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Generał Władysław Anders ocalił życie tysiącom
polskich zesłańców i więźniów
Już wiosną 1941 r Anglicy zaczęli informować Rosjan o przygotowaniach niemieckich do wojny z ZSRR, do czego Stalin odniósł się początkowo nieufnie. Jednakże od czerwca 1941 r kontakty brytyjsko-radzieckie
zacieśniły się. Rosja otrzymuje ze strony Wielkiej Brytanii zapewnienie, że
w razie napaści Niemiec ZSRR otrzyma od niej pomoc w postaci udziału
lotnictwa, wsparcia gospodarczego oraz wysłania Brytyjskiej misji wojskowej do Moskwy, składającej się z różnych specjalistów wojskowych.
Anglia robiła wszystko aby uwierzytelnić w oczach Stalina swoje propozycje i zapewnienia. Anglikom zależało aby w ówczesnej sytuacji (groźba
inwazji na Anglię) doszło do konfliktu Niemcy – ZSRR. Churchill
w swoim przemówieniu wygłoszonym następnego dnia po napaści Niemiec
na ZSRR, niejako zaprosił Moskwę do nawiązania współpracy i uroczyście
przyrzekł pomoc na jaką tylko będzie stać Anglię. Był to pierwszy krok do
utworzenia tzw. Wielkiej Koalicji. Stalin jednakże początkowo traktował
Wielką Brytanię z rezerwą. Uważał, że bezpieczeństwo Anglii związane
jest z frontem na Wschodzie więc pomoc z jej strony jest rzeczą naturalną.
Dopiero, kiedy Niemcy zaczęli się posuwać coraz bardziej w głąb
Związku Radzieckiego, Stalin zdecydował się na współpracę i zaproponował zawarcie formalnego układu między obu państwami. Podobne propozycje ze strony Moskwy zostały złożone rządom Czechosłowacji, Jugosławii i rządowi Polskiemu w Londynie.
Ostatecznie traktat o wspólnych działaniach ZSRR i Wielkiej Brytanii
przeciw Niemcom, został podpisany 12.VII.1941 r przez Mołotowa
i Crippsa w Moskwie (w obecności Stalina). Układ ten został następnie zastąpiony Traktatem Przymierza zawartym 26.V.1942 r. W połowie lipca
zostały zakończone w Londynie rozmowy w sprawie normalizacji stosunków ZSRR z Czechosłowacją, a układ o wzajemnej pomocy został podpisany 18.VII.1941 r przez ambasadora Majskiego i ministra Masaryka. Natomiast nieco trudniejsze były pertraktacje polsko-radzieckie, które rozpoczęły się 5 lipca w Londynie między gen. Sikorskim a ambasadorem Majskim. Gen. Sikorski domagał się respektowania przez Rosjan granicy polsko-radzieckiej, ustalonej traktatem ryskim z 1921 r. Majski zaś, wysunął
propozycję ustalenia nowych granic tzw. etnograficznych. W rozstrzygnięcie sporu, włączyła się dyplomacja brytyjska, uważając, że sprawę ustale14
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nia granic należy pozostawić do czasu po zakończeniu wojny a układ podpisać. Nie widząc możliwości nakłonienia Rosjan do aprobaty polskich żądań, gen. Sikorski przyjął propozycję Moskwy. Na decyzji gen. Sikorskiego zaważyła także w dość zasadniczym stopniu sprawa ratowania ludności
polskiej deportowanej do ZSRR oraz możliwość tworzenia wojska polskiego na terytorium Związku Radzieckiego. Decyzję tę gen. Sikorski podjął
wbrew prezydentowi Raczkiewiczowi i większości członków Rządu Londyńskiego, którzy uważali, że istniała wówczas bardzo pomyślna sytuacja
na wymuszenie uznania przez Stalina żądanych granic. Rosja była poważnie zagrożona, bała się izolacji więc przy uzyskaniu poparcia przez Anglię
i Stany Zjednoczone Stalin na pewno by ustąpił. Gen. Sikorski zrezygnował jednak z dalszych pertraktacji i w dn. 30.VII.1941 r układ sojuszniczy
został podpisany. Przeszedł on do historii jako układ Sikorski-Majski.
Układ ten składał się z 5 artykułów i protokółu dodatkowego. Unieważniał porozumienia radziecko-niemieckie z r 1939 dotyczące Polski, przywracał stosunki dyplomatyczne, stanowił o utworzeniu Armii Polskiej
w ZSRR pod polskim dowództwem oraz zapewniał amnestię dla wszystkich obywateli polskich przetrzymywanych na terytorium Związku Radzieckiego. Obie strony zostały zobowiązane do udzielania sobie pomocy
i poparcia w wojnie z Niemcami.
W oparciu o ten układ już w lipcu 1941 r powstała ambasada polska
w Moskwie, która powołała 19 delegatur i całą sieć tzw. mężów zaufania,
na całym obszarze ZSRR. Placówki te miały na celu opiekę nad polskimi
sierotami, inwalidami, chorymi, nauczanie dzieci, dożywianie, rozdział
żywności i leków. Niestety wielkie utrudnienia ze strony władz sowieckich
i represjonowanie pracowników tychże placówek nie pozwoliło na zadawalającą ich działalność.
Również na podstawie tegoż układu, rozpoczęło się formowanie Wojska
Polskiego w ZSRR pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
12.V.2002 r mija 32 rocznica śmierci gen. Władysława Andersa i 57.
rocznica bitwy o Monte Cassino, pod Jego dowództwem.
Natomiast 4.VIII.2002 r minie 61 lat od zwolnienia go z więzienia na
Łubiance w Moskwie (na podstawie układu polsko-radzieckiego) i powierzenie mu przez gen. Władysława Sikorskiego tworzenia Armii Polskiej
w ZSRR.
Wcześniej, bo w marcu, minęła też 60. rocznica pierwszej ewakuacji
tejże Armii i ludności cywilnej towarzyszącej jej do Persji (w sierpniu i
wrześniu 1942 r). Były też 2 następne ewakuacje (co było wyłączną zasłuKRESOWE STANICE
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gą gen. Andersa).
Kim był gen. Anders?
Gen. Anders (cytuję za Ewą Berberyusz „Anders Spieszony”) urodził
się 11.VIII.1892 r we wsi Błonie pow. Kutno.
Szlify oficerskie zdobywa w Armii Carskiej w 1912 r po czym rozpoczyna studia na politechnice Ryskiej. W 1914 r zostaje powołany do carskiej kawalerii, a później odkomenderowany na kurs sztabu generalnego
w Akademii Wojskowej w Petersburgu, który kończy w 1917 r po czym
wstępuje do Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego.
W 1918 r już w Polsce Niepodległej tworzy 15 Pułk Ułanów Poznańskich.

Gen. Władysław Anders jako kawalerzysta. Okres międzywojenny.

W 1920 r w wojnie bolszewickiej ranny, odznaczony przez Józefa Piłsudskiego krzyżem srebrnym Virtuti Militrii.
W latach 1921-23 kończy Wyższą Szkołę Wojenną we Francji, a po
powrocie do kraju, zostaje szefem sztabu Inspektoratu Kawalerii w Warszawie.
W latach 1927-31 jest dowódcą Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Równem.
W 1931 obejmuje dowództwo Kresowej Brygady Kawalerii w Brodach.
W 1934 awansowany do stopnia generała.
16
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W 1936 przejmuje dowództwo Nowogródzkiej Brygady Kawalerii
w Baranowiczach.
W 1939 r bierze udział w walkach obronnych, kilkakrotnie ranny,
schwytany przez sowietów, więziony we Lwowie, przewieziony na Łubiankę.
W sierpniu 1941 r zwolniony na podstawie paktu Sikorski-Majski i powołany do tworzenia Armii Polskiej w Sowietach.
W marcu, sierpniu i wrześniu 1942 r ewakuuje wojsko i ludność cywilną z Sowietów do Persji.
W 1942-43 r po przeszkoleniu wojska w Iraku, Palestynie, i Egipcie
tworzy w połączeniu z Brygadą Karpacką gen. Kopańskiego II Korpus Polski przy boku Aliantów.
W 1944 r prowadzi kampanię włoską (Monte Cassino, Ancona, Linia
Gotów, Bolonia). W 1945 r obejmuje funkcję p.o. Naczelnego Wodza
w Londynie (po dymisji gen. Sosnkowskiego).
W 1945 r zrzeka się funkcji naczelnego wodza i powtórnie przejmuje
dowództwo II Korpusu.
W latach 1946-70, po ewakuacji II Korpusu do Anglii, przebywa na
emigracji w Londynie. Należał do głównych organizacji emigracyjnych.
Umiera w rocznicę bitwy pod Monte Cassino 12 maja 1970 r i tam zostaje pochowany.
Nas interesuje najbardziej okres tworzenia Armii Polskiej w ZSRR i jej
wyprowadzenie do Persji.
Jak wiadomo, organizacja Armii Polskiej była wybawieniem dla części
Polaków wywiezionych w głąb Kraju Rad, do więzień, łagrów i obozów
ciężkiej pracy, po napaści Sowietów na Polskę. Między innymi także dla
tysięcy osadników wojskowych z Kresów Wschodnich, wywiezionych
w pierwszej kolejności, w lutym 1940 r. Dla części, bowiem bardzo wielu
nie doczekało układu Sikorski-Majski, innym władze sowieckie nie przekazały informacji o tzw. amnestii i możliwości wstępowania do tworzącej się
Armii Polskiej (o zwolnieniu i wyjeździe decydowało NKWD), jeszcze inni po prostu nie zdążyli dojechać do miejsca koncentracji.
Pierwsze oddziały formowały się już jesienią w Tocku, Tatiszczewie,
Kujbyszewie i Saratowie, jeszcze bardziej na Północy. Później koncentrację wojska przeniesiono na południe do Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkiestanu. Ośrodek Organizacji Armii znajdował się w Uzbekistanie. Sztab wojska mieścił się początkowo w Buzułuku a potem w Jangi
Jul. Głównymi punktami mobilizacyjnymi były miejscowości: Orenburg,
Guzar, Dżałał-Abad, Kermine, Buzułuk, Karkin-Batasz, Czyrekezy, CzokKRESOWE STANICE
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Gen. Sikorski i gen. Anders w drodze do 6DP w czasie pierwszej wizyty
Naczelnego Wodza w Rosji. Grudzień 1941 rok

Paku, Kenimech i Wrewskoje.
Do pokonania zostały więc ogromne przestrzenie przy bardzo ograniczonych przez Sowietów środkach transportu (rzadko podstawianych towarowych wagonach, które w trakcie jazdy przetrzymywano często na bocznych torach bądź zawracano), ludzie byli krańcowo wyczerpani fizycznie
i psychicznie. Ci z północnej Syberii musieli przejść jeszcze radykalną
zmianę klimatu. Tym co dotarli na południe trzeba było zapewnić dach nad
głową, nakarmić, odwszyć, leczyć a potem szkolić. Mimo ogromnych starań gen. Andersa, w ówczesnych warunkach okazało się to sprawą bardzo
trudną, tym bardziej, że nie było żadnej niemal pomocy ze strony władz radzieckich, na każdym kroku natomiast spotykało się utrudnienia. Toteż
śmierć zebrała wówczas obfite żniwo, zarówno w drodze na południe jak
i po dotarciu na miejsce. Jechały bowiem nie tylko tysiące kandydatów do
Armii ale również całe ich rodziny licząc na pomoc wojska. Tymczasem
wojsko samo borykało się z brakiem lokum i zaopatrzenia a w zaistniałej
sytuacji, racje żywnościowe często dzieliło z ludnością, cywilną. Wiele rodzin żołnierzy rozlokowano w okolicznych kołchozach ale i tam panował
straszliwy głód i nędza oraz ciężka praca. Choroby, głównie tyfus i czerwonka dziesiątkowały więc i tych, którzy zdołali dotrzeć do powstającej
Armii. W Kermine gdzie pozostał największy cmentarz polski, pochowano
18
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wówczas 7000 ludzi. Mimo bardzo ciężkich warunków gen. Anders starał
się zapewnić normalne życie. Dużego wsparcia udzielały delegatury i mężowie zaufania. Wraz z organizacją Armii zakładano nie tylko koszary
(głównie pod namiotami, a była to jeszcze zima) ale także szpitale, szkoły,
przedszkola, sierocińce, kuchnie, pralnie, szwalnie itd. Organizowano działalność kulturalno-oświatową (powstał teatr) i religijną. Duszpasterstwo
prowadził biskup Gawlina a religijność była szczególnie głęboka. Sam gen.
Anders przeszedł w tym czasie na katolicyzm, będąc z urodzenia ewangelikiem.
W szczególny sposób gen. Anders traktował zagadnienie oświaty
i szkolnictwa. Przez cały czas od początków organizowania Armii Polskiej
w ZSRR aż do jej rozwiązania i czasów powojennych nauka była sprawą
niemal priorytetową. Dotyczyło to zarówno wojskowych jak i cywilów.
Dzieciom uratowanym ze zsyłki, mimo bardzo trudnych warunków (braku
jakichkolwiek przyborów szkolnych, książek i zeszytów) od razu organizowano nauczanie. Udoskonalano je później na Bliskim Wschodzie
w Afryce, Włoszech, Australii i Anglii. Przy dywizjach tworzono szkoły
powszechne, zawodowe, gimnazja, licea i podchorążówki a każdą przerwę
w szkoleniu wojskowym czy działaniach wojennych wypełniano nauką.
Dużo młodzieży polskiej studiowało na uniwersytetach w Bejrucie, Rzymie, Mediolanie a później w Londynie. Równolegle rozwijana była prasa,
wydawnictwa, czytelnictwo, kluby dyskusyjne itd.
Wyprowadzenie Wojska
Według relacji samego gen. Andersa, Stalin od początku nie wywiązywał się z zawartej umowy z rządem polskim w Londynie, dotyczącej tworzenia Armii Polskiej w ZSRR. Po pierwsze nie dawał uzbrojenia i żywności w ilościach uzgodnionych w umowie. Na stan wojska, który liczył
w 1942 r ok. 60000, sowieci przyznali tylko 26000 racji żywnościowych.
Tymczasem przy wojsku żywiły się tysiące osób z rodzin żołnierzy korzystając z racji żołnierskich. Sami zaś żołnierze byli niedożywieni, prawie
wszyscy chorzy, mieli szkorbut i tzw. kurzą ślepotę, gnębiły ich epidemie
tyfusu i czerwonki a leków nie było prawie żadnych.
W ostatnich miesiącach przed ewakuacją zmarło 3700 żołnierzy i prawie drugie tyle osób cywilnych i dzieci. Nie dotrzymano też obietnicy wyposażenia Armii w broń. Broń otrzymała tylko jedna dywizja, a władze sowieckie zalecały aby żołnierzy wysłać na front przydzielając ich do różnych jednostek Armii Czerwonej. Chodziło o to aby Armia była w rozproszeniu.
KRESOWE STANICE
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Po drugie nie wykonywano w pełni uzgodnionej wcześniej amnestii.
Dalej przetrzymywano tysiące ludzi w łagrach, obozach i więzieniach. Stalin zapewniał, że zwolnił wszystkich oficerów, którzy jak się później okazało dawno już byli wymordowani w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach kaźni. Utrudniano transport zwalnianych, wioząc ich i lokując bez zaopatrzenia w żywność do oddalonych od miejsc koncentracji
wojska kołchozów, gdzie byli skazani na ciężką pracę, głód i choroby. Kategorycznie zabroniono przyjmować do wojska Żydów, Białorusinów
i Ukraińców obywateli polskich.
W związku z zaistniałą sytuacją gen. Anders w marcu 1942 r pojechał
na rozmowę do Stalina z protestem i propozycją aby w związku z brakiem
możliwości wykonania zobowiązań ze strony Sowietów, wyraził zgodę na
wyprowadzenie części Armii Polskiej do Persji, a lotników i marynarzy
wysłać do Szkocji na szkolenie. Sprawa ta była już wcześniej poruszana
także na spotkaniu Stalin-Sikorski. Ponieważ Stalin nie mógł się wywiązać
z umowy, był poniekąd zmuszony wyrazić zgodę. Przyjął także przedłożony przez gen. Andersa plan ewakuacji. Warunkiem ze strony Stalina było
pozostawienie w Związku Radzieckim 44000 żołnierzy gdyż tylko tyle
mógł zapewnić racji żywnościowych.
Konieczność ewakuacji wojska potwierdził również Andersowi gen. Sikorski, który uzyskał w tej sprawie poparcie Churchilla. Był jednakże przeciwny wyprowadzeniu całego wojska. Po tej decyzji, Stalin jednak zastosował jeszcze większe szykany i utrudnienia w organizacji Armii a rekrutacja do wojska została w ogóle wstrzymana. Wyrażono natomiast zgodę na
wyprowadzenie całej Armii, jedynie bez Ukraińców, Białorusinów i Żydów. Stalin przestraszył się tak dużej Armii wrogo przecież (po takich
przeżyciach) nastawionej do Sowietów (o czym dobrze wiedział) i wolał
się jej pozbyć.
Tymczasem gen. Sikorski, wbrew wcześniejszym ustaleniom, przesyła
do gen. Andersa telegraficzny rozkaz o wstrzymanie ewakuacji i pozostawienie Armii w Rosji. Zmiana decyzji nastąpiła w wyniku rozmów ze Stalinem w czasie wizyty Sikorskiego w Moskwie w grudniu 1941 r. Sikorski
zgodził się by Armia Polska walczyła u boku Armii Czerwonej, chciał wierzyć Stalinowi, nie znał Rosji. Gen. Anders znał Rosję, wiedział, że Stalin
nigdy by się nie zgodził na utrzymanie Armii jako całości, chciał od razu
jej rozproszenia w Armii Czerwonej. Ponadto ludność cywilna towarzysząca Armii, skazana byłaby na zagładę. Dlatego gen. Anders postanawia nie
podporządkowywać się ani żądaniom Stalina co do pozostawienia w Rosji
żołnierzy z mniejszości narodowych ani rozkazowi gen. Sikorskiego o po20
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zostawieniu całej Armii. Nie podporządkował się gdyż wiedział, że był to
właściwy i ostatni moment na uratowanie Armii i ludności cywilnej. Chciał
też wykorzystać ogólną sprzyjającą sytuację wyprowadzenia wojska, potrzebnego w tym czasie Aliantom dla wzmocnienia frontu w Libii, co pozwalało na uzyskanie lepszych warunków ewakuacji z ich strony (Anglia
chciała wzmocnić naszym wojskiem armię na wschodzie więc wspierała
Andersa).
W rezultacie Armia, a z nią i ludność cywilna, zostały wyprowadzone
z ZSRR na własną odpowiedzialność gen. Andersa, wbrew rozkazowi
wstrzymania ewakuacji przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego.
Do pierwszej ewakuacji doszło już w marcu 1942 r. Odbyła się ona jak
i dwie następne w sierpniu i wrześniu drogą morską z Turkiestanu portu
w Krasnowodsku przez morze Kaspijskie do Pahlevi w Persji. Przeprawa
odbywała się w ciężkich warunkach, straszliwie przepełnionymi statkami,
razem z ludnością cywilną i dziećmi (bez wody i żywności z masą ciężko
chorych na czerwonkę). Szacuje się, że ogółem ewakuowano ok. 120000
ludzi w tym ok. 80000 żołnierzy i ok. 40000 osób cywilnych, wśród których było ok. 14000 dzieci. Niestety nie wiadomo ilu się uratowało osadników wojskowych i ich rodzin. Nie była to jednak liczba znacząca, mimo że
większość osadników, którzy przeżyli dotarła na południe ZSRR. Osadnicy
wojskowi znani ze swego patriotyzmu i posiadający wyszkolenie wojskowe, byli przyjmowani do Armii w pierwszej kolejności. Wielu jednak zostało jeszcze w Rosji, gdzie represje wobec Polaków bardzo się zaostrzyły.
Po zerwaniu przez Stalina układu z Rządem w Londynie 25 IV 1943 r od
Polaków zażądano przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Ci, którzy odmówili a wśród nich wielu było osadników wojskowych, poszli do więzień z
których najczęściej już nie wracali. Niektórzy z pozostałych wstąpili później do Armii Kościuszkowskiej i walczyli u boku Armii Czerwonej. Jeszcze inni, którzy doczekali końca wojny repatriowali się do Polski.
Po ewakuacji nastąpiło intensywne leczenie, dożywianie i szkolenie
wojska w Iraku, Palestynie i Egipcie. Ludność cywilna i dzieci zostały rozesłane w różne strony świata, gdzie tworzono dla nich specjalne obozy jak
w Afryce, Indiach, Palestynie, Australii, Nowej Zelandi, Meksyku skąd potem większość znalazła się w Anglii.
Wojsko, które gen. Anders wyprowadził ze Związku Radzieckiego, różniło się zasadniczo od oddziałów które formowały się na Zachodzie. Składało się ono z ludzi schorowanych, wycieńczonych, zagłodzonych, ludzi po
straszliwych przeżyciach, którzy już po ewakuacji, jeszcze przez długi czas
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kupowali w kantynach chleb i chowali go pod sienniki w obawie, że im go
zbraknie. Natomiast ci, którzy przybyli z Zachodu to byli żołnierze dobrze
odżywieni, umundurowani, zdrowi i świetnie wyszkoleni. Dopiero po pewnym czasie różnice się nieco zatarły, gdyż gen. Anders już w Iraku stworzył nowoczesną Armię liczącą ok. 80000 ludzi, która po połączeniu z 5000
karpatczyków gen. Kopańskiego tworzyła II Korpus Polski przy Armii
Aliantów. Jednakże pewien podział na tych z Rosji i tych z Zachodu pozostał do końca.
Dalsze losy
W styczniu 1944 r Armię przerzucono do Włoch, gdzie przeszła całą
kampanię włoską od Monte Cassino i walkami nad Adriatykiem, aż do zakończenia wojny.
W walkach tych
gen. Anders zyskał
opinię wybitnego
dowódcy.
Po
śmierci gen. Sikorskiego i odwołania
gen. Sosnkowskiego (jego następcy)
z funkcji naczelnego wodza (także już
po konferencji w
Jałcie) stanowisko
to jako p.o. powieGen. Anders i jego żołnierze na placu bitwy pod Monte
rzono gen. AnderCassino. W oddali ruiny klasztoru
sowi, który wydawał się być jedynym nadającym się na nie kandydatem. Niestety, Anglicy
postanowili inaczej. Z ich inspiracji Rząd Londyński wybrał gen. BoraKomorowskiego, który sam uznał tę decyzję za chybioną, stwierdzając, że
się do tej funkcji nie nadaje. Jednakże ostatecznie nominację przyjął. Anglicy nie chcieli Andersa ponieważ był on nieprzejednanym wrogiem
ZSRR i przeciwnikiem ustaleń w Jałcie co publicznie głosił. Było to nie na
rękę Anglikom i pozostałym Aliantom, którzy mieli bardzo dobre stosunki
ze Stalinem i działali pod jego dyktando. Bali się też wielkiego wpływu
Andersa na jego Armię, która mogła jeszcze odegrać dużą rolę i zamącić
dobre stosunki z Moskwą. Ponieważ nominacja Bora-Korowskiego była
nie do przyjęcia przez gen. Andersa, złożył on dymisję ze sprawowanej
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funkcji a następnie na skutek interwencji generalicji II Korpusu u prezydenta Raczkiewicza, został ponownie przywrócony na stanowisko jego dowódcy. Było to jednak już przed cofnięciem uznania dla Rządu Londyńskiego przez Anglię.
W końcu wojny do Armii Andersa napływali dodatkowo ludzie z obozów jenieckich i koncentracyjnych, wywiezieni na roboty przymusowe
i inni. II Korpus liczył wówczas 500000 żołnierzy. Generał chciał stworzyć
wielką armię jednoczącą wszystkie formacje na zachodzie. Niestety Związek Radziecki w porozumieniu z Zachodem unicestwił te plany. Armię
rozwiązano i przerzucono do Anglii jako Korpus Przysposobienia i Rozmieszczeń (bez zgody Andersa). Armia poszła w rozsypkę. Wielu wróciło
do kraju by znów zaznać więzień i łagrów, reszta rozproszyła się po świecie. Inni zostali w Anglii, także byli osadnicy wojskowi, których rodziny po
wielu, wielu latach założyły w Londynie pierwsze Ognisko Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich. Zorganizowało ono w 1995 r
w Warszawie I Światowy Zjazd Osadników Wojskowych Kresów
Wschodnich, który zapoczątkował integrację tych środowisk i dał impuls
do powołania Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w kraju.
Gen. Anders pozostał na emigracji, zamieszkał w Londynie gdzie czynnie uczestniczył w najwyższych władzach emigracyjnych. Zmarł w 1970 r
i został pochowany na cmentarzu Monte Cassino.
Na zakończenie należy jeszcze raz przypomnieć, że gen. Władysław
Anders wyprowadzając wojsko a z nim ludność cywilną i dzieci, ocalił życie wielu tysiącom ludzi i umożliwił dalszą walkę Armii z Niemcami. Szacuje się, że ci którzy opuścili Związek Radziecki dzięki gen. Andersowi
stanowili ok. 10 % wszystkich deportowanych. Reszta pozostałych jeszcze
przez parę lat przeżywała dalej głód, choroby, poniżenia, niewolniczą pracę, nędzę i brud. Wielu zmarło, a ci co doczekali końca wojny, mogli się
repatriować dopiero po roku 1946. Byli wśród nich i osadnicy wojskowi,
a przeważnie członkowie ich rodzin.
W opracowaniu wykorzystano:
- Ewa Brberyusz, Anders Spieszony, wyd. „ANEKS” 1992.
- W.T. Kowalski, Wielka Koalicja 1941-45, wyd. MON 1972.
- J. Sosnkowska, W kręgu mitów i rzeczywistości, P.A. Juter press.
- Ognisko Rodzin Osadników Kresowych, Z Kresów Wschodnich na
wygnanie, Opowieści zesłańców 1940-46, Londyn 1996.
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