
General Władysław Anders, the commander of the Polish Armed Forces in the USSR.

Gen. Władysław Anders, dowódca Armii Polskiej w ZSRS.
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FROM THE SOVIET GULAG TO MONTE CASSINO 
GENERAL WŁADYSŁAW ANDERS AND THE POLISH II CORPS



The Third Reich’s invasion of the Soviet Union changed the 
international situation: the alliance between the two military 
superpowers, sealed with their invasion of Poland, was now 
broken. The USSR joined the anti-German coalition, which 
Great Britain welcomed with content as it had carried the 
main burden of the anti-German efforts since France’s 
capitulation. British Prime Minister Winston Churchill proposed 
a military alliance to Joseph Stalin and General Władysław 
Sikorski’s government also began negotiations with the Soviet 
government. The Polish side’s priority was to force the Soviet 
Union to deem the provisions of the Molotov-Ribbentrop Pact 
null and void and release Polish citizens detained in the USSR. 
The agreement signed on 30 July 1941 in London included 
a declaration of mutual assistance in fighting the Third Reich 
and the Soviets’ consent to the formation of the Polish Army in 
the USSR, and it also invalidated the Soviet-German treaties of 
1939. An additional protocol concerned granting ’amnesty’ to 
Polish citizens detained in Soviet prisons and camps.

Atak III Rzeszy na Związek Sowiecki zmienił sytuację 
międzynarodową: został zerwany sojusz dwóch potęg militarnych, 
które napadły na Polskę w 1939 r. Sowieci w krótkim czasie 
zostali wyparci z całego okupowanego przez nich terytorium Polski. 
ZSRS stał się sojusznikiem Wielkiej Brytanii, od kapitulacji Francji 
ponoszącej główny ciężar zmagań z hitlerowskimi Niemcami. Przy 
poparciu Brytyjczyków również rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
rozpoczął pertraktacje z rządem sowieckim. Priorytetem strony 
polskiej było wymuszenie na ZSRS uznania granic wschodnich 
Rzeczypospolitej na gruncie Traktatu Ryskiego i uwolnienia polskich 
obywateli więzionych na terytorium ZSRS. Polsko-sowiecki układ 
podpisany 30 VII 1941 r. w Londynie przez premiera W. Sikorskiego 
i sowieckiego ambasadora Iwana Majskiego zawierał oświadczenie, 
że traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 r., dotyczące zmian 
terytorialnych w Polsce utraciły swą moc, deklarację wzajemnej 
pomocy w walce z III Rzeszą i zgodę Sowietów na utworzenie na 
terytorium ZSRS polskiej armii. W protokole dodatkowym do układu 
znalazł się zapis o ogłoszeniu „amnestii” dla obywateli polskich 
przetrzymywanych w sowieckich więzieniach i obozach. 

If Hitler invaded hell I would make at least a favourable 
reference to the devil in the House of Commons.

Gdyby Hitler najechał piekło, udzieliłbym w Izbie Gmin 
co najmniej pozytywnych rekomendacji diabłu. 

Winston Churchill

Signing of the Polish-Soviet alliance by Prime Minister of the Polish Government in Exile General 
Władysław Sikorski and Soviet Ambassador to Great Britain Ivan Mayski. Also sitting at the table 
are: British Prime Minister Winston Churchill and British Minister of Foreign Affairs Anthony Eden 
– London, 30 July 1941. (NAC)

Podpisanie układu o współpracy pomiędzy Polską i ZSRS. Podpisy składają premier polskiego rządu na uchodźstwie 
gen. Władysław Sikorski i sowiecki ambasador w Wielkiej Brytanii Iwan Majski. Przy stole siedzą również: premier 
Wielkiej Brytanii Winston Churchill i brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden. (NAC)

General Władysław Anders, the commander of the Polish Armed 
Forces in the USSR, (on the right) with General Georgy Zhukov, the 
chief of Department IV of the 2nd Directorate of the NKGB and 
a NKVD liaison officer with the Polish command – Yangiyul, the Soviet 
Union, autumn 1941. In September 1939 General Władysław Anders 
commanded a cavalry brigade. Wounded during an attempt to cross to 
the Hungarian territory, he was taken captive by the Soviets. Detained 
in the NKVD Lubyanka prison, he avoided the fate of thousands of 
Polish officers killed as per Stalin’s order of 1940. (IPMS/OK)

Gen. Władysław Anders, dowódca Armii Polskiej w ZSRS (z prawej) 
i gen. Gieorgij Żukow, szef IV Oddziału II Zarządu NKGB, przedstawiciel 
NKWD ds. łączności z polskim dowództwem - Jangi-Jul, ZSRS, jesień 1941 r. 
Gen. W. Anders dowodził we wrześniu 1939 r. brygadą kawalerii, ranny 
podczas próby przebicia się na Węgry, trafił do niewoli sowieckiej. Więziony 
przez NKWD na Łubiance, uniknął losu tysięcy polskich oficerów zgładzonych 
na rozkaz Stalina w 1940 r. (IPMS/OK)

in Moscow the Ministers of Foreign Affairs of the Soviet 
Union and the Third Reich sign the non-aggression 
pact known as the Molotov-Ribbentrop Pact. Its secret 
protocol divides the territory of Poland and the Baltic 
States between the Third Reich and the USSR.
ministrowie spraw zagranicznych Związku Sowieckiego i III Rzeszy 
podpisują w Moskwie układ o nieagresji (pakt Ribbentrop-Mołotow). 
Tajny protokół dodatkowy przewidywał podział ziem Polski oraz 
państw bałtyckich między III Rzeszę a ZSRS.

the Soviet Union fulfils its obligations towards 
the Third Reich and invades Poland.
Związek Sowiecki wypełnia zobowiązania sojusznicze wobec 
III Rzeszy i dokonuje inwazji na Polskę.

Germany invades the USSR (Operation Barbarossa).
wojska niemieckie atakują ZSRS (plan Barbarossa).

the Sikorski-Mayski agreement is signed in London, 
reinstating diplomatic relations between Poland and 
the USSR.
podpisanie w Londynie układu Sikorski-Majski, przywracającego 
stosunki dyplomatyczne między Polską i ZSRS. 

Poland and the USSR sign a military agreement in Moscow.
w Moskwie zostaje podpisana umowa wojskowa między Polską i ZSRS, 
która daje podstawę do formowania Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. 

23/08/1939

17/09/1939

22/06/1941

30/07/1941

14/08/1941
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Signed in Moscow on 14 August 1941, the Polish-Soviet 
military agreement provided foundations for the formation of 
the Polish Army in the USSR. It was a part of the Polish Armed 
Forces in the West and was subordinate to Commander-in-Chief 
General Władysław Sikorski. But in fact it was operationally 
subordinate to the Red Army and its commander was appointed 
by the Polish Government in consultation with the Soviets.
The Commander-in-Chief entrusted that position to General 
Władysław Anders. Equipping and supporting the troops was 
Soviet responsibility. Buzuluk, Tatishchevo, and Totskoye were 
designated as the Polish troops’ formation points. The health 
of the recruits, mostly arriving from the Stalinist labour camps 
and exile, would have normally disqualified them from service. 
In March 1942 there were over 70,000 soldiers in the Polish 
Army ranks.

W Moskwie 14 VIII 1941 r. została podpisana polsko – sowiecka 
umowa wojskowa, dająca podstawę do utworzenia Armii Polskiej 
w ZSRS. Była ona częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
i podlegała Naczelnemu Wodzowi gen. W. Sikorskiemu. Jej dowódcę 
mianował rząd polski w porozumieniu z rządem sowieckim. Naczelny 
Wódz powierzył to stanowisko gen. W. Andersowi. W czasie działań 
wojennych operacyjnie miała być podporządkowana dowództwu 
Armii Czerwonej, do którego miał być dokooptowany przedstawiciel 
Polski. Wyposażenie i utrzymanie wojska należało do ZSRS. Na 
miejsca formowania polskich jednostek wyznaczono: Buzułuk, 
Tatiszczewo i Tockoje. Stan zdrowia rekrutów, w większości 
przybywających ze stalinowskich łagrów i miejsc zesłania, 
w normalnych warunkach dyskwalifikowałby ich jako nieprzydatnych 
do służby. W marcu 1942 r. w szeregach polskiego wojska 
znajdowało się ponad 70 tys. żołnierzy.

I was told that I was unfit for service. I started crying and asked why. 
They said that I would not be able to lift my rifle, because I was just skin 
and bones, but they told me not to worry, because there were plenty of 
men like me.

Powiedzieli, że nie nadaję się do armii. Zacząłem płakać i spytałem dlaczego. Odparli, 
że nie uniosę broni, bo składam się z samej skóry i kości, ale radzili się nie martwić, 
ponieważ mieli mnóstwo takich jak ja. 

Zygmunt Kornaś, a volunteer to Anders’ Army
Ochotnik do Armii Andersa

The Polish cemetery in Buzuluk, December 1942. The severe climate (in winter the temperature dropped 
to -50 degrees Celsius), malnutrition, and illnesses decimated the ranks of the Polish Army. In the winter 
of 1941/1942 the daily death toll in the Polish camps was up to 350 people. The transfer of the Polish 
military men and civilians to the south of the USSR (to Kazakhstan, Uzbekistan, and Kirgizstan) did not 
improve the situation, as 10,000 Poles died there of a typhus epidemic. (IPMS/OK)

Polski cmentarz w Buzułuku, grudzień 1941 r. Trudne warunki klimatyczne (zimą temperatury spadały do -50 stopni 
Celsjusza), niedożywienie i choroby dziesiątkowały szeregi polskiego wojska. Zimą 1941/42 dziennie umierało 
w polskich obozach do 350 osób. Sytuacji nie poprawiło przemieszczenie polskich wojskowych oraz cywilów 
na  południe ZSRS: do Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Ofiarą epidemii tyfusu padło tam 10 tys. Polaków.  
(IPMS/OK)

Recruits for the Polish Army (Anders Army) waiting for a transport - USSR, 1941 r. (NAC)

Rekruci do Armii Polskiej (Armii Andersa) czekają na transport - ZSRS, 1941 r. (NAC)

1941 poster design by Ludwik Wiechecki. The motto ‘We shall survive’ alludes to the situation of the Poles 
in the Soviet Union. (IPMS/OK)

Projekt plakatu Ludwika Wiecheckiego „Przetrwamy” z 1941 r. nawiązujący do sytuacji Polaków w Związku 
Sowieckim. (IPMS/OK)

A parade of the Polish Army’s detachments on the occasion of the anniversary of the adoption of the 
Polish May Third Constitution – Yangiyul, Soviet Union, 1942. (NAC)

Defilada pododdziałów Armii Polskiej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Jangi-Jul (Związek 
Socjalistycznych Republik Sowieckich), 1942 r. (NAC)
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The centres of formation and stationing of the Polish Armed Forces and civilians in the USSR, Near East, and 
Middle East. Established in late 1942 in Palestine and Egypt, cadet schools and Junior Female Volunteers Schools 
were also subordinated to the Polish Army. The Army trained the total of approx. 5,000 minors of both sexes, 
approx. 1,200 of whom fought on the Apennine Peninsula after coming of age. (IPN)

Ośrodki formowania i rozmieszczenia Polskich Sił Zbrojnych oraz ludności cywilnej w Związku Socjalistycznych Republik 
Sowieckich, na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Wojsku Polskiemu podlegały również Szkoły Junackie i Szkoły Młodszych 
Ochotniczek, które powstały z końcem 1942 r. w Palestynie i Egipcie. Ogółem armia wykształciła ok. 5 tys. małoletnich 
obojga płci, z nich ok. 1,2 tys. – po uzyskaniu pełnoletniości – wzięło udział w walkach na Półwyspie Apenińskim. (IPN)

Since its beginning, the cooperation with the Soviets had run 
into numerous obstacles. The Soviet authorities obstructed 
the intake of Polish citizens from different ethnic backgrounds 
and delayed provision of heavy equipment to the Polish units, 
at the same time demanding that individual divisions be sent 
to the front line, which was a violation of the Polish-Soviet 
agreements. Finally, in March 1942 Joseph Stalin announced 
a reduction of food rations for the Polish Army to 26,000. 
General Władysław Sikorski attributed great importance to 
the Polish military presence on the eastern front line, which he 
regarded as a bargaining card in the border negotiations with 
the Soviets. Nevertheless, he had to accept the fact that the 
evacuation from the USSR was inevitable, at least of some of 
the Polish troops. The British Prime Minister was of the same 
opinion; due to the difficult military situation of the British in 
Africa Winston Churchill was keenly interested in the Polish 
presence in the Middle East.

Współpraca ze stroną sowiecką od początku sprawiała wiele 
problemów. Władze ZSRS utrudniały pobór obywateli RP 
narodowości niepolskich, zwlekały z wyposażeniem polskich 
jednostek w ciężki sprzęt, jednocześnie domagając się (wbrew 
ustaleniom) wysłania na front pojedynczych dywizji. Wreszcie 
w marcu 1942 r. Józef Stalin zapowiedział ograniczenie racji 
żywnościowych dla polskiej armii zaledwie do 26 tys. Premier 
i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, który przywiązywał 
dużą wagę do obecności militarnej Polski na froncie wschodnim, 
musiał pogodzić się z faktem, że konieczna jest ewakuacja 
z ZSRS, przynajmniej części polskiego wojska. Takie było 
także stanowisko brytyjskiego premiera. Churchill był żywo 
zainteresowany obecnością Polaków na Bliskim Wschodzie 
w związku z trudnym położeniem militarnym Brytyjczyków 
w Afryce.

General Władysław Anders orders evacuation of some of 
the military units and civilians from the USSR to Iran.
gen. Władysław Anders wydaje rozkaz o rozpoczęciu ewakuacji 
części jednostek wojskowych i osób cywilnych z ZSRS do Iranu.

the beginning of the first stage of the evacuation of 
Anders’ Army and the families of the military men 
(over 31,000 soldiers and 12,000 civilians).
początek pierwszej fazy ewakuacji ze Związku Sowieckiego 
żołnierzy armii gen. W. Andersa i tzw. rodzin wojskowych 
(ewakuowano ponad 31 tys. żołnierzy i 12 tys. cywilów).

the Soviet government agrees to the evacuation of the 
remaining units of Anders’ Army.
rząd sowiecki wyraża zgodę na ewakuację z ZSRS pozostałych 
jednostek armii gen. W. Andersa.

the beginning of the second stage of the evacuation – 
44,000 soldiers and 26,000 civilians leave the USSR.
rozpoczyna się druga faza ewakuacji, ZSRS opuszczają 44 tys. 
żołnierzy i 26 tys. cywilów.

more than 1,600 soldiers and civilians arrive by land 
from Ashgabat to Mashhad. The evacuation comes to 
an end.
przybycie drogą lądową z Aszchabadu do Meszhedu ponad 1,6 tys. 
żołnierzy i cywilów kończy ewakuację.

19/03/1942

24/03/1942

8/07/1942

10/08/1942

1/09/1942

Cooking for Polish refugees in a transit camp, Bandar-e Pahlavi, 1942. The first ship with Polish troops and 
civilians reached that Iranian port on the Caspian Sea on 24 March 1942. Established by the British in Tehran, 
the staff for the evacuation of Poles effectively conducted the whole operation even though the number of the 
evacuated was much larger than expected. (IPMS/OK)

Przygotowywanie posiłku w obozie przejściowym dla polskich uchodźców w Pahlevi, 1942 r. Do tego irańskiego portu 
nad Morzem Kaspijskim przypłynął 24 III 1942 r. pierwszy statek z polskimi żołnierzami i cywilami. Brytyjczycy utworzyli 
w Teheranie Sztab do Spraw Ewakuacji Polaków, który mimo większej niż pierwotnie zakładano liczby ewakuowanych, 
sprawnie przeprowadził całą operację. (IPMS/OK)

Polish soldiers before evacuation - Yangiyul, 1942. (NAC)

Żołnierze polscy przed ewakuacją – Jangi-Jul, 1942 r. (NAC)
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In September 1939 the Soviets captured approx. 230,000 
Polish soldiers, including approx. 12,000 officers. The POWs 
were detained in special camps in Kozelsk, Ostashkov, and 
Starobilsk. A small number of the POWs from those camps 
came to the recruitment centres when the formation of the 
Polish divisions began in the USSR. Based on their testimonies, 
a list of the ’missing’ individuals was drafted and a search was 
launched. The Soviet authorities provided twisted explanations. 
Władysław Sikorski and Władysław Anders’ personal 
intervention with Joseph Stalin did not help either. Everything 
became clear in April 1943 when the Germans informed the 
world about their macabre discoveryin the Katyn Forest, which 
became a turning point in the Polish-Soviet relations. Stalin 
used it to cynically sever diplomatic relations with the Polish 
Government in Exile, accusing Poland of collaboration with 
the Third Reich.

Sowieci wzięli do niewoli we wrześniu 1939 r. ok. 230 tys. 
polskich żołnierzy. Wśród nich było ok. 12 tys. oficerów. 
Umieszczono ich w obozach specjalnych w Kozielsku, Ostaszkowie 
i Starobielsku. Kiedy zaczęło się formowanie polskich dywizji 
w ZSRS, w punktach werbunkowych stawili się nieliczni jeńcy 
z tych obozów. Na podstawie ich relacji sporządzono listę 
nazwisk „zaginionych” i wszczęto ich poszukiwania. Władze 
sowieckie udzielały pokrętnych wyjaśnień. Nawet osobista 
interwencja W. Sikorskiego i W. Andersa u J. Stalina nie 
przyniosła efektu. Sprawa wyjaśniła się  w kwietniu 1943 r., 
gdy Niemcy poinformowali świat o makabrycznym odkryciu 
w Lesie Katyńskim. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym 
w relacjach polsko-sowieckich. Stalin wykorzystał je cynicznie 
do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim na 
uchodźstwie, oskarżając Polaków o współpracę z Niemcami.

the Soviet government follows NKVD Head Lavrentiy 
Beria’s suggestion concerning the execution of 25,700 
Polish citizens: prisoners of war from the camps in 
Kozelsk, Ostashkov, and Starobilsk and prisoners from 
prisons on the occupied Eastern Borderlands of the 
Second Republic of Poland.
na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii sowieckie władze 
podejmują decyzję o rozstrzelaniu 25700 polskich obywateli: 
jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie 
i Starobielsku oraz więźniów z więzień na okupowanych ziemiach 
wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

the NKVD follows the order of 5 March, conducting 
mass executions in, for instance, Kalinin, Katyn, 
Kharkov, and Smolensk.
NKWD wykonuje decyzję z 5 marca, egzekucje odbywają się m.in. 
w Kalininie, Katyniu, Charkowie i Smoleńsku.

the families of the Katyn Massacre victims begin to be 
deported to Kazakhstan.
rozpoczyna się deportacja rodzin ofiar Zbrodni Katyńskiej 
do Kazachstanu.

a German radio station announces the discovery of 
the mass graves of the Polish officers murdered by 
the NKVD at Katyn.
niemiecka rozgłośnia radiowa nadaje komunikat o odkryciu w Katyniu 
masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD.

5/03/1940

5/04/1940

12/04/1940

13/04/1943

General Stanisław Haller (1872–1940) – acting Chief of the General Staff of the Polish Army (1919–1920), during 
the Polish-Soviet War commanded the 13th Infantry Division, which fought against Budyonny’s Cavalry Army and the 
6th Army; during 1923–1925 the Chief of the General Staff of the Polish Army, decommissioned after the 1926 May 
Coup, after 17 October 1939 arrested by the Soviets and deported to the camp in Starobielsk, murdered in Kharkov 
in April 1940. Commander-in-Chief General W. Sikorski planned to appoint him the commander of the Polish Army in 
the USSR. (OK)

Gen. Stanisław Haller (1872-1940) – p.o. szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1919-1920), w wojnie polsko-
bolszewickiej dowodził 13. Dywizją Piechoty (walczyła z Armią Budionnego) i 6. Armią bolszewicką. W latach 1923-1925 szef 
Sztabu Generalnego WP. Po zamachu majowym 1926 r. przeniesiony w stan spoczynku. Po 17 IX 1939 r. aresztowany przez 
Sowietów i wywieziony do obozu w Starobielsku, zamordowany w Charkowie w kwietniu 1940 r. Naczelny Wódz gen. W. Sikorski 
planował mianować go dowódcą Armii Polskiej w ZSRS. (OK)

The Third Reich’s Ministry of Propaganda publicised the discovery at Katyn in the hope that 
the revelation of the NKVD’s crime would break the anti-German coalition. On 13 May 1943 
the Germans brought to Katyn a group of Anglo-Saxon POWs, including Lieutenant Colonel 
John H. Van Vliet, who in May 1945 submitted a report on his visit to Katyn to the Pentagon. 
The document was classified. (PAP)

Ministerstwo Propagandy III Rzeszy nagłośniło odkrycie w Katyniu, licząc na to, że ujawnienie zbrodni 
popełnionej przez NKWD doprowadzi do rozłamu w koalicji antyniemieckiej.  Niemcy przywieźli do 
Katynia 13 V 1943 r. grupę anglosaskich jeńców wojennych. Wśród nich był ppłk. John H. Van Vliet. 
W maju 1945 r. złożył on w Pentagonie raport z pobytu w Katyniu, który został utajniony. (PAP)

Joseph Stalin signs a Polish-Soviet agreement – Moscow, 4 December 1941. Asked by General Sikorski about 
the whereabouts of the missing officers, the Soviet dictator replied that they were not on Soviet territory 
because ‘they had fled to Manchuria’. (OK)

Józef Stalin składa podpis pod polsko-sowiecką deklaracją o współpracy – Moskwa, 4 XII 1941 r. Sowiecki dyktator 
na pytanie gen. Sikorskiego o miejsce pobytu zaginionych oficerów odpowiedział, że nie ma ich na terytorium Związku 
Socjalistycznych Republik Sowieckich, ponieważ „uciekli do Mandżurii”. (OK)

In those fateful days nearing the end of 
the Second World War there unfortunately 
existed in high governmental and military 
circles a strange psychosis that military 
necessity required the sacrifice of loyal 
allies and our own principles in order to 
keep Soviet Russia from making a separate 
peace with the Nazis.

W tych rozstrzygających dniach pod koniec 
II wojny światowej w wysokich kręgach rządowych 
i wojskowych panowała, niestety, dziwna psychoza 
objawiająca się przekonaniem, iż racje militarne 
wymagają poświęcenia lojalnych sojuszników oraz 
naszych własnych zasad w celu powstrzymania 
Związku Sowieckiego przed zawarciem odrębnego 
pokoju z hitlerowskimi Niemcami.

An excerpt from the final report of the Select 
Committee to Conduct an Investigation and 

Study of the Facts, Evidence, and Circumstances 
of the Katyn Forest Massacre, 1952.

Z raportu końcowego Komisji Specjalnej do 
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Commander of the United States 7th Army General George Patton with Commander of the Polish 
II Corps General Władysław Anders visiting Polish detachments stationed in Faqous, Egypt – 
17 December 1943. (OK)

Dowódca amerykańskiej 7. Armii gen. George Patton w towarzystwie dowódcy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa wizytuje polskie oddziały stacjonujące w Faqus w Egipcie – 17 XII 1943 r. (OK)

Approximately 70,000 Polish soldiers reached Iran. Though 
they were filled with combat zeal, they were still unprepared 
to fight. The individual formations were gradually integrated, 
with the equipment and the Polish cadre of officers and non-
commissioned officers arriving from the British Isles. The 
Army underwent a reorganisation. As per Commander-in-
Chief Władysław Sikorski’s order of 12 September 1942 the 
Polish Armed Forces in the USSR and the Polish Army in the 
Middle East were merged into the Polish Army in the East, with 
General Władysław Anders as its commander. The Polish Army 
in the East also included the 3rd Carpathian Rifles Division 
of, formed on the base of the disbanded Polish Independent 
Carpathian Rifle Brigade and the 5th Kresowa Infantry 
Division. In May 1943 the Polish Army was transformed into 
the Polish II Corps, commanded by General Władysław Anders. 
It was stationed in Iraq and then in Palestine and Egypt, from 
where it set out to the Italian front line in December 1943. 
The remaining rear units were transformed into the Polish 
3rd Corps.

Do Iranu dotarło ok. 70 tys. polskich żołnierzy, pełnych zapału 
bojowego, ale wciąż nieprzygotowanych do walki. Stopniowo 
zgrywano poszczególne formacje, a do jednostek docierało 
uzbrojenie z Wysp Brytyjskich oraz polska kadra oficerska 
i podoficerska. Nastąpiła także reorganizacja armii. Rozkazem 
Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego z 12 IX 1942 r. 
z połączenia PSZ w ZSRS i WP na Środkowym Wschodzie 
powstała Armia Polska na Wschodzie. Jej dowódcą został 
mianowany gen. W. Anders. W skład AP na Wschodzie weszła 
również 3. Dywizja Strzelców Karpackich, utworzona na bazie 
rozformowanej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich 
oraz 5. Kresowa Dywizja Piechoty. W maju 1943 r. Armia Polska 
została przekształcona w 2. Korpus Polski, dowództwo nad nim 
objął gen. W. Anders. Korpus stacjonował w Iraku, następnie 
w Palestynie i Egipcie, skąd w grudniu 1943 r. wyruszył na front 
włoski. Pozostałe tyłowe jednostki przekształcono w 3 Korpus 
Polski.

There were approx. 4,000 soldiers of Jewish origin in Anders’ Army. Desertions 
began with its arrival in Palestine. It is estimated that half of the Jewish soldiers 
left the ranks of the Polish Army during that period. There were many reasons 
for that: engagement in the struggle for the independence of the Jewish state in 
Palestine, no prospects of living in post-war Poland, where all the relatives had 
died, or the intention to join the British Armed Forces, which offered better living 
conditions and promotion opportunities. General Władysław Anders not only 
allowed those desertions, but also forbade pursuing the deserters. Moreover, he 
refused to cooperate with the British in that respect, and the Polish Government 
in Exile continued paying benefits to the deserters’ families. Most of the Polish 
soldiers did not show any hostility to their Jewish brothers-in-arms when they 
deserted. Photograph: soldiers on their way to training — Palestine, 1943. (NAC)   

Po ewakuacji Armii gen. Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego w jej szeregach 
wciąż służyło ok. 4 tys. żołnierzy żydowskiego pochodzenia. Kiedy jednostki przybyły 
do Palestyny, zaczęły się dezercje. Szacuje się, że szeregi Wojska Polskiego opuściła 
wówczas połowa służących w nim Żydów. Było wiele powodów podejmowania takich 
decyzji: zaangażowanie się w walkę o niepodległość państwa żydowskiego w Palestynie, 
brak perspektyw na życie w powojennej Polsce, w której zginęli w Zagładzie wszyscy 
krewni, czy chęć wstąpienia do armii brytyjskiej, zapewniającej im lepsze warunki bytowe 
i możliwość awansu. Gen. W. Anders nie tylko przyzwalał na te ucieczki, ale zabronił 
ścigania uciekinierów. Ponadto odmówił Brytyjczykom współpracy przy poszukiwaniu 
zbiegów, a rodzinom dezerterów rząd RP na uchodźstwie wciąż wypłacał zapomogi. Polscy 
żołnierze na ogół nie okazywali wrogości swoim żydowskim kolegom, gdy ci dezerterowali. 
Na zdjęciu: żołnierze w drodze na ćwiczenia – Palestyna, 1943 r. (NAC)

The Women’s Auxiliary Service was established in late 
1941 on General Władysław Anders’ initiative. The 
Service’s inspector was Bronisława Wysłouchowa. 
It was a revival of the pre-war ideals of the Female 
Military Training. The female volunteers served in 
communications,staffs, transport units, and medical 
units. The Women’s Auxiliary Military Service had 
operated in Great Britain since 1940, with Zofia 
Leśniowska, General Władysław Sikorski’s daughter, as 
its supreme commander. After her death in the 1943 
Gibraltar B-24 crash, the Service was commanded 
by Maria Leśniak. The Women’s Auxiliary Service 
formations in the Near East and Italy were subordinate 
to the Womens’ Auxiliary Military Service. (IWM) 

W drugiej połowie 1941 r. powstała z inicjatywy 
gen. W. Andersa Pomocnicza Służba Kobiet (PSK), której 
inspektorem była Bronisława Wysłouchowa. W ten sposób 
została ożywiona przedwojenna idea Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet. Ochotniczki służyły w łączności, 
sztabach, jednostkach transportowych i medycznych. 
Natomiast w Wielkiej Brytanii od 1940 r. funkcjonowała 
Pomocnicza Służba Wojskowa Kobiet (PWSK), której 
komendantką główną została Zofia Leśniowska, córka gen. 
W. Sikorskiego. Po jej śmierci w katastrofie gibraltarskiej na 
czele „Pestek” stanęła Maria Leśniakowa. Zwierzchnictwu 
PWSK zostały podporządkowane formacje PSK na Bliskim 
Wschodzie i we Włoszech. (IWM)

The female volunteers served in communications, staffs, transport units, and medical units. A group of 
young Polish women awaiting further transport – Bandar-e Pahlavi, Iran, 1942. (NAC)

Ochotniczki służyły w łączności, sztabach, jednostkach transportowych i medycznych. Grupa junaczek oczekująca 
w Pahlevi  (Iran) na dalszy transport – 1942 r. (NAC)

His troops are the best-looking troops, including British and 
American, that I have ever seen. He [General Anders] told me, 
laughing, that if his corps got caught between a German and 
Russian army, they would have difficulty in deciding, which they 
wanted to fight the most.

Oddziały polskie prezentują się najlepiej ze wszystkich, jakie kiedykolwiek 
widziałem, łącznie z brytyjskimi i amerykańskimi. Śmiejąc się [gen. Anders] 
powiedział mi, że jeśli jego korpus dostanie się pomiędzy armię niemiecką 
i armię rosyjską, będzie w kłopocie, z którą bardziej pragnąłby walczyć.

General George Patton, the commander of the United States 7th Army
Dowódca amerykańskiej 7. Armii SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Having defeated the Axis in North Africa, the Allies invaded 
Italy. The Allied troops landed in Sicily on 10 July 1943 and 
on 3 September invaded continental Italy. Having captured 
Naples, the United States 5th Army and the British 8th Army 
were ordered to capture Rome. To do that they had to cross the 
Apennine Mountains, which since antiquity had successfully 
discouraged enemy armies from launching a siege of the 
Eternal City from the south. Based on this natural barrier, the 
Germans created the Gustav Line, a system of fortifications 
manned with select units of the Wehrmacht. The only path 
across the mountains, the ancient Via Casilina (Route 6), went 
down the valley of the River Liri. The Benedictine Abbey of 
Monte Cassino, the vital German defence position, sat atop 
a hill towering over the valley. Capturing that bastion took 
a heavy toll on the Allied troops.

Po pokonaniu wojsk państw Osi w Afryce Północnej, alianci 
uderzyli na Włochy. Wojska sprzymierzonych 10 VII 1943 r. 
wylądowały na Sycylii, a 3 września rozpoczęła się inwazja 
na Włochy kontynentalne. Po zdobyciu Neapolu amerykańska 
5. Armia i brytyjska 8. Armia otrzymały zadanie zdobycia 
Rzymu. By je wykonać, musiały sforsować Apeniny, które od 
czasów starożytnych skutecznie odstraszały obce armie przed 
szturmowaniem Wiecznego Miasta z kierunku południowego. 
Niemcy w oparciu o tę naturalną przeszkodę stworzyli Linię 
Gustawa – system umocnień obsadzony przez doborowe 
jednostki Wehrmachtu. Jedyna droga przez góry – starożytna 
Via Casilina (droga nr 6), biegła doliną rzeki Liri. Nad nią górował 
klasztor benedyktyński na Monte Cassino, kluczowe stanowisko 
niemieckiej obrony. Zdobycie tego bastionu kosztowało 
sprzymierzonych wiele krwi.

the Allied landing in Sicily (Operation Husky).
lądowanie aliantów na Sycylii (operacja „Husky”).

the beginning of the Allied invasion of the Apennine 
Peninsula (Operation Avalanche).
początek inwazji sprzymierzonych na Półwysep Apeniński (operacja 
„Avalanche”).

the Italian government capitulates. Soon the Germans 
occupy northern and central Italy.
rząd włoski ogłasza kapitulację, wkrótce Niemcy zajmują północne 
i środkowe Włochy.

the Allies take the Anzio beachhead in order to envelop 
the Gustav Line and capture Rome (Operation Shingle).
alianci zdobywają przyczółek pod Anzio w celu oskrzydlenia Linii 
Gustawa i zajęcia Rzymu (operacja „Shingle”).    

10/07/1943 

3/09/1943 

8/09/1944 

22/01/1944 

The Benedictine Abbey of Monte Cassino was built in the 6th century during the times of 
Benedict of Nursia, who established the monastery. It was besieged a number of times but 
rarely captured. Before the soldiers of the 3rd Carpathian Rifles Division raised the Polish 
flag atop Monte Cassino on 18 May 1944 approx. 100,000 soldiers of the anti-German 
coalition died during the 129 days of combat. The Abbey was destroyed in an Allied bombing 
on 15 February 1944. (OK)  

Opactwo benedyktyńskie na Monte Cassino wybudowane w VI w. za czasów Benedykta z Nursji, 
założyciela zakonu, było wielokrotnie w dziejach oblegane, ale rzadko zdobywane. Nim żołnierze 
z 3. Dywizji Strzelców Karpackich 18 V 1944 r. zatknęli na szczycie Monte Cassino polską flagę 
przez 129 dni walk życie straciło, zostało rannych lub zaginęło ok. 100 tys. żołnierzy koalicji 
antyniemieckiej. Klasztor został zburzony podczas alianckich bombardowań 15 II 1944 r. (OK)

In January 1944 American aircraft dropped “Stalingrad or 
Tunis” (destruction or honourable surrender) leaflets on 
the German positions.”It’s a long way to Rome,” mocked 
the Germans, calculating that the pace of the Allied troops’ 
march was twice as slow as a snail’s. German propaganda 
poster “It’s a long way to Rome.” (Wikimedia Commons)

W styczniu 1944 r. amerykańskie samoloty zrzuciły na pozycje 
niemieckie ulotki „Stalingrad czy Tunis” (zniszczenie lub honorowa 
kapitulacja). „Daleka droga do Rzymu” – szydzili Niemcy, 
wyliczając, że tempo marszu wojsk alianckich jest dwa razy 
wolniejsze od tempa poruszania się ślimaka. Niemiecki plakat 
propagandowy „Daleka droga do Rzymu”. (Wikimedia Commons)

Allied landing at Anzio – January 1944. (IWM) 

Lądowanie aliantów pod Anzio – styczeń 1944 r. (IWM). 

Lyrics: Feliks Konarski
Music: Alfred Schütz

The Red Poppies on Monte Cassino

Do you see the rubble at the top?
There, like a rat, lurks your foe!
You musn’t stop, you musn’t stop
But from the clouds the enemy throw!
And so, onward and upward they went;
They went to avenge and to kill,
On the enemy’s destruction, bent;
To their honour they harnessed their will.
The red poppies on Monte Cassino
Drank Polish blood instead of dew... 
O’er the poppies the soldiers did go
‚Mid death, and to their anger stayed true!
Years will come and ages will go,
Enshrining their strivings and their toil!...
And the poppies on Monte Cassino
Will be redder for Poles’ blood in their soil. 
The forlorn hope charged through the fire!
More than one was struck and felled...
Yet like the horsemen at Samosierra,
They charged with a force unrepelled,
Like those at Rokitna years ago.
And they made it, and carried the day 
And they planted their red-and-white flag
In the rubble amid the clouds.
The red poppies on Monte Cassino...
Do you see the white crosses in a row?
That’s where the Poles pledged their all.
The further, the higher you go,
The more you’ll find them fall.
This soil belongs to Poland,
Though Poland be far from here,
For ‚tis crosses measure freedom’s span 
That is history’s lesson dear.
The red poppies on Monte Cassino...

Czerwone maki na Monte Cassino

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się ukrył jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.
Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.
Runęli przez ogień, straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Racławic z przed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur,
Czerwone maki...
Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
Tam Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód, im dalej, im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy,
Historia ten jeden ma błąd.
Czerwone maki...

Słowa: Feliks Konarski, 
Muzyka: Alfred Schütz
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American mortars shelling the Gustav Line, Rapido River, January 1944. (OK) 

Amerykańskie moździerze ostrzeliwują linię Gustawa - dolina rzeki Rapido, styczeń 1944 r. (OK)

The Battle of Monte Cassino was the greatest battle fought 
by the Allies on the western front. It was also the bloodiest – 
it is estimated that during the 5 months of fighting approx. 
100,000 soldiers were killed, wounded, or went missing 
(312,000 during the entire Italian campaign). The battle, in 
which the Polish II Corps distinguished itself was also fought 
by the Americans, British, French, Indians, Canadians, Maoris, 
Moroccans, New Zealanders, South Africans, and Italians. The 
first attempt to break the German Gustav Line of defence 
ended in a massacre of the attacking troops in the Rapido 
Valley. The American 34th and 36th Divisions, the British 
46th Division, the Moroccan 2nd Division, and the Algerian 
3rd Division were decimated. American war correspondents 
labelled the Bloody Rapido ‘the worst disaster since Pearl 
Harbor’.

Bitwa o Monte Cassino była największą bitwą, stoczoną przez 
aliantów na froncie zachodnim. Była także najkrwawszą – szacuje 
się, że w ciągu pięciu miesięcy walk straty koalicji wyniosły 
około 100 tys. żołnierzy poległych, rannych i zaginionych 
(w całej kampanii włoskiej 312 tys.). W bitwie, w której okrył się 
chwałą 2. Korpus Polski, wzięli udział Amerykanie, Brytyjczycy, 
Francuzi, Hindusi, Kanadyjczycy, Maorysi, Marokańczycy, 
Nowozelandczycy, Południowoafrykańczycy i Włosi. Pierwsza 
próba sforsowania niemieckiej obrony na linii Gustawa zakończyła 
się zmasakrowaniem nacierających w dolinie rzeki Rapido. 
Amerykańskie dywizje 34. i 36., brytyjska 46., 2. Marokańska 
i 3. Algierska zostały zdziesiątkowane. Korespondenci wojenni 
z USA nazwali porażkę w bitwie nad Rapido „największą 
katastrofą od czasów Pearl Harbor”.

the beginning of the Allied attack on the Gustav Line 
– the first Battle of Monte Cassino; the American 34th 
and 36th Divisions are decimated during an attempt to 
cross the River Rapido.
początek alianckiego natarcia na Linię Gustawa (pierwsza bitwa 
o Monte Cassino), amerykańskie dywizje 34. i 36. zostają 
zdziesiątkowane podczas próby sforsowania rzeki Rapido. 

the second Battle of Monte Cassino; the Allied bombers 
destroy the Benedictine abbey.
druga bitwa o Monte Cassino, alianckie bombowce niszczą klasztor 
benedyktyński. 

the third Battle of Monte Cassino; severe losses 
suffered by the New Zealand 2nd Infantry Division, 
Indian 4th Division, and British 78th Infantry Division. 
The Allies capture the small town of Cassino ruined by 
bombers on 15 March.
trzecia bitwa o Monte Cassino, duże straty ponoszą: nowozelandzka 
2. Dywizja Piechoty, 4. Dywizja Indyjska i brytyjska 78. Dywizja 
Piechoty, alianci zajęli miasteczko Cassino, obrócone w ruinę przez 
bombowce 15 marca.

the fourth Battle of Monte Cassino; the Polish II Corps 
captures the hill.
czwarta bitwa o Monte Cassino, żołnierze 2. Korpusu Polskiego 
zdobywają wzgórze.

12/01/1944

15-18/02/1944

15-26/03/1944

12-18/05/1944

Stanisław Westwalewicz’s 1944 poster ‘For 
your freedom and ours’. (IWM) 

Plakat Stanisława Westwalewicza „Za waszą 
wolność i naszą” 1944 r. (IWM)

Soldiers of the Moroccan 2nd Infantry Division, which was a part of the French Expeditionary Force 
commanded by General Alphonse Juin. The Berbers, who came from the Atlas Mountains in Africa, 
showed exceptional courage and excelled in combat on mountainous terrain. (OK) 

Żołnierze z 2. Marokańskiej Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Francuskiego Korpusu Ekspedycyjnego 
gen. lphonse’a Juina. Widoczni na zdjęciu Berberowie, pochodzący z gór Atlas w Afryce, wyróżniali się odwagą 
i doskonale sobie radzili w walkach w górzystym terenie. (OK)

The fighting at the Gustav Line took place on extremely difficult terrain, which limited the possibility of 
using heavy equipment. Porters and mules proved the best means of transport. Photograph: Indian soldiers 
transporting a wounded soldier – February 1944. (IWM) On the left: the Italy Star, the British medal for the 
Italian Campaign. (IPN)

Walki na linii Gustawa toczono w skrajnie trudnych warunkach terenowych, ograniczających możliwość użycia 
ciężkiego sprzętu. Najlepszym środkiem transportu okazali się ludzie i muły. Na zdjęciu: żołnierze indyjscy transportują 
rannego - luty 1944 r. (IWM). Obok Gwiazda Italii - brytyjskie odznaczenie przyznawane za kampanię włoską,. (IPN)
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Soldiers of the Polish II Corps on the Monte Cassino slopes – May 1944. The rocky terrain and the slippery 
slopes seemed impossible to capture. ’Those who went ahead were blown up on [minemine] traps and those who lay 
on the ground melted from the machine gun fire’, reminisced Lieutenant Colonel Władysław Kamiński, battalion 
commander in the 5th Kresowa Infantry Division. (IPN)

Żołnierze 2. Korpusu Polskiego na stoku Monte Cassino – maj 1944 r. Skalisty teren i strome zbocza wydawały się nie 
do zdobycia. „Ci co szli naprzód, wylatywali na pułapkach [minowych], ci co leżeli, topnieli od ognia broni maszynowej” – 
wspominał ppłk Władysław Kamiński, dowódca batalionu w 5. KDP. (IPN)

The fourth Battle of Monte Cassino (Operation Diadem) began 
at 11 p.m. on 11 May with a shelling of the German positions, 
after which the Polish II Corps entered combat. The first attack 
on the ’Phantom Hill’ and the Massa Albaneta farm proved 
unsuccessful, with the 3rd Carpathian Rifle Division losing 
20 percent of its soldiers. The second attack was launched 
by the Polish troops on 16 May. The 16th Lvov Rifle Battalion 
captured and held the ’Phantom Hill’. At that time the British 
and French Corps successfully fought in the Liri valley. The 
enemy withdrew from Monte Cassino from fear of becoming 
surrounded. The next day, 18 May, the Polish white and red 
flag fluttered over the ruined abbey. The Union Jack was also 
raised by order of General Władysław Anders. 

Czwarta bitwa o Monte Cassino (kryptonim „Diadem”) rozpoczęła 
się 11 maja o godz. 23.00 ostrzałem artyleryjskim niemieckich 
pozycji. Następnie do akcji wszedł 2. Korpus Polski. Pierwsze 
polskie natarcie skończyło się niepowodzeniem, 3. Dywizja 
Strzelców Karpackich straciła 20 proc. stanu osobowego 
w walkach o wzgórze 593 i 596. 16 maja nastąpiło drugie 
uderzenie polskich żołnierzy, 16. Lwowski Batalion Strzelców 
z 5. Kresowej Dywizji Piechoty zajął i utrzymał wzgórze 
„Widmo”. W tym czasie sukcesy odniosły także nacierające 
w dolinie rzeki Liri korpusy: brytyjski i francuski. Przeciwnik, 
zagrożony okrążeniem, wycofał się z Monte Cassino. 18 maja nad 
zrujnowanym klasztorem załopotała biało-czerwona flaga. Na 
rozkaz gen. W. Andersa na maszt podniesiono także Union Jack.

the first unsuccessful Polish attack on the ’Phantom 
Hill’ and Massa Albaneta.
pierwsze, nieudane polskie natarcie na wzgórze Widmo i Massa 
Albaneta.

the French Expeditionary Corps breaks the Gustav Line.
Francuski Korpus Ekspedycyjny przełamuje Linię Gustawa.

the second Polish attack and the capture of Hill 593 
and Massa Albaneta.
drugie polskie natarcie, Polacy zajmują wzgórza: Widmo, 593 
i Massa Albaneta.

German command orders retreat from Monte Cassino.
niemieckie dowództwo wydaje rozkaz wycofania z Monte Cassino.

a patrol from the 12th Podolian Uhlan Regiment 
commanded by Second Lieutenant Kazimierz Gurbiel 
raises the regiment’s flag on the ruins of the Monte 
Cassino Abbey. 
patrol z 12. Pułku Ułanów Podolskich pod dowództwem ppor. 
Kazimierza Gurbiela zatknął na ruinach klasztoru Monte Cassino 
proporzec pułkowy.

12/05/1944

13/05/1944

16-17/05/1944

17/05/1944

18/05/1944

Wounded soldiers of the Polish II Corps, May 1944. During the battles of Monte Cassino 930 
Polish soldiers died, approx. 2,900 sustained wounds, and almost 100 went missing. (OK) 

Ranni żołnierze 2. Korpusu Polskiego, maj 1944 r. Podczas walk o Monte Cassino poległo 930 polskich 
żołnierzy, ok. 2,9 tys. odniosło rany, a niemal stu atakujących zaginęło. (OK) 

Polish and 
British officers 
at work at the 
Operations 
Department of 
the Staff of the 
Polish II Crops – 
Monte Cassino, 
May 1944. (OK) 

Oficer polski 
i brytyjski przy 
pracy w Oddziale 
Operacyjnym 
Sztabu 2. Korpusu 
Polskiego – 
Monte Cassino, 
maj 1944 r. (OK)

It is raining fire and iron. And rocks and dirt are flying up from the ground. 
There is smoke and dust all around. And screams can be heard through the 
explosions. ’Help! Help! Medic!’ [...] Some screamed, others prayed, and 
others still sang. Hell was a rest home in comparison!

Z nieba leci ogień i żelazo. Z ziemi kamienie i piach. Wszystko jest w dymie i kurzu. A przez 
huk przebijają się krzyki ludzkie. „Ratunku, ratunku, sanitariusz!” […] Ktoś krzyczał, ktoś 
inny modlił się,  a jeszcze inny śpiewał. Piekło – to dom wypoczynkowy!

Chronicle of the 15th Battalion of the 3rd Carpathian Rifles Brigade, May 1944.
Kronika 3. Dywizji Strzelców Karpackich, maj 1944 r.

The bodies of the heroes – brave soldiers of Poland – lie the narrow tortuous goat track [...]. They lie in the rigid, 
ungainly attitudes of violent death, over the slopes up which they fought so gallantly. […] What it must have meant to 
fight over such country.

Ciała bohaterów – dzielnych polskich żołnierzy – leżą wzdłuż wąskiej, wijącej się ścieżki uczęszczanej przez kozice […]. Leżą 
w zesztywniałych, niezgrabnych pozycjach gwałtownej śmierci na stokach, na których tak mężnie walczyli. […] Jakie mogło mieć znaczenie 
walczenie o taki kawałek ziemi?

Arthur Halliwell, Daily Herald correspondent, 19 May 1944.
Korespondent „Daily Herald”, 19 V 1944 r.
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In December 1943 the commander of the Allied forces in Italy, 
General Henry Wilson, decided in consultation with General 
Władysław Anders to send the Polish II Corps to the Italian 
front line. By April 1943 the following units were moved from 
Egypt to Italy: the 3rd Carpathian Rifles Division commanded 
by Bronisław Duch, the 5th Kresowa Infantry Division 
commanded by General Nikodem Sulik, and the 2nd Tank 
Brigade commanded by General Bronisław Rakowski – in total 
46,000 soldiers. Having captured Monte Cassino, the Polish 
soldiers took part in the efforts to break the Hitler Line. On 
25 May 1944 they captured the small town of Piedimonte and 
Monte Cairo. In June 1944 the Polish II Corps was moved to the 
Adriatic coast, where it achieved new successes, winning the 
Battle of Loreto and capturing the port of Ancona. The offensive 
on Ancona was the only operation conducted independently 
by the Polish soldiers on the Allied side. The Corps then 
participated in the breaking of the Gothic Line. 

W grudniu 1943 r. dowódca sił sprzymierzonych we Włoszech 
gen. Henry Wilson w porozumieniu z gen. Władysławem 
Andersem podjął decyzję o skierowaniu liczącego ok. 50 tys. 
żołnierzy 2. Korpusu Polskiego na front włoski. Do kwietnia 
1944 r. z Egiptu do Włoch przerzucono: 3. Dywizję Strzelców 
Karpackich gen. Bronisława Ducha, 5. Kresową Dywizję Piechoty 
gen. Nikodema Sulika, 2. Brygadę Czołgów gen. Bronisława 
Rakowskiego oraz 2. Grupę Artylerii płk. Ludwika Ząbkowskiego. 
Po zdobyciu Monte Cassino polscy żołnierze wzięli udział 
w walkach o przełamanie Linii Hitlera. 25 V 1944 r. opanowali 
miasteczko Piedimonte i Monte Cairo. W czerwcu 1944 r. 
2. Korpus Polski przesunięto na wybrzeże Adriatyku, gdzie odniósł 
kolejne sukcesy, wygrywając bitwę pod Loreto i zdobywając 
18 VII 1944 r. port Ankona. Ofensywa na Ankonę była jedyną 
operacją przeprowadzoną samodzielnie przez polskich żołnierzy 
u boku aliantów. Następnie Korpus uczestniczył w przełamaniu 
Linii Gotów.

We met the soldiers from the Polish division for the first time when they 
stopped by our snow-covered post. […] They were strange soldiers: clean, 
smart, and smelling of perfume. They smoked cigarettes in long cigarette-
holders and took the trouble of mastering the Italian language. […] Despite 
their apparent gentleness the Poles were audacious and determined.

Pierwszy raz spotkaliśmy się z żołnierzami polskiej dywizji, gdy zatrzymali się na 
naszym zaśnieżonym stanowisku. […] Byli dziwnymi żołnierzami, czystymi, bystrymi, 
pachnącymi perfumami. Palili papierosy w długich cygarnicach i zadali sobie trud 
perfekcyjnego opanowania włoskiego. […]  Mimo wyraźnej łagodności Polacy byli 
zuchwali i odważni.

Richard Eke, British soldier
Żołnierz brytyjskiej 8. Armii

Ceremony of decorating General Władysław Anders with the Most Honourable Order of the Bath, 
25 May 1944. From left to right: commander of the Allied 15th Army Group in Italy General Harold 
Alexander, commander of the Polish II Corps General Władysław Anders, and Anders’ adjutant 
Lieutenant Eugeniusz Lubomirski. (IWM) 

Uroczystość odznaczenia gen. Władysława Andersa brytyjskim Orderem Łaźni, 25 V 1944 r. Od lewej: gen. 
Harold Alexander - dowódca alianckiej 15. Grupy Armii we Włoszech, gen. Władysław Anders - dowódca 
2. Korpusu Polskiego i por. Eugeniusz Lubomirski - adiutant gen. Andersa. (IWM)

Soldiers of the Polish II Corps, Italy 1944. During the Italian Campaign the Poles fought in the British 8th 
Army commanded by General Oliver Leese. (NAC)

Żołnierze 2. Korpusu Polskiego, Włochy 1944 r. W kampanii włoskiej Polacy walczyli w składzie brytyjskiej 8. Armii 
dowodzonej przez gen. Oliviera Leese’a. (NAC)

The Polish II Corps’ badge. (IPN)

Oznaka rozpoznawcza 2. Korpusu Polskiego. (IPN)

The Polish II Corps’ 
combat trail  
(1944–1945). 
(IPN)  

Szlak bojowy 
2. Korpusu Polskiego  
1944–1945. (IPN)

Deputy Commander of the 5th Kresowa Infantry Division General Klemens Rudnicki (in the middle) with Chief of 
Staff of the Polish II Corps Colonel Kazimierz Wiśniowski (front) surrounded by inhabitants of liberated Bologna - 
21 April 1945. (IPMS/OK) 

Dowódca zgrupowania „RUD” gen. bryg. Klemens Rudnicki (w środku) i szef sztabu 2. Korpusu Polskiego płk Kazimierz 
Wiśniowski (z przodu) w otoczeniu mieszkańców wyzwolonej Bolonii – 21 IV 1945 r. (IPMS/OK)
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The 3rd Carpathian Rifles Division’s badge. (IPN)

Oznaka rozpoznawcza 3. Dywizji Strzelców Karpackich. (IPN)

The 2nd Armoured Brigade’s badge. (IPN)

Oznaka rozpoznawcza 2. Brygady Pancernej. (IPN)

The 5th Kresowa Infantry Division’s badge. (IPN)

Oznaka rozpoznawcza 5. Kresowej Dywizji Piechoty. (IPN)

Battle of Ancona – 17-18 July 1944.

Bitwa o Ankonę – 17-18 lipca 1944 r.

Battle of Bologna – 9-21 April 1945.

Bitwa o Bolonię – 9-21 kwietnia 1945 r.

Battle of Monte Cassino – 11-18 May 1944.

Bitwa o Monte Cassino – 11-18 maja 1944 r.

Illustrated by/Ilustracje: Tomasz Wilczkiewicz SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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The official premiere of the ŁKA ’Anders’ trainset was held on 
28 May 2021 with the presence of the General’s daughter, 
Ms. Anna Maria Anders, Ambassador of Poland to Italy. 

The graphics on the train portray the combat trail of the Polish 
II Corps and the heroic exploits of the Polish soldiers in the 
battles of Monte Cassino, Ancona, and Bologna. It is a tribute 
paid to all those who fought not only for Poland’s independence, 
but also for the freedom of other nations, fulfilling their 
obligations as Allies to the very end. 

28 maja 2021 r. odbyła się uroczysta premiera pociągu ŁKA 
„Anders” z udziałem córki Generała, Pani Anny Marii Anders, 
ambasador RP we Włoszech. 

Grafika na pociągu przedstawia szlak bojowy 2. Korpusu 
Polskiego i bohaterskie czyny polskiego żołnierza w bitwach pod 
Monte Cassino, Ankoną i Bolonią. To hołd dla wszystkich, którzy 
walczyli nie tylko o niepodległość Polski, ale również o wolność 
innych narodów, do końca wypełniając swoje zobowiązania 
sojusznicze. 

Lodzkie is a region located in the center of Poland, with the capital city Łódź - the third largest city in Poland, 
inhabited by 700,000 people. The agglomeration has nearly a million inhabitants, and the region – 2.5 million.

The central location, enormous economic and scientific potential with nearly 100,000 students and culture – 
these are the main advantages of the region. Educated and qualified staff, business-friendliness and a diversified 
industry are additional elements favorable to investors. The intersection of the A1 (north-south) and A2 (east-
west) highways makes our region an attractive place both for investment locations and a center for goods 
distribution in Poland and Europe.

Traditional branches of industry (textiles, clothing, energy, agri-food processing) and modern branches of industry 
with high development potential (mechatronics, IT, ICT) are dynamically developing in the region.

Due to its history, the region is an inspiring mixture of cultures. Ethnic diversity, as well as the interpenetration 
of many nationalities’ cultures, have created a unique character of the Lodzkie Region. To get to know it well, it is 
worth discovering it in your own unique way. Here everyone can find something for themselves, especially those 
who prefer active tourism: hiking, cycling, canoeing, horse riding.

We invite you to Lodzkie! 

Województwo łódzkie to region w środku Polski, którego stolicą jest Łódź – 700-tysięczne, trzecie co do wielkości miasto 
w Polsce. Aglomeracja liczy blisko milion mieszkańców, a województwo – 2,5 mln.

Centralne położenie, olbrzymi potencjał gospodarczy, naukowy z blisko 100-tysięczną rzeszą studentów i kulturalny – to 
główne atuty regionu. Wykształcone i wykwalifikowane kadry, przyjazność dla biznesu oraz zróżnicowany branżowo przemysł, 
stanowią dodatkowe elementy sprzyjające inwestorom. Skrzyżowanie autostrad A1 (północ-południe) i A2 (wschód-zachód) 
czyni z naszego regionu atrakcyjne miejsce zarówno dla lokalizacji inwestycji, jak i ośrodek dystrybucji towarów po kraju 
i Europie.

Na terenie województwa prężnie rozwijają się zarówno tradycyjne działy przemysłu (włókienniczy, odzieżowy, energetyczny, 
przetwórstwa rolno-spożywczego), jak i nowoczesne, o wysokim potencjale rozwojowym (mechatronika, IT, ICT). 

Ze względu na swoją historię region jest inspirującą mieszanką kultur. Zróżnicowanie etniczne, a także wzajemne przenikanie 
się kultur wielu narodowości wytworzyły niepowtarzalny charakter ziemi łódzkiej. Żeby ją dobrze poznać warto odkrywać ją 
na swój niepowtarzalny sposób. Tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie, a szczególnie ci, którzy preferują turystykę aktywną: 
pieszą, rowerową, kajakową, konną.

Zapraszamy do Łódzkiego!

Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against 
the Polish Nation, established by the Polish Parliament in 1998, focuses on the history 
of Poland and the fate of Poles in the 20th century, pursues the following activities:

 ■ research activities (the Institute conducts research into the history of the World 
War II - including the German and Soviet occupation of the Polish land – and the 
time of post-war communist dictatorship in Poland),

 ■ educational activities (it prepares exhibitions, develops films, radio and TV 
programmes, creates board games, organises rallies and historical tours),

 ■ publishing activities (it releases academic publications and materials – also 
in foreign languages),

 ■ archiving activities (it collects and discloses materials produced by communist 
security services).

In addition, the prosecution division of the Institute of National Remembrance conducts 
investigations against German and communist perpetrators and searches for burial sites 
of people fallen in the struggle for Poland’s freedom, including victims of communist 
terror.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, powołany 
przez parlament RP w 1998 r., zajmuje się dziejami Polski i losami Polaków w XX wieku, 
prowadząc działalność:

 ■ naukową (bada m.in. historię II wojny światowej – w tym okupacji niemieckiej i sowieckiej 
ziem polskich – oraz okres powojennej, komunistycznej dyktatury w Polsce),

 ■ edukacyjną (przygotowuje wystawy, filmy, programy radiowe i telewizyjne, gry planszowe, 
organizuje rajdy i wycieczki historyczne),

 ■ wydawniczą (publikuje opracowania naukowe, książki, broszury – także w językach obcych)
 ■ archiwalną (przechowuje i udostępniania materiały wytworzone przez komunistyczne organy 

bezpieczeństwa państwa).

Ponadto pion prokuratorski IPN wszczyna śledztwa przeciwko niemieckim i komunistycznym 
zbrodniarzom oraz poszukuje miejsc pochówku osób poległych w walkach o wolność Polski, w tym 
ofiar komunistycznego terroru.

The Lodz Municipal Railways (Łódzka Kolej Aglomeracyjna, ŁKA) is 
a company owned by the self-government of the Lodzkie Region. 
ŁKA is an effective organiser of passenger rail traffic in the 
Lodzkie Region, ensuring attractiveness of this mode of transport 
and maintaining high travel standards. It successively expands the 
network of connections, increases train frequencies, integrates 
bus and train transport, and invests in a modern rolling stock. In 
its efforts, the company follows the principle of the most efficient 
use of energy and climate protection. The transport operations 
of the carrier are accompanied by a number of initiatives aimed 
at meeting the needs of passengers and local communities. 
As a result, the railways in Lodz have become one of the key 
entities building a positive image of the Lodzkie Region – they 
are perceived as a modern, ecological company which offers high 
quality services and understands the needs and expectations of 
contemporary passengers.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna to spółka, której właścicielem jest Samorząd 
Województwa Łódzkiego. ŁKA efektywnie organizuje pasażerski 
ruch kolejowy w województwie łódzkim, zapewnia jego atrakcyjność 
i utrzymuje wysoki standard podróży. Sukcesywnie rozbudowuje siatkę 
połączeń, zwiększa częstotliwości kursowania pociągów, integruje 
transport autobusowo – kolejowy oraz inwestuje w nowoczesny tabor. 
Spółka w swoich dążeniach kieruje się troską o jak najefektywniejsze 
wykorzystanie energii i ochronę klimatu. Działalności przewozowej 
przewoźnika towarzyszy szereg inicjatyw zorientowanych na potrzeby 
pasażerów i lokalnych społeczności. Dzięki temu łódzka kolej stała się 
jednym z kluczowych podmiotów budujących pozytywny wizerunek 
województwa łódzkiego - jest postrzegana jako firma nowoczesna, 
ekologiczna, oferująca wysoką jakość usług oraz nastawiona na 
zrozumienie potrzeb i  oczekiwań współczesnego pasażera. 
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