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Formowanie Armii Andersa
Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął najtrudniejszy i najbardziej
dramatyczny rozdział w życiu. Gdy 17 września Polskę zdradziecko
zaatakowała od wschodu Armia Czerwona, sprzymierzona wówczas
z Niemcami, w morzu krwi i łez bezbronnych ludzi utonęły Kresy
Wschodnie II RP. W rozdartej między zaborców Rzeczpospolitej,
podzielonej formalnie nie tylko między III Rzeszę a ZSRS, ale również Litwę, zapanował terror – mnożyły się morderstwa, aresztowania, wysiedlenia, Polaków wtrącano do więzień i obozów. Na terenach okupacji sowieckiej coraz silniejszy z czasem system represji
służył zastraszaniu ludzi, ich podporządkowaniu aparatowi komunistycznej władzy, a indoktrynacja i propaganda – próbie uformowania
typu obywatela bezwzględnie posłusznego Stalinowi, ślepo wierzącego w idee niesione z Moskwy. Wszystko to usprawiedliwiano hasłami wyzwolenia i postępu. Zagrażających nowemu ładowi, w różny sposób, starano się pozbyć. W latach 1940-1941, w czterech masowych wywózkach, tysiące polskich rodzin z Kresów Wschodnich
deportowano w głąb Związku Sowieckiego, wyrywając je z rodzinnych stron, jak się później okazało, na zawsze. To okrutne dzieło
NKWD rozpoczęło się w lutym 1940 i kontynuowało w kwietniu
i czerwcu tegoż roku, a następnie w maju-czerwcu 1941. Represje
sowieckie dotknęły nie tylko wywiezionych. Wiele tysięcy obywateli
II RP (różnych narodowości), już od 1939 roku, więziono lub – po
aresztowaniu i wydaniu najczęściej kuriozalnego wyroku przez marionetkowy sąd, a nierzadko i bez tego – zsyłano do sowieckich łagrów. W obozach internowania przebywały ponadto tysiące żołnierzy Wojska Polskiego, którzy dostali się do niewoli sowieckiej broniąc Kresów Wschodnich. W rezultacie, w odległych rejonach ZSRS
znalazły się rzesze Polaków (w relatywnie niedużej liczbie represjonowani przetrzymywani byli w więzieniach, bądź obozach internowania na obszarze dawnych wschodnich ziem polskich, jesienią
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Podpisanie układu Sikorski – Majski (obok parafujących układ polskosowiecki tj. premiera rządu RP i ambasadora ZSRS w Anglii, widoczny
m.in. premier Wielkiej Brytanii Winston Churchil – siedzi z cygarem
w centrum), Londyn, 30 lipca 1941; źródło: Fundacja Kresy-Syberia

1939 r. formalnie inkorporowanych do Związku Sowieckiego; niektórzy więźniowie, głównie zaś łagiernicy i przymusowi przesiedleńcy trafiali w przedwojenne granice ZSRS, przede wszystkim na
Syberię i do Kazachstanu). Gehenna obejmowała całe pokolenia – od
najstarszych po dzieci. Udręczeni makabrycznymi nierzadko warunkami życia w realiach stalinowskiego reżimu, wyczerpani, chorzy,
głodni, zmuszeni do niewolniczej pracy próbowali przetrwać i ocalić
swoje człowieczeństwo.
Dla większości, aczkolwiek nie dla wszystkich, rzeczywistą
zmianę sytuacji przyniósł atak niemiecki na ZSRS w czerwcu 1941
roku oraz jego polityczne konsekwencje. Wśród nich było bowiem
odnowienie stosunków dyplomatycznych – zerwanych w 1939 roku
– pomiędzy rządem polskim a sowieckim, czego emanacją stało się
zawarcie w Londynie układu sygnowanego przez premiera Władysława Sikorskiego i ambasadora ZSRS w Wielkiej Brytanii – Iwana
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Polacy zwolnieni z zesłania, więzień i łagrów po przybyciu do ośrodków
formowania Armii Andersa – w oczekiwaniu na rekrutację, ZSRS, 1941
rok; źródło: Muzeum Wojska Polskiego

Majskiego. Podpisany 30 lipca 1941 roku dokument przewidywał
tzw. amnestię dla obywateli polskich przetrzymywanych w Związku
Sowieckim i utworzenie tam polskiej armii. W sierpniu 1941 doszło
do realizacji tych umów (dekret o „amnestii” wydano 12 sierpnia, zaś
dwa dni potem podpisano polsko-sowiecką umowę wojskową dotyczącą formowania Armii Polskiej w ZSRS). Na czele wojska stanął,
przetrzymywany wcześniej w więzieniu na moskiewskiej Łubiance,
generał Władysław Anders. Jego żołnierze również rekrutowali się
spośród dotąd zniewolonych – byłych jeńców, więźniów, łagierników, przymusowych przesiedleńców. Przy polskiej armii znalazło
schronienie tysiące rodzin wcielonych doń mężczyzn – cywilów, którzy pragnęli wydostać się ze Związku Sowieckiego. Był to też cel
generała Andersa, który po różnych perturbacjach uzyskał na to zgodę Stalina i wyprowadził w 1942 roku swoich żołnierzy z ZSRS,
a wraz z nimi około 38 tysięcy cywilów (w odniesieniu do ogromnej
większości ewakuacja odbyła się przez Morze Kaspijskie, jedynie
blisko 3 tysiące osób, w tym ponad 700 spośród ogólnej liczby około
78 tysięcy żołnierzy, wydostało się z ZSRS drogą lądową). Armia
Andersa i uchodźcy cywilni trafili do Iranu. W 70. rocznicę rozpoczęcia formowania polskiego wojska w ZSRS prezentujemy wybór
fotografii, które ukazują związane z tym wydarzenia.
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Ochotnicy polscy do Armii Andersa, ZSRS, 1941 rok; źródło:
Fundacja Kresy-Syberia

Generał Władysław Sikorski podczas inspekcji Armii Andersa
w Buzułuku, ZSRS, 1941 rok; źródło: Fundacja Kresy-Syberia
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Kompania honorowa polskiego wojska w Związku Sowieckim; źródło:
Fundacja Kresy-Syberia

Generał Anders podczas oglądania ćwiczeń wojskowych, Dżalalabad,
ZSRS; źródło: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
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Generał Władysław Anders podczas przemówienia do ochotniczek
Pomocniczej Służby Kobiet przed budynkiem sztabowym polskiej armii (z prawej stoi gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz), Jangi-Jul, ZSRS, 22
marca 1942; źródło: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Brama wejściowa do obozu polskiej armii w jednym z ośrodków
formowania wojska pod dowództwem generała Władysława Andersa, ZSRS, źródło: Fundacja Kresy-Syberia
100

KRESOWE STANICE

