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Odrzuæmy wszystko, co nas dzieli,
a bierzmy wszystko, co nas ³¹czy

W³adys³aw Anders urodzi³ siê 11 sierpnia 1892 r. w B³oniu
w powiecie kutnowskim. Pochodzi³ z rodziny ziemiañskiej wywodz¹cej swych przodków z Inflant. Jego ojciec Albert by³ administratorem maj¹tku, a matka El¿bieta z Tauchertów zajmowa³a siê domem.
W³adys³aw mia³ trzech braci: Karola, Jerzego i Tadeusza. Wszyscy
czterej wybrali karierê wojskow¹.

Na studiach w Rydze w 1914 r.

W³adys³aw Anders ukoñczy³ gimnazjum w Warszawie, po czym,
w zwi¹zku z objêciem przez jego ojca obowi¹zków administratora
maj¹tku Taurogi, rodzina przenios³a siê na Litwê.
W 1910 r. rozpocz¹³ naukê w szkole podoficerskiej, któr¹ ukoñczy³ w stopniu chor¹¿ego rezerwy. Nastêpnie podj¹³ studia na Wydziale
Mechanicznym Politechniki w Rydze oraz wst¹pi³ do Polskiej Korporacji
Akademickiej „Arkonia”.
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Z chwil¹ wybuchu I wojny œwiatowej W³adys³aw Anders zosta³
powo³any do armii rosyjskiej. W czasie dzia³añ wojennych s³u¿y³
w korpusie kawalerii Chana Nachiczewañskiego. By³ trzykrotnie ranny, a za mêstwo otrzyma³ odznaczenia wojenne, m.in. Order Œw. Jerzego i Œw. W³odzimierza z Mieczami. Tu¿ przed rewolucj¹ lutow¹
w roku 1917 ukoñczy³ kurs Akademii Sztabu Generalnego w Piotrogrodzie. Nastêpnie zosta³ wys³any na front po³udniowy w Rumunii,
gdzie pe³ni³ obowi¹zki szefa sztabu 7. dywizji strzelców.

Ku wolnej Polsce
Na wieœæ o formuj¹cym siê wojsku polskim – Korpusie Polskim
gen. Dowbora-Muœnickiego wst¹pi³ do niego nie zwlekaj¹c. Bra³
czynny udzia³ w formowaniu 1. Pu³ku U³anów (póŸniejszy 1. Pu³k
U³anów Krechowieckich), w którym dowodzi³ szwadronem. Nastêpnie zosta³ szefem sztabu 1. dywizji strzelców. Po rozwi¹zaniu Korpu-

W 15. Pu³ku U³anów Poznañskich.

su, w roku 1918, gdy Polska odzyska³a niepodleg³oœæ, wróci³ do
Warszawy, gdzie uczestniczy³ miêdzy innymi w rozbrajaniu Niemców.
Bra³ udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim, a póŸniej, ju¿ jako pod4

pu³kownik, w kwietniu 1919 r. obj¹³ dowództwo 1. Pu³ku U³anów Wielkopolskich (przemianowanego póŸniej na 15. Pu³k U³anów Poznañskich),
na którego czele wyruszy³ na wojnê polsko-bolszewick¹.
Pu³k ws³awi³ siê miêdzy innymi w walkach nad Berezyn¹.
W uznaniu zas³ug bojowych Anders zosta³ osobiœcie odznaczony
przez Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego orderem Virtuti Militari V klasy.
Za bohatersk¹ postawê na polu walki by³ równie¿ czterokrotnie odznaczany Krzy¿em Walecznych.

S³u¿¹c Niepodleg³ej
W 1921 r. W³adys³aw Anders wyjecha³ do Francji i tam podj¹³
studia w paryskiej Wy¿szej Szkole Wojennej. Po ich ukoñczeniu
w 1923 r. wróci³ do kraju i zosta³ dyrektorem kursu dla wy¿szych dowódców w Wy¿szej Szkole Wojennej w Warszawie. Awansowano go
na pu³kownika 15 sierpnia 1925 r.

Gen. W³adys³aw Anders na czele zespo³u polskich jeŸdŸców, którzy na
zawodach miêdzynarodowych w Nicei w 1925 r., zdobyli pierwsze
miejsce i Puchar Narodów.

W³adys³aw Anders by³ mi³oœnikiem koni i doskona³ym kawalerzyst¹. Jak wspomina genera³ Zygmunt Bohusz-Szyszko, uprawiaj¹c
od najm³odszych lat jazdê konn¹, nie tylko sam dobrze jeŸdzi³, lecz
5

Po grze wojennej w Wilnie w 1934 r., wyró¿niony miejscem po prawej stronie Marsza³ka Pi³sudskiego. Pierwsze zdjêcie Andersa po
awansie na genera³a.

równie¿ umia³ wychowaæ m³ode pokolenie kawalerzystów, przekazuj¹c im swoje doœwiadczenia, rozbudzaj¹c w nich zami³owanie dla
sportu jeŸdzieckiego.
W 1925 r. kierowana przez niego ekipa Wojska Polskiego odnios³a wielki sukces na zawodach w Nicei, zdobywaj¹c cztery pierwsze nagrody, w tym najwa¿niejsz¹ – Puchar Narodów. Sam
pu³kownik Anders wielokrotnie zajmowa³ wysokie lokaty w mistrzostwach armii.
W 1926 r., po przewrocie majowym, wierny przysiêdze ¿o³nierskiej, pu³kownik Anders opowiedzia³ siê po stronie legalnego rz¹du
i prezydenta Stanis³awa Wojciechowskiego. Jako szef sztabu dowództwa wojsk rz¹dowych kierowa³ dzia³aniami obronnymi wokó³ Belwederu, a nastêpnie przeprowadzi³ dostojników pañstwowych, w tym
prezydenta, z Belwederu do Wilanowa. Wraz z innymi oficerami zosta³ na krótko internowany w warszawskich £azienkach.
Jednak prorz¹dowa postawa nie zawa¿y³a negatywnie na dalszej jego karierze. Marsza³ek Pi³sudski w uznaniu wojennych zas³ug
Andersa, jego honorowej postawy w trudnych sytuacjach i pe³nej od6

powiedzialnoœci za swoje czyny w nied³ugim czasie mianowa³ go dowódc¹ Samodzielnej Brygady Kawalerii na Wo³yniu. Po kilku latach
wzorowej s³u¿by na po³udniowych Kresach Rzeczypospolitej, w styczniu 1934 r. zosta³ mianowany genera³em brygady. Wydaje siê, ¿e
przyczyn¹ awansu by³a osobista ocena Marsza³ka Pi³sudskiego, który
po przeprowadzonych w Wilnie pod koniec lat dwudziestych manewrach wojennych, wyró¿ni³ osobê genera³a Andersa za jego koncepcje
prowadzenia gier i strategii wojennych, pe³nych logiki i rozwagi.
Niew¹tpliw¹ wartoœæ mia³y równie¿ opinie kolegów-oficerów,
zw³aszcza wp³ywowych pi³sudczyków, takich jak genera³ Gustaw
Orlicz-Dreszer, który po manewrach na Wo³yniu, ju¿ na jesieni 1927 r.
stwierdzi³, ¿e Anders jest oficerem, przed którym w przysz³oœci powinny
staæ otworem wszystkie, nawet najwy¿sze, stanowiska w wojsku.
W 1937 r. genera³ W³adys³aw Anders obj¹³ dowództwo Nowogródzkiej Brygady Kawalerii stacjonuj¹cej w Baranowiczach, któr¹
poprowadzi³ do boju we wrzeœniu 1939 r. Brygada, wchodz¹ca
w sk³ad Armii „Modlin”, prowadzi³a walki z Niemcami pocz¹tkowo na
granicy Prus Wschodnich. Powoli posuwaj¹c siê na po³udnie, stoczy³a
ciê¿kie walki m.in. w okolicach P³ocka i Miñska Mazowieckiego. Kiedy
Rosjanie przekroczyli granicê Rzeczypospolitej 17 wrzeœnia, brygada
walczy³a z Niemcami na LubelszczyŸnie, id¹c w kierunku broni¹cego
siê Lwowa. Wobec zaciskaj¹cego siê pierœcienia wojsk niemieckich
i stale rosn¹cego zagro¿enia ze strony ich wschodnich sojuszników
genera³ Anders postanowi³ rozproszyæ oddzia³y na mniejsze grupy,
które mia³y próbowaæ przedostaæ siê na Wêgry. Podczas jednej z takich prób, 29 wrzeœnia w okolicach Sambora, genera³ Anders, bêd¹c
dwukrotnie ranny, dostaje siê do niewoli sowieckiej.

W domu niewoli
Rannego genera³a wywieziono do Lwowa i umieszczono w szpitalu. Po wyleczeniu ran, w lutym 1941 r. zosta³ przewieziony do Moskwy i osadzony w centralnym wiêzieniu NKWD na £ubiance. Podczas
22-miesiêcznego pobytu w wiêzieniu by³ wielokrotnie przes³uchiwany i namawiany (jeszcze w lwowskim szpitalu) do wst¹pienia do
Armii Czerwonej. Zdecydowana, dumna postawa, odrzucaj¹ca tê
„dziwn¹” propozycjê, wzbudza³a respekt. Z opresji uratowa³ go wybuch wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu 1941 r. i w jej nastêpstwie ca³kowita zmiana strategii politycznej Zwi¹zku Sowieckiego
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Po wyjœciu z wiêzienia sowieckiego.

wobec pañstw zachodnich (Anglii i Francji) oraz rz¹du polskiego
w Londynie – przysz³ych sojuszników w walce z Niemcami. 30 lipca
1941 r. rz¹d polski zawar³ umowê z ZSRR (uk³ad Sikorski-Majski),
w wyniku której zosta³y ponownie nawi¹zane stosunki miêdzy obu
krajami. Jednym z podstawowych postanowieñ umowy by³o og³oszenie
amnestii dla polskich obywateli wiêzionych w ZSRR. Genera³ Anders
wyszed³ na wolnoœæ 4 sierpnia. W tym okresie dociera³y do niego
pierwsze nieoficjalne informacje o uwiêzieniu na jesieni 1939 r. tysiêcy polskich oficerów w obozach specjalnych w Starobielsku, Kozielsku czy Ostaszkowie. Jeszcze wtedy nie zna³ ich losu.
11 sierpnia 1941 r. genera³ Anders zosta³ awansowany na genera³a dywizji oraz otrzyma³ propozycjê dowodzenia tworz¹c¹ siê Armi¹
Polsk¹ w ZSRR. 14 sierpnia 1941 r. zosta³a podpisana polsko-sowiecka umowa wojskowa, która umo¿liwia³a tworzenie formacji wojska polskiego. Na jej podstawie genera³ W³adys³aw Anders, maj¹c
u swego boku zaufanych oficerów (zwolnionych niedawno z wiêzieñ) genera³a Zygmunta Bohusza-Syszko oraz pu³kowników
Leopolda Okulickiego i Nikodema Sulika, przyst¹pi³ do organizowa8

nia pierwszych dwóch dywizji. Tworzenie Armii Polskiej przebiega³o
z du¿ymi oporami – brakowa³o broni, umundurowania i ¿ywnoœci.
Stan zg³aszaj¹cych siê do punktów zbornych ¿o³nierzy by³ op³akany.
W zdecydowanej wiêkszoœci wypuszczeni z ³agrów i wiêzieñ Polacy
byli schorowani i wychudzeni. Z nich tworzono oddzia³y, które zdaniem Andersa, nie by³y w ¿aden sposób gotowe do dzia³añ frontowych. Trzeba tu przypomnieæ, ¿e w³adze sowieckie chcia³y, aby
nowo uformowane jednostki polskie zosta³y natychmiast u¿yte na
froncie. Na to nie zgadza³o siê polskie dowództwo. Obawiaj¹c siê rozproszenia nowo tworzonej armii, stanowczo sprzeciwiano siê wysy³aniu na front poszczególnych dywizji. Dodatkowym czynnikiem by³
brak kadry dowódczej. Genera³ Anders przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê
okazji pyta³ zarówno Stalina, jak i innych przedstawicieli sowieckich
o polskich oficerów. Wtedy jeszcze by³ przekonany, ¿e oficerowie nie
s¹ celowo wypuszczani z ³agrów. Pojawi³y siê pierwsze podejrzenia,
¿e sta³o siê coœ niedobrego.
Oto fragment zapisu rozmowy, która odby³a siê na Kremlu
w dniu 2 grudnia 1941 r.:
„Sikorski – Nie nasz¹ rzecz¹ jest dostarczaæ rz¹dowi sowieckiemu dok³adnych spisów naszych ludzi, ale pe³ne listy maj¹ komendanci obozów (³agrów). Mam ze sob¹ listê ok. 4000 oficerów, których
wywieziono si³¹ i którzy znajduj¹ siê jeszcze obecnie w wiêzieniach
i obozach pracy i nawet ten spis nie jest pe³ny, zawiera bowiem tylko
nazwiska, które siê da³o zestawiæ z pamiêci. Poleci³em sprawdziæ czy
nie ma ich w Kraju, z którym mam sta³¹ ³¹cznoœæ. Okaza³o siê, ¿e nie
ma tam ¿adnego z nich; podobnie jak w obozach naszych jeñców
w Niemczech. Ci ludzie znajduj¹ siê tutaj. Nikt z nich nie wróci³.
Stalin – To niemo¿liwe. Oni uciekli.
Anders – Dok¹d mogli uciec?
Stalin – No, do Mand¿urii”.
Do punktów zbornych zg³aszali siê nie tylko ¿o³nierze, ale tak¿e rzesze wynêdznia³ej ludnoœci cywilnej: m³odzie¿, kobiety i dzieci.
Genera³ Anders i jego s³u¿by czyni³y nadludzkie wysi³ki, aby wszystkim tym ludziom zapewniæ opiekê lekarsk¹, wy¿ywienie i dach nad
g³ow¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w³adze sowieckie zapewnia³y kwatery
i racje ¿ywnoœciowe, ale tylko dla wojska. Obietnice w³adz sowieckich dotycz¹ce racji ¿ywnoœciowych by³y rzadko dotrzymywane,
a mimo to ¿o³nierz polski nie waha³ siê dzieliæ swoimi nêdznymi racjami ¿ywnoœciowymi z ludnoœci¹ cywiln¹.
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Rosja: paŸdziernik 1941 r.

Palestyna: paŸdziernik 1942 r.

Genera³ Anders nie mia³ z³udzeñ co do stosunku Sowietów do
Polaków. Zbyt dobrze pozna³ Rosjê i system w niej panuj¹cy. Pozornie ugodowe stanowisko Sowietów wynika³o z dotychczas niepomyœlnego przebiegu wojny z Niemcami, a nie ich dobrej woli. Dlatego
genera³a nie opuszcza³a myœl o jak najszybszym wyprowadzeniu Polaków z „domu niewoli” do kontrolowanej przez Brytyjczyków Persji
(Iranu). Wyjœcie to wydawa³o siê jedynym w³aœciwym rozwi¹zaniem.
Okazja ku ewakuacji z Rosji nadarzy³a siê w marcu 1942 r., gdy w³adze sowieckie drastycznie ograniczy³y racje ¿ywnoœciowe, motywuj¹c
to opóŸnieniem amerykañskich dostaw zbo¿a. Genera³ Anders na10

tychmiast interweniowa³ w tej sprawie bezpoœrednio u Stalina. Niespodziewanie, zamiast ¿ywnoœci dosta³ zgodê na ewakuacjê.
Ewakuacja odby³a siê w dwóch rzutach – w marcu i sierpniu
1942 r. i objê³a 115 tysiêcy polskich obywateli, w tym 72 tysi¹ce
¿o³nierzy. Decyzjê o drugiej ewakuacji genera³ Anders podj¹³ samodzielnie, wczeœniej napotykaj¹c przeszkody w tej sprawie zarówno
ze strony w³adz angielskich, jak i rz¹du polskiego w Londynie. Anglicy argumentowali brak zgody na dalsze ewakuacje niemo¿noœci¹
przyjêcia tak wielkiej liczby uchodŸców, zaœ rz¹d polski uwa¿a³, ¿e
wojsko polskie powinno walczyæ u boku Armii Czerwonej przeciwko Niemcom.
We wspomnieniach genera³ tak komentowa³ sw¹ niesubordynacjê: Musia³em podj¹æ tak¹ decyzjê wbrew rozkazom z Londynu. By³em przekonany, ¿e rozkazy wynikaj¹ z braku zrozumienia naszej
trudnej sytuacji. Szef rz¹du by³ niew³aœciwie informowany przez ambasadora w Moskwie. Pozostanie w Rosji by³o niezgodne z polskim interesem narodowym. Podj¹³em tê decyzjê i Bóg mi œwiadkiem, ¿e by³a
to decyzja s³uszna.
Podczas inspekcji Armii Polskiej w Iraku w 1943 r. genera³ W³adys³aw Sikorski przyzna³, ¿e wyjœcie wojsk z Rosji by³o konieczne.

Z piasków pustyni do Polski
Po przybyciu wraz z wojskiem do Iranu, genera³ Anders ca³¹
sw¹ energiê skierowa³ na swoich ¿o³nierzy, aby doszli do pe³nej formy kondycyjnej i wojskowej. W latach 1942–1943 polskie oddzia³y
zosta³y przemianowane na Armiê Polsk¹ na Wschodzie. Wkrótce do³¹czy³a do nich, ws³awiona walkami w Afryce Pó³nocnej, Samodzielna
Brygada Strzelców Karpackich pod dowództwem genera³a Kopañskiego, stacjonuj¹ca w Palestynie.
Pobyt wojska na Wschodzie by³ okresem powrotu ¿o³nierzy do
zdrowia oraz intensywnej pracy szkoleniowej i organizacyjnej. Od samego pocz¹tku formowania armii genera³ W³adys³aw Anders cieszy³
siê wielkim autorytetem wœród polskich ¿o³nierzy. Zdoby³ ich zaufanie, przywi¹zanie oraz œwiadomoœæ, ¿e ka¿de nawet najtrudniejsze
zadanie, jakie im wyznaczono, jest mo¿liwe do wykonania. ¯o³nierze
dobrze znali jego przesz³oœæ bojow¹, wiedzieli, ¿e podobnie jak oni
by³ wiêziony, wiêc by³ dla nich nie tylko dowódc¹, lecz równie¿ przyjacielem i opiekunem, któremu ufali i za którym poszliby wszêdzie.
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Genera³ Anders wraz ze swoimi s³u¿bami nie tylko uratowa³ tysi¹ce swoich rodaków, ale stara³ siê stworzyæ dla nich warunki normalnego ¿ycia. Zak³adano szko³y powszechne i œrednie, drukarnie
polowe wydawa³y niezbêdne podrêczniki, zestawy podstawowych
lektur szkolnych, instrukcje wojskowe i s³owniki. Tysi¹ce osieroconych dzieci kierowano do nowo zak³adanych sierociñców. Wolne
chwile umila³y wystêpy teatrów polowych.
Najwiêksze starania genera³a na polu cywilnym zwi¹zane by³y
z ratowaniem ¿ycia rodaków. Po powrocie do Teheranu musia³em siê
zaj¹æ najgorliwiej szpitalami i obozami dla ludnoœci cywilnej. Najwiêkszym nieszczêœciem by³ czêsto beznadziejny stan zdrowia przybywaj¹cych. Nieraz ju¿ po przybyciu do Teheranu ludzie umierali
wskutek wycieñczenia i d³ugotrwa³ego g³odu podczas dwuletniego pobytu w Rosji sowieckiej. W ci¹gu kilku tygodni las, przesz³o tysi¹ca
krzy¿y, pokry³ cmentarz polski w Teheranie. Zmar³ tak¿e mój adiutant i serdeczny przyjaciel sprzed wojny porucznik Zygmunt Kostakiewicz, któremu cudem uda³o siê wydostaæ z ³agrów sowieckich.
Wiosn¹ 1943 r. œwiat obieg³a z³owieszcza informacja o odkryciu
przez Niemców w Kozich Górach pod Katyniem zbiorowych grobów
pomordowanych polskich oficerów. Zarówno pierwsze komunikaty
niemieckie zawieraj¹ce szczegó³y ekshumacji, jak i wykrêtne wypowiedzi w³adz sowieckich obci¹¿aj¹ce t¹ zbrodni¹ Niemców, utwierdzi³y genera³a w jego wczeœniejszych przypuszczeniach co do losu
poszukiwanych od ponad roku polskich oficerów.
W³adze polskie zareagowa³y natychmiast, zwracaj¹c siê do Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a o wys³anie delegacji celem zbadania tej sprawy. Rz¹d sowiecki uzna³ ten fakt za wystarczaj¹cy
powód do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polsk¹. W przekazanej nocie z dnia 25 kwietnia 1943 r. oskar¿y³ rz¹d polski o zajêcie
wrogiej postawy wobec Zwi¹zku Sowieckiego i wspó³udzia³ z Hitlerem w kampanii antysowieckiej.
Tymczasem Armia Polska na Wschodzie zosta³a przemianowana na II Korpus Polski. Zbli¿a³ siê moment opuszczenia Bliskiego
Wschodu i inwazji wraz z zachodnimi sojusznikami na Pó³wysep Apeniñski.
Okres pobytu na Bliskim Wschodzie zosta³ wyzyskany jak najbardziej wydajnie dla szkolenia i zorganizowania Korpusu, który powsta³ z ludzi wydobytych z kaŸni rosyjskich w stanie op³akanym.
Wyszliœmy zwyciêsko w walce z malari¹. Ciê¿kie warunki klimatyczne nie odbi³y siê zbyt ujemnie na kondycji fizycznej ¿o³nierza. Wojsko
12

Na stokach Monte Cassino w czasie bitwy.

by³o odkarmione, doœæ dobrze wyszkolone, dyscyplina sta³a na wysokim poziomie, ponadto ¿o³nierz pragn¹³ walki. Czu³ instynktownie,
¿e oczy Polaków na œwiecie, a przede wszystkim w mêczonym Kraju
s¹ na niego zwrócone.
Na pocz¹tku 1944 r. genera³ Anders wraz ze swoimi ¿o³nierzami
wyl¹dowa³ we W³oszech. Jednostki II Korpusu w liczbie 50 tysiêcy
zostaj¹ podporz¹dkowane brytyjskiej 8. Armii. Na swój chrzest bojowy musia³y poczekaæ kilka miesiêcy. W tym czasie genera³ Anders, jako dowódca znacz¹cego zwi¹zku operacyjnego, cieszy³ siê du¿ym
autorytetem u zachodnich aliantów, zw³aszcza Brytyjczyków. Wreszcie nadszed³ ten dzieñ...
23 marca 1944 r. po spotkaniu genera³a Andersa z dowódc¹ armii brytyjskiej, genera³em Leese oznajmiono, ¿e polskim jednostkom
wyznaczono jedno z najtrudniejszych zadañ na froncie w³oskim, którym by³o zdobycie i opanowanie masywu Monte Cassino, najsilniejszego punktu oporu armii niemieckiej na tzw. Linii Gustawa,
zamykaj¹cego drogê do Rzymu. Polski dowódca doskonale zdawa³
sobie sprawê z wagi decyzji, któr¹ mia³ podj¹æ. Wiedzia³ o trzykrot13

nym odparciu przez doborowe jednostki niemieckie, zw³aszcza s³ynn¹ z bitnoœci 1. Dywizjê strzelców spadochronowych, kolejnych
szturmów oddzia³ów brytyjskich, amerykañskich i nowozelandzkich.
Zdawa³ sobie sprawê, ¿e bêdzie to trudne zadanie i poci¹gnie za sob¹ du¿e straty. Zarazem by³ przekonany, ¿e zdobycie Monte Cassino, tak wa¿nego dla dalszych losów kampanii w³oskiej punktu
oporu, rozs³awi polskiego ¿o³nierza i przyczyni siê do wzmocnienia
pozycji Polski w obozie aliantów. Ponadto wierzy³, ¿e wykonanie tego trudnego zadania podtrzyma na duchu walcz¹cych w Polsce i da
odpór sowieckiej propagandzie, rozg³aszaj¹cej, ¿e Polacy nie chc¹ biæ
siê z Niemcami.
Tak wspomina ostatnie chwile przed bitw¹ jego przyjaciel, rotmistrz Józef Czapski: Widzê go jeszcze przed namiotem, wœród oliwek.
Powiedzia³ mi tylko: „Wiesz, wzi¹³em na siebie wielk¹ odpowiedzialnoœæ” – i nagle wyda³ mi siê w tej chwili najg³êbiej sob¹: dowódc¹, którego ca³a myœl by³a ustawiona w jednym kierunku – jak tê
odpowiedzialnoœæ unieœæ, jak zadanie spe³niæ. Jego zadziwiaj¹cy spokój w tym ogólnym, nies³ychanym napiêciu uderza³ nas wszystkich.
Maj¹c u swego boku tak doskona³ych oficerów, jak dowódca
s³awnej 5. Kresowej Dywizji, genera³ Sulik oraz genera³ Duch, dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich, da³ rozkaz do ataku. Po tygodniu ciê¿kich walk, wielokrotnie ponawianych szturmów polski
sztandar za³opota³ na ruinach klasztoru.
Genera³ Klemens Rudnicki, zastêpca dowódcy 5. Kresowej, po
latach wspomina³: Bez wygrania najpierw bitwy o serca ¿o³nierskie,
¿aden wódz nie wygra³ jeszcze bitew na polu walki. To by³a Jego magia, która wywo³a³a nastrój granicz¹cy z ekstaz¹, nigdy przedtem
i potem niespotykan¹, w pierwszej i decyduj¹cej o istnieniu Korpusu
bitwie o Monte Cassino.
W tej krwawej, wyczerpuj¹cej bitwie zginê³o ok. 900 ¿o³nierzy
polskich, a 3 500 zosta³o rannych. Ogólne straty aliantów w tym rejonie walk to ok. 50 000 zabitych.
Po otwarciu drogi na Rzym ¿o³nierze II Korpusu zdobyli Anconê,
prze³amali liniê Gotów i walczyli o Boloniê. Zas³ugi genera³a W³adys³awa Andersa, jako dowódcy na ca³ym szlaku bojowym we W³oszech, zosta³y docenione przez w³adze polskie, jak i rz¹dy pañstw
alianckich. Genera³ Anders otrzyma³ order Virtuti Militari III klasy oraz
brytyjski Order £aŸni, przyznany mu przez króla Jerzego VI. Prezydent USA Franklin Delano Roosevelt nada³ mu order Legion of Merit.
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Premier Churchill u gen. Andersa na froncie w³oskim pod Fano.

Niestety, bohaterstwo polskich ¿o³nierzy nie przynios³o efektu,
o jakim marzy³ dowódca II Korpusu. Postanowienia ja³tañskie
z lutego 1945 r. przekreœli³y nadzieje na woln¹ i suwerenn¹ Polskê.
Zaledwie dzieñ po og³oszeniu decyzji tzw. Wielkiej Trójki genera³ Anders zareagowa³ bardzo ostro i stanowczo. W telegramie wys³anym
do prezydenta W³adys³awa Raczkiewicza zadepeszowa³: Wobec tragicznego komunikatu ostatniej konferencji trzech w Ja³cie, meldujê, ¿e
II Korpus nie mo¿e uznaæ jednostronnej decyzji, oddaj¹cej Polskê
i Naród na ³up bolszewikom. Zwróci³em siê do w³adz sojuszniczych
o wycofanie oddzia³ów Korpusu z odcinków bojowych. Nie mam sumienia ¿¹daæ w obecnej chwili od ¿o³nierza ofiary krwi.
Alianci odmówili wycofania ¿o³nierzy polskich z frontu, t³umacz¹c siê wzglêdami operacyjnymi.
Ostatni¹ próbê zapobie¿enia ponuremu losowi, jaki czeka³ Polskê po wojnie, genera³ Anders podj¹³ na spotkaniu z brytyjskim premierem Churchillem w dniu 21 lutego 1945 r.:
„Churchill – Nie jest Pan zadowolony z konferencji ja³tañskiej.
Anders – Ma³o powiedzieæ, ¿e nie jestem zadowolony. Uwa¿am
¿e sta³o siê wielkie nieszczêœcie. Na takie za³atwienie sprawy naród
polski nie zas³u¿y³ i my walcz¹cy tutaj nie mogliœmy tego oczekiwaæ.
Polska pierwsza krwawi³a w tej wojnie i ponios³a ogromne straty. By³a
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sojuszniczk¹ Wielkiej Brytanii od pocz¹tku i w najciê¿szych dla niej
chwilach. Na obczyŸnie zdobyliœmy siê na najwiêkszy wysi³ek, na jaki
staæ by³o ¿o³nierza, w powietrzu, na morzu i l¹dzie. W Kraju
zorganizowaliœmy najwiêkszy ruch oporu przeciwko Niemcom.
¯o³nierz walczy³ o Polskê, walczy³ o wolnoœæ swojego Narodu. Co dzisiaj, my dowódcy, mamy powiedzieæ ¿o³nierzowi? Rosja sowiecka, która
do roku 1941 by³a w œcis³ym sojuszu z Niemcami, zabiera nam obecnie
po³owê naszego terytorium, a w pozosta³ej czêœci chce ustanowiæ swoje
rz¹dy. Wiemy z doœwiadczenia do czego to zmierza.
Churchill (bardzo gwa³townie) – Wy sami jesteœcie temu winni.
Ju¿ od dawna namawia³em was do za³atwienia sprawy granic z Rosj¹ sowieck¹ i oddania jej ziem na wschód od linii Curzona. Gdybyœcie mnie pos³uchali, dzisiaj ca³a sprawa wygl¹da³aby inaczej.
Myœmy wschodnich granic Polski nigdy nie gwarantowali. Mamy dzisiaj dosyæ wojska i waszej pomocy nie potrzebujemy. Mo¿e Pan swoje
dywizje zabraæ. Obejdziemy siê bez nich.
Pod koniec wojny, w okresie od lutego do maja 1945 r., genera³
Anders pe³ni³ obowi¹zki naczelnego wodza (dotychczas funkcjê tê
pe³ni³ przebywaj¹cy w niewoli niemieckiej genera³ Bór-Komorowski). Szlak bojowy II Korpusu Polskiego, i tym samym jego dowódcy, dobieg³ koñca w dniu kapitulacji wojsk niemieckich we
W³oszech 28 kwietnia 1945 r.
Wojna w Europie zosta³a zakoñczona, lecz nie dla wszystkich.
Dla genera³a Andersa oraz wielu Polaków, zarówno w kraju i na obczyŸnie, rozpocz¹³ siê nowy okres, kto wie czy nie jeden z najtrudniejszych, w którym trzeba by³o dokonywaæ wielu wyborów, jak dalej
s³u¿yæ Rzeczypospolitej.
W tym okresie dla genera³a g³ówn¹ trosk¹ by³ dalszy los jego
¿o³nierzy oraz wszystkich Polaków, którzy z ró¿nych przyczyn znaleŸli siê na Zachodzie. Jego ojcowski stosunek do ¿o³nierzy (rozkaz
do ataku na Monte Cassino rozpoczyna³ siê s³owami: ¯o³nierze kochani, moi bracia i dzieci...) nie zmieni³ siê po zakoñczeniu wojny.
Do polskich obozów wojskowych przybywali Polacy uwolnieni z niemieckich obozów koncentracyjnych, przymusowi robotnicy oraz jeñcy wojenni. Troszczy³ siê o to, aby mieli co jeœæ, gdzie spaæ i w co siê
ubraæ. O tych ludzi Korpus rozrós³ siê do ponad 100 tysiêcy. W trudnej sytuacji aprowizacyjnej w³adze w³oskie i brytyjskie naciska³y na
zmniejszenie jego liczebnoœci do 85 tysiêcy. W tym miejscu nale¿y
wspomnieæ o pomys³owym fortelu, jakiego u¿y³ genera³, aby jednak
utrzymaæ istniej¹cy stan osobowy polskiego wojska. Po prostu
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zmniejszy³ ¿o³d i racje ¿ywnoœciowe, aby op³aciæ i wy¿ywiæ ¿o³nierzy,
którzy oficjalnie nie istnieli.
Pod egid¹ II Korpusu Polskiego by³y tworzone liczne warsztaty
pracy, szko³y, kursy doskonalenia zawodowego, dzia³a³y polowe drukarnie, wychodzi³a polska prasa („Orze³ Bia³y”, „Na szlaku Kresowej”), by³y drukowane ksi¹¿ki. Dla ucz¹cej siê m³odzie¿y
zorganizowano wy¿sze studia na w³oskich uczelniach z wyk³adami
w jêzyku polskim. By³a to prawdziwa „Ma³a Polska”. Tak wielka liczba polskiego wojska i ludnoœci cywilnej stanowi³a dla aliantów swoisty balast. Z ich strony trwa³y wysi³ki id¹ce w kierunku nak³onienia
Polaków do powrotu do Polski, lecz nie dawa³y one wiêkszego rezultatu. Spoœród niemal 200 tysiêcy Polaków, którym zaproponowano
powrót, jedynie 30 tysiêcy wyrazi³o chêæ wyjazdu.
Genera³ W³adys³aw Anders nie mia³ zamiaru wracaæ do Polski.
W najlepszym razie czeka³ go proces, podobny do tego, jaki Sowieci
urz¹dzili w czerwcu 1945 r. szesnastu przywódcom Polskiego Pañstwa Podziemnego (g³ównym oskar¿onym i skazanym na karê œmierci by³ jego by³y podkomendny, ostatni komendant Armii Krajowej
genera³ Okulicki „NiedŸwiadek”).

Na emigracji
Genera³ Anders doskonale wiedzia³ co siê dzieje w Polsce
rz¹dzonej przez komunistów. Wiedzia³ o aresztowaniach tysiêcy
¿o³nierzy podziemia niepodleg³oœciowego, dzia³aczy stronnictw nieprzychylnych Sowietom. Wiedzia³ o deportacjach na Wschód, wiêzieniach oraz wykonywanych wyrokach œmierci na ¿o³nierzach Armii
Krajowej. Nikt lepiej jak on, znaj¹c sowiecki system zniewolenia,
wprowadzany teraz w jego Kraju pod ba³amutnymi sztandarami
„demokracji”, „równoœci” i „wolnoœci”, nie mia³ ¿adnych z³udzeñ co
do rzeczywistych zamiarów tzw. w³adzy ludowej.
Nigdy nie ukrywa³ tego, co myœli o tragicznej sytuacji w Polsce,
mówi³ o tym g³oœno, zarówno do swoich ¿o³nierzy, czy te¿ w rozmowach z politykami, tak¿e zachodnimi. Na efekty takiej, a nie innej postawy nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. 26 wrzeœnia 1946 r. Rada
Ministrów pozbawi³a polskiego obywatelstwa genera³a W³adys³awa
Andersa oraz 75 genera³ów i wy¿szych oficerów Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie (m.in. Stanis³awa Kopañskiego, Stanis³awa Maczka, Antoniego Chruœciela).
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Treœæ uchwa³y (na podstawie komunikatu radiowego): Rada
ministrów na posiedzeniu w dniu 26 wrzeœnia 1946 r. postanowi³a
na podstawie ustawy o obywatelstwie pañstwa polskiego (DzU RP,
1920, nr 7, poz. 44 art. 11 pkt 2) pozbawiæ genera³a W³adys³awa Andersa obywatelstwa polskiego.
Genera³ W³adys³aw Anders, przebywaj¹c za granic¹, dzia³a³
na szkodê pañstwa polskiego, a w szczególnoœci:
1. po utworzeniu legalnych w³adz Rzeczypospolitej nie podporz¹dkowa³ siê naczelnemu dowództwu wojska polskiego,
2. po zakoñczeniu dzia³añ wojennych nie powróci³ do kraju
i czyni³ wszystko, by uniemo¿liwiæ powrót podleg³ym mu
¿o³nierzom, rozwijaj¹c zarazem dzia³alnoœæ godz¹c¹
w naj¿ywotniejsze interesy pañstwa polskiego, zagra¿aj¹c¹
jego bezpieczeñstwu i ca³oœci granic,
3. by³ jednym ze wspó³twórców i organizatorów Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, nak³aniaj¹c podleg³ych mu ¿o³nierzy do przyjêcia s³u¿by w obcej formacji
wojskowej,
4. organizowa³ i popiera³ walkê oœrodków terrorystyczno-dywersyjnych w kraju przeciwko interesom narodu polskiego i demokratycznej w³adzy Rzeczypospolitej.
[Z uwagi na brak oficjalnej publikacji tej uchwa³y, pos³u¿ono siê przytoczeniem jej treœci opublikowanej we wspomnieniach W³adys³awa Andersa „Bez ostatniego rozdzia³u” (Londyn, 1981 r.) oraz we wspo-mnieniowej
ksi¹¿ce „Genera³ Anders – ¿ycie i chwa³a” pod redakcj¹ Mariana Hemara
(Londyn, 1997 r.)]

W³adze komunistyczne uwa¿a³y go za jednego z g³ównych
wrogów, co wynika³o zarówno z jego twardej postawy wobec nacisków Moskwy w okresie formowania Armii Polskiej w ZSRR, jak i negatywnego stosunku do postanowieñ konferencji ja³tañskiej w sprawie
polskiej oraz rz¹dów komunistów w Polsce.
Genera³ W³adys³aw Anders wszed³ do polskiego ¿ycia na emigracji, jako bohater opromieniony s³aw¹ zwyciêstw na polach bitew
we W³oszech oraz jako cz³owiek, który uratowa³ tysi¹ce Polaków
z sowieckich wiêzieñ i ³agrów. By³ ¿ywym symbolem bezkompromisowego oporu wobec decyzji narzuconych Polsce i wiary w dalsz¹
walkê o wolnoœæ i niezawis³oœæ Polski.
Po wojnie zamieszka³ w Londynie, gdzie niezw³ocznie rozpocz¹³
pracê niepodleg³oœciow¹. Nie brakowa³o go nigdzie. Nie by³o powa¿niejszej instytucji czy organizacji, której by genera³ nie przewodniczy³.

18

By³ za³o¿ycielem instytucji Skarbu Narodowego, który mia³ zasilaæ ró¿ne
dzia³ania niepodleg³oœciowe. W 1953 r. obj¹³ przewodnictwo Polskiej
Macierzy Szkolnej, której zadaniem by³o utrwalanie polskoœci w m³odych pokoleniach urodzonych na obczyŸnie poprzez wychowywanie
dzieci i m³odzie¿y w duchu patriotyzmu i umi³owania Ojczyzny. Jego
has³em by³o „Polskoœæ w sercach i umys³ach naszej m³odzie¿y”.
W latach 1953–1964 przewodniczy³ Polskiej Fundacji Kultury,
odpowiedzialnej za wydawnictwa emigracyjne. Mia³ przyjazny stosunek do pisarzy i artystów, szczerze przez nich odwzajemniany. Czêsto
bywaj¹c w londyñskim „Ognisku” chêtnie ich widzia³ przy swoim stoliku. Najchêtniej Kazimierza Wierzyñskiego, z którym wzajemnie lubili
siê czarowaæ ¿artem, porozumiewawczym uœmiechem lub mierzeniem swego wzrostu (który z nich oka¿e siê wy¿szy?)”. Ceni³ talent
„niez³omnych poetów” emigracji: Mariana Hemara, Juliana Lechonia
czy pisarstwo, bliskiego mu Józefa Czapskiego.
Z ¿o³nierza przedzierzgn¹³ siê w polityka. Wykorzystuj¹c swoje
dawne znajomoœci na wysokim szczeblu, g³osi³ mo¿nym œwiata
krzywdê wyrz¹dzon¹ Polsce, dopominaj¹c siê o elementarn¹ sprawiedliwoœæ.
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Z ¿on¹ i córk¹.

W latach 1946–1954 by³ Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Polskich Si³ Zbrojnych. W maju 1954 r. zosta³ mianowany
genera³em broni.
Mimo i¿ by³ osob¹ publiczn¹, stale pracuj¹c¹ „na mieœcie”, genera³ Anders najbardziej ceni³ sobie ¿ycie rodzinne, maj¹c przy swoim
boku ¿onê Irenê i ukochan¹ córkê Annê Mariê. Na „froncie domowym” by³ domatorem, najszczêœliwszym, kiedy z córk¹ gra³ w pi³kê
na trawniku przed swoim domem.
W wolnych chwilach poœwiêci³ siê pisaniu. By³ autorem wspomnieñ „Bez ostatniego rozdzia³u” (pierwsze wydanie – Londyn 1949)
oraz „Klêska Hitlera w Rosji 1941–45” (Londyn 1952) oraz autorem wstêpu do „Zbrodni katyñskiej w œwietle dokumentów w opracowaniu Józefa
Mackiewicza (Londyn 1948). Pisa³, ¿e fakt pominiêcia zbrodni katyñskiej
w wyroku norymberskim posiada znaczenie niezmiernie donios³e i musi
sprowadziæ daleko id¹ce konsekwencje. Oznacza on bowiem, ¿e sprawa
postawienia przed s¹dem i ukarania sprawców tego mordu pozostaje otwarta. Oznacza, ¿e zasady sprawiedliwoœci miêdzynarodowej, które
ustalono po raz pierwszy w dziejach ludzkoœci w nastêpstwie ostatniej
wojny, a które znalaz³y wyraz w procesie norymberskim, nie zosta³y jeszcze urzeczywistnione w ca³ej pe³ni i wymagaj¹ ponownego rozpatrzenia
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Uroczystoœci pogrzebowe na Monte Cassino.

tej nieos¹dzonej winy. Ponad 60-letnia ju¿ historia sprawy katyñskiej nie
doczeka³a siê jak dot¹d swego epilogu.
Pod koniec ¿ycia genera³ W³adys³aw Anders wzi¹³ udzia³ w uroczystych obchodach 25. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. By³a to jego ostatnia pielgrzymka za ¿ycia na tereny pamiêtnych walk, gdzie
pozostali na wiecznoœæ jego podkomendni. Rok póŸniej, 12 maja 1970 r.,
prawie dok³adnie w rocznicê rozpoczêcia bitwy o klasztor, zmar³.
Zgodnie z jego ¿yczeniem zosta³ pochowany na cmentarzu u podnó¿a Monte Cassino.
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Taki oto ho³d genera³owi z³o¿y³ Feliks Konarski (Ref-Ren), autor s³awnych „Czerwonych maków na Monte Cassino”.

Na œmieræ genera³a Andersa
Matko, któraœ w posio³kach i ³agrach Workuty
By³a ³achmanem ludzkim z godnoœci wyzutym,
Niewolnic¹, skazan¹ w skwarnym Kazachstanie
Nie na œmieræ lecz na d³ugie, powolne konanie,
Gdy ciê wszy ob³azi³y i cynga ciê ¿ar³a....
Ty, która mia³aœ umrzeæ – aleœ nie umar³a,
Westchnij dzisiaj za Tego, co ciê z tej niedoli
Wywiód³ wtedy i Siebie przy¿yæ ci pozwoli³.....!
Sieroto, strzêpie ludzki, ma³a kreaturko,
Szkieleciku, pokryty przeŸroczyst¹ skórk¹,
Skazany na zag³adê w syberyjskiej kniei,
Mr¹cy z g³odu i zimna bez cienia nadziei
Na prze¿ycie... Zmów pacierz za Tego, co wtedy
Ciebie, abyœ by³ pó³martwy, wyci¹gn¹³ z tej biedy
I przywróci³ do ¿ycia... Dziœ Jemu potrzeba
Twej modlitwy, by drogê u³atwiæ. Do nieba.
¯o³nierzu, zagubiony w azjatyckiej zimie,
W odludnych tajgach Komi, w tundrach na Ko³ymie,
Zniewolony, szkorbutem, próchnic¹ prze¿arty...
Pomódl siê dziœ za Tego, który d³oñmi swemi
Wyprowadzi³ ciê wtedy z tej nieludzkiej ziemi
Poni¿enia i brudu, hañby i zgnilizny,
Byœ móg³ stan¹æ na nowo w s³u¿bie dla Ojczyzny...!
Polaku, w którejkolwiek znajdujesz siê stronie,
W Kraju, czy poza Krajem – jeœli w tobie p³onie,
Umi³owanie tego, co wolnoœci¹ zwie siê
I hase³, które ¿o³nierz na sztandarach niesie:
Bóg, Honor i Ojczyzna – pomyœl, ¿e dziœ zgas³o
Serce do koñca wierne tym ¿o³nierskim has³om...
Pomnij to i schyl g³owê, i westchnij! O Panie,
Daj Mu u Siebie wolnoœæ i odpoczywanie....!
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W Niepodleg³ej
W prze³omowym dla Polski roku 1989 r. decyzj¹ ówczesnych
w³adz (uchwa³a Rady Ministrów z dnia 15 marca 1989 r.) uchylono haniebn¹ uchwa³ê z 1946 r., pozbawiaj¹c¹ genera³a W³adys³awa Andersa obywatelstwa polskiego. Co do intencji i motywacji w tej sprawie
ostatniego rz¹du komunistycznego nale¿y siê tylko domyœlaæ. Byæ
mo¿e czysty koniunkturalizm, spowodowany przewidywan¹ utrat¹
w³adzy, spowodowa³ nag³y zwrot w dotychczasowej ocenie postaci
genera³a. A mo¿e by³y to spóŸnione wyrzuty sumienia?
Ju¿ w niepodleg³ej Polsce, 11 listopada 1995 r., genera³ W³adys³aw Anders zosta³ poœmiertnie odznaczony Orderem Or³a Bia³ego.
Wraz z nim, tym najwy¿szym polskim odznaczeniem, zostali uhonorowani genera³owie: Tadeusz Komorowski „Bór”, Leopold Okulicki
„NiedŸwiadek”, Stefan Rowecki „Grot”, Kazimierz Sosnkowski oraz
pu³kownik Jan Rzepecki „Prezes”. Nale¿y byæ pewnym, ¿e genera³
Anders by³by zaszczycony tak doborowym towarzystwem.
Jego imieniem nazwano wiele ulic oraz szkó³ w polskich miastach, na przyk³ad w Czêstochowie, Chojnicach, Gdañsku, Opolu,
Rybniku i Wroc³awiu. Narodowy Bank Polski w 2002 r. wprowadzi³
do obiegu monety kolekcjonerskie przedstawiaj¹ce postaæ genera³a
W³adys³awa Andersa.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

Genera³ Anders – ¿ycie i chwa³a, pod redakcj¹ Mariana Hemara
Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1997 r.
W³adys³aw Anders
Bez ostatniego rozdzia³u
Wydawnictwo „Gryf”, Londyn 1981r.
Zbrodnia katyñska w œwietle dokumentów
Wydawnictwo Krzy¿a Nowohuckiego, Kraków 1981.
Szymon Morawski,
Genera³ na bia³ym koniu. Opowieœæ o W³adys³awie Andersie
„Mówi¹ Wieki” 2004, www.mowiawieki.pl
Adam Tokarski, W³adys³aw Anders
Korporacja Akademicka Arkonia, www.arkonia.uw.edu.pl
Zdjêcia zamieszczone w publikacji pochodz¹ z dwóch pierwszych
publikacji.
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