Całko-

wicie odmienne były jednak nastroje wśród nowo zmobilizowanych 

żołnierzy Korpusu, gdyż niejeden z nich nosił się z myślą wyjazdu do 

kraju. Dotyczyło to w szczególności obywateli polskich wcielonych 

do armii niemieckiej, jeńców Wojska Polskiego z wojny 1939 r. oraz 

polskich robotników przymusowych. Władze brytyjskie były świado-

me tych nastrojów, a apele komunistycznych władz Polski trafiały na 

podatny grunt. 

W 1947 r. Izba Gmin uchwaliła Polish Resettlement Act, ustawę 

umożliwiającą nadanie obywatelstwa żołnierzom rozwiązanych rok 

wcześniej Polskich Sił Zbrojnych i ich rodzinom. Z szansy osiedlenia 

się na Wyspach Brytyjskich skorzystało ok. 11 tys. osób przebywają-

cych w afrykańskich osiedlach, kolejne 2,5 tys. z nich wyemigrowało 

do krajów Ameryki Północnej. Podobnie potoczyły się losy polskiej 

diaspory w Azji, gdyż ok. 3,5 tys. osób opuściło Iran oraz Liban i przy-

było do Wielkiej Brytanii. Natomiast ok. tysiąca polskich uchodźców 

podążyło do Argentyny i Nowej Zelandii, a jedynie ok. 300 z nich zde-

cydowało się na powrót do Polski. Do 1948 r. opustoszały polskie 

osiedla na Półwyspie Indyjskim w Balachadi, Karaczi i Valivade, zaś 

cztery lata później rozwiązano podobne skupiska w Afryce: Koja 

i Tangeru. 

W połowie listopada 1946 r. została przeprowadzona demobili-

zacja II Korpusu Polskiego. W każdym z oddziałów powołano komi-

sję, przy udziale brytyjskiego oficera łącznikowego, która zapisywała 

ochotników na powrót do kraju. Kto nie chciał, mógł się zapisać do or-

ganizowanego właśnie [Polskiego] Korpusu Przysposobienia i Roz-

mieszczenia. [...] Cała akcja demobilizacyjna, przeprowadzona z ta-

kim rozmachem, okazała się zupełnym niewypałem. Brytyjczykom  
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zależało, aby możliwie wszyscy powrócili do kraju. Tymczasem na po-

wrót zapisało się tylko kilkunastu żołnierzy z całego [mojego] pułku.

W. Górski, Żołnierskim szlakiem przez Tobruk i Monte Cassino,  

 Szczecin 1991.

W Londynie Generał dbał przede wszystkim o sprawy demobi-

lizowanych żołnierzy, gdyż przez szeregi Polskiego Korpusu Przy-

sposobienia i Rozmieszczenia (ang. Polish Resettlement Corps) do 

1949 r. przeszło ok. 115 tys. naszych rodaków. Dla wielu z nich była 

to jedyna szansa, aby otrzymać żołd, zakwaterowanie, wyżywienie 

i opiekę medyczną. Dodatkowo polscy weterani objęci zostali szkole-

niami zawodowymi oraz wzięli udział w kursach językowych, by móc 

jak najszybciej rozpocząć pracę zarobkową, co jednak wzbudzało 

liczne sprzeciwy brytyjskich związków zawodowych. Dlatego trzeba 

było wywalczyć dla wielu z nich zapomogi, renty i zasiłki socjalne, 

gdyż nie było łatwo zatrudnić się im na obczyźnie i pozostać w Wiel-

kiej Brytanii. Stąd niektórzy z byłych żołnierzy – po upływie kilku lat 

– emigrowali do Kanady, USA, Argentyny, Australii i Nowej Zelandii. 

Jedynie kilka tysięcy wojskowych służących w 2. Korpusie Polskim 

decydowało się na powrót do Ojczyzny, zaś ok. 4 tys. z nich wyjecha-

ło do ZSRS. Byli to w większości Białorusini oraz Ukraińcy, którzy 

dołączyli do swych rodzin i wraz z nimi zostali deportowani w głąb 

Związku Sowieckiego. 

26 września 1946 r. Rada Ministrów pozbawiła polskiego obywa-

telstwa gen. dyw. Władysława Andersa oraz 75 innych generałów 

i  wyższych oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wśród nich 

byli m.in. gen. dyw. Stanisław Kopański, gen. dyw. Stanisław Maczek, 

gen. bryg. Stanisław Sosabowski, gen. dyw. Tadeusz Komorowski 

i gen. bryg. Antoni Chruściel. Dla tych ludzi nie było już powrotu, 

pozostali oni na emigracji, angażując się w działalność niepodle-

głościową oraz kulturalną. Władysław Anders zamieszkał w Lon-

dynie i od 1949 r. przewodniczył Skarbowi Narodowemu, którego 

zadaniem było wspieranie dążeń niepodległościowych. Dbał także 

o wychowanie dzieci polskich emigrantów, zasiadając we władzach 

Polskiej Macierzy Szkolnej. Do 1964 r. przewodził Polskiej Fundacji 

Kultury, promującej wiersze Mariana Hemara i Juliana Lechonia 

oraz prozę Józefa Czapskiego. Z bezkompromisowego i dzielnego 

dowódcy przeistoczył się w polityka, który z determinacją jednoczył 

polskie środowisko emigracyjne i zabiegał na arenie międzynarodo-



wej o sprawę polską. W maju 1954 r. – w dziesiątą rocznicę – bi-

twy o Monte Cassino został awansowany do stopnia generała broni. 

Nigdy nie zapomniał o żołnierzach, którymi dowodził i ostatni hołd 

oddał im w maju 1969 r., gdy stanął na Polskim Cmentarzu Wojsko-

wym u podnóża Monte Cassino. Rok później powrócił do swych pod-

komendnych, gdyż jego trumnę złożono we włoskiej ziemi. 

Odznaczenia:
Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari,  

Krzyż Kawalerski Orderu Wojennego Virtuti Militari,  

Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari,  

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari,  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,  

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,  

Krzyż Walecznych (nadany czterokrotnie),  

Złoty Krzyż Zasługi (nadany czterokrotnie),  

Krzyż Niepodległości,  

Order Łaźni,  

„Legion of Merit”,  

Order Orła Białego (nadany pośmiertnie).
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