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Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku 
w Błoniu koło Kutna, szkołę podstawową i gimna
zjum ukończył w Warszawie, po czym wstąpił na 
politechnikę ryską. Jeszcze przed wybuchem pierw
szej wojny światowej został powołany do kawa ler ii 
rosyjskiej, gdzie skończył podchorążówkę rezerwy 
i otrzymał stopień oficerski. W czasie wojny Włady
sław Anders brał czynny udział w formowaniu się 
wojska polskiego (m.in. Krechowieckiego pułku 

ułanów). Po wojnie w randze ppłk zostaje wysłany 
do Francji , gdzie kończy Wyższą Szkołę Wojenną, 
a po powrocie do Polski obejmuje stanowisko szefa 
sztabu generała Rozwadowskiego. Marszałek 

J. Piłsudski zwraca uwagę na młodego oficera i mia
nuje Władysława Andersa dowódcą wołyńskiej bry
gady kawalerii. W roku 1934 w uznaniu wojskowych 
zasług otrzymuje szlify generalskie. Już jako generał, 
Władysław Anders przeniesiony zostaje na stanowis
ko dowódcy Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii. Tu 
zastaje go wrzesień 1939. Bierze udział w kampanii 
wrześniowej, zostaje ranny w potyczkach z Armią 
Czerwoną i dostaje się do niewoli sowieckiej. Przeby
wa najpierw w szpitalu we Lwowie, a następnie 
w więzieniu na słynnej Łubiance w M oskwie, gdzie 
doświadcza najokrutniejszego traktowania. Ale - jak 
pisze generał Zygmunt Bohusz-Szyszko - „ten tak 
straszny pobyt w więzieniu sowieckim niewątpliwie 
uchronił go przed straszniejszym losem, jaki spotkał 
naszych kolegów w lasku katyńskim". Po wybuchu 
wojny niemiecko-radzieckiej i podpisaniu przez gen. 
Sikorskiego układu politycznego z ZSRR, powierzo
no generałowi Andersowi misję tworzenia Armii 
Polskiej w Związku Radzieckim . Mimo ogromnych 
trudności swoją misję spełnił . „Armia zorganizowa
na przez generała Andersa była armią, która miała 

J 

bronić interesów polskich, rozumianych tak, jak je 
rozumiał nasz rząd w Londynie, jak je rozumiał nasz 
naród w kraju, jak to rozumiał każdy z nas, żołnierzy . 

Ale to stanowisko było nie do przyjęcia przez Stalina . 
Jego cele wojny były zupełnie inne niż nasze, 
potrzebował armii polskiej posłusznej jego woli nie 
tylko pod względem wojskowym, lecz również poli
tycznym. Nie mógł nas zniszczyć, bo jeszcze wtedy 
potrzebował pomocy materiałowej sprzymierzo
nych, więc musiał się nas pozbyć w inny sposób 
i sprowokował ewakuację wojska polskiego do Iranu 
i Iraku, zrzucając następnie winę za ten stan rzeczy na 
Polaków. Generał Anders zdawał sobie doskonale 
sprawę z tegq, że e'v'.'.akuacja jest jedyną drogą do 
uchronienia jego żołnierzy i ich rodzin przed zagładą 
i z całą świadomością wziął na siebie ciężar przep 
rowadzenia tej sprawy". 
Pobyt Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie był okre
sem jej rekonwalescencji i dochodzenia do sprawności 
bojowej. Taką sprawność Polacy uzyskali w począt
kach 1944 roku, biorąc udział w walkach na froncie 
włoskim . Dowódca 8 armii zaproponował generałowi 
Andersowi wykonanie natarcia przez 2 Korpus Polski 
na odcinku najtrudniejszym, tzn. klasztoru Monte 
Cassino. Generał Anders po dokonaniu oceny terenu 
i położenia obu stron propozycję tę przyjął. Było to 
największe i najbardziej spektakularne zwycięstwo 
Polaków, pozwoliło ono jednocześnie rozwinąć ofen
sywę sprzymierzonych w całych Włoszech i spowodo
wało dalsze wspaniałe zwycięstwa 2 Korpusu pod 
wodzą generała Andersa: Rzym, Piedimonte, Ancona, 
Faenza, Bolonia. Aż przyszedł rok 1945, zakończenie 
wojny. Generałowi los nie zaoszczędził niczego: Jałta , 

rozwiązanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
pozbawienie , obywatelstwa polskiego przez rząd 

PRL„. Generał Władysław Anders osiedla się w Lon
dynie, pisze pamiętniki , poświęca się życiu rodzin
nemu i działalności emigracyjnej. Umiera 12 maja 
1970 roku i zostaje pochowany zgodnie z życzeniem 
na cmentarzu pod Monte Cassino. 



maj 1912. Władysław Anders po uko ńczeniu szkoły pod
chorążych armii rosyjskiej 

Ryga 11 1111 912, od lewej: Wanda Szpakowska, Ryszard 
Rauba, Julia Grudzińska, Władysław A nders 

Student Politechn iki w Rydze w r. 191 3 

Warszawa, 29 IX 1918 - w wojsku polskim, w mundurze 
rotmistrza I !<opusu Polskiego w Rosii 



1939. Generał przy pracy 

Generał Anders z żoną R enatą w ich l ondyńskim mieszkaniu 

1945, luty 
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4-11 luty 1945: konferencja w Jałcie z udziałem 
Roosevelta, Churchilla, Stalina i Mołotowa. W jej 
wyniku Polska znalazła się w orbicie wpływów 
Związku Radzieckiego. 

Feliks Konarski (Ref-Ren) 

Jałta 

Zjechali się nad morzem, by w ścisłym „te-jot" 
Radzić o losach świata„. 
Tego dnia pocisk z niemieckiej p-lot 
Zabił mojego brata. 

Mówili , że demokracja, że pokój, że ład, 
że sprawy związane z frontem„ . 
W tym czasie podchorąży Jóźwiak padł 
Na którejś tam Monte. 

Genialnie uzgodnili genialny plan: 
Podstawy nowej niewoli„. 
A gazeta pisała : „Na odcinku bez zmian„. 
Akcja patroli „. " 

Zoperowali mapę nie widząc krwi 
Lancetem z Lublina„ . 
A za dwa miesiące i kilka dni 
Rocznica Monte Cassina. „ 

Natchnienie„. przyjaźń .„ błędny krąg „. 

Slogany dawno starte ... 
Judasz zamiast srebrników wziął do rąk 
Atlantycką Kartę „ ! 

Oświadczenie brytyjskiego Ministra Spraw Za
granicznych z dn ia 22.5.1946 roku stanowi p~
czątek realizacji decyzji Rządu Brytyjskiego z dnia 
20.3.1946 roku w sprawie rozwiązania Polskich 
Sił Zbrojnych na obczyźnie. Przeciwko tej decyzji 
Rząd Polski w Londynie założył uroczysty protest. 

Jan Lechoń 

Przypowieść 

Generałowi Andersowi 

Żołnierz, który zostawił ślady swojej stopy 
Na wszystkich ni edostępnych drogach Europy, 
Szedł naprzód, gdy nie mogli najbardziej zajadli , 
I wdzierał się na szczyty, z których inni spadli; 
Zdobywszy wolność innym dłońmi skrwawionymi, 
Dowiedział się nareszcie, że sam nie ma ziemi. 
I wtedy ktoś rozumny - nie rozumny szałem -
Powiedział mu : „ Od dawna wszystko to wiedziałem , 

Wiedziałem , że nikt twoich ran ci nie odwdzięczy, 

Bo niczym krew, co płynie, przy złocie, co brzęczy, 
I nigdy nikt nie liczył leżących w mogile, 
Bo czym jest duch anielski przy szatańskiej sile? 
Jak żal mi, że ci oczy nareszcie otwarto! 
I powiedz sam mi teraz: czy to było warto?" 
A żołnierz milczał chwilę i ujrzał w tej chwili 
Tych wszystkich , co wracali i co nie wrócili , 
Tych wszystkich, którzy legli w cudzoziemskim 

grobie, 
Co mówili „Wrócimy" , nie myśląc o sobie . 
I widzi jakichś jeźdźców w tumanach kurzawy 
I słyszy dźwięk mazurka i tłumu wołanie : 

Dąbrowski z ziemi włoskiej wraca do Warszawy . 
„Czy warto?" Odpowiedział : „ Ach! śmieszne 

pytanie!" 



28 września 1946 roku uchwałą Rady M inist 
rów PRL pozbawiono obywatelstwa polskiego 
przebywających na emigracji generałów Włady

sława Andersa, Antoniego Chruściela, Stanis
ława Maczka, Stanisława Kopańskiego, Tadeusza 
Malinowskiego oraz 14 pułkowników, 28 pod
pułkowników oraz 30 majorów. 

Od czasu pozbawienia obywatelstwa genera 
ła Władysława Andersa w polskich w ydaw
nictwach encyklopedycznych aż po lata 80-te 
przedst awiano jego sylwetkę w sposób na
stępujący: 

ANDERS Władysław, ur. 11.Vlll.1892 w Błoniu 

(pow. Kutno), generał, polityk emigracyjny; w okre
sie I wojny świat. w armii carskiej; przed 1939 i na 
początku kampanii wrześniowej dowodz i ł Nowo
gródzką Brygadą Kawalerii, następnie (od 12.IX.) 
Grupą Operacyjną Kawalerii; 1939-41 internowany 
w ZSRR; po zawarciu układu pol.-radz. (1941) 
dowódca armii polskiej w ZSRR, którą wbrew 
umowie wojskowej z 1941 wyprowadził 1942 
z ZSRR na Bliski Wschód. Od 1942 dowódca 
Korpusu Polskiego; po wojnie jeden z przywódców 
najbardziej reakcyjnych kół emigracji. 

WEP, t. I 

Wier~ę głęboko, że niezachwiane męst

wo Zołnierza Polskiego i ofiara krwi 
wyla nej na po lach bitew wszyst kich 
frontów, w Kraju i na obcych ziemi ach, 
na morzu i na niebie nie pójdzie na 
marne. Powstanie z niej prawdziwie 
w olina, cała i niepodległa Polska. 

Londyn, wrzesień 1969 
Władysław Anders 
gen. broni 

12 maja 1970 roku w Londynie zmarł generał 
Władysław Anders, osobliwym zrządzeniem losu 
w trzydziestą piątą rocznicę zgonu Józefa Piłsuds
kiego, którego był kiedyś podkomendnym, a potem 
następcą na stanowisku wodza naczelnego Polskich 
Sil Zbrojnych i rzecznika niezłomnej woli Polaków 
w upartym dążeniu do niepod ległości. 

Polaku, w którejkolwiek znajdziesz się stronie, 
W Kraju czy poza Krajem - jeśli w tobie plonie 
Umiłowanie tego, co wolnośc ią zwie się 
I haseł, które żołnierz na sztandarach ni es ie: 
Bóg, Honor i Ojczyzna - pomyśl, że dziś zgasło 

Serce do końca wierne tym żołnierskim hasłom„ . 

Pomnij to i schyl g łową, i westchnij ! O, Panie, 
Daj Mu Siebie wolność i odpoczywanie „ . 

Feliks Konarski 
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