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Gen. Władysław Anders (1892-1970) (cz. II)
6. Dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR
O okolicznościach zwolnienia z więzienia tak napisał w swojej książce
„Bez ostatniego rozdziału”: Co drugi dzień golili mi teraz brodę. Wreszcie
4 sierpnia o 16, otwierają się drzwi do celi z zapytaniem: Kto tu na literę
A? (...) Już na korytarzu więziennym czuję, że zaszło coś niezwykłego. Zastępca komendanta więzienia i kilku starszych dozorców czeka na mnie.
Prowadzą mnie po różnych schodach. Nikt nie wykręca mi rąk do tyłu i nie
popycha, jak to zwykle bywało. (...) Wreszcie wprowadzają mnie do niewielkiego pokoju, gdzie urzędują oficerowie NKWD. Po krótkiej chwili
wchodzę do wielkiego eleganckiego gabinetu, pełnego dywanów
i wyściełanych mebli. Spoza stołu wstaje dwóch panów w ubraniach cywilnych.
– Jak się pan czuje?
– Z kim mam do czynienia? – pytam.
– Jestem Beria – odpowiadają kolejno.
– A ja Merkułow.
Gen. Anders dowiedział się wówczas o wybuchu wojny niemieckosowieckiej oraz o podpisaniu układu „Sikorski-Majski”, a także o tym, że
ma być dowódcą Armii Polskiej na terenie ZSRR. Był to niewątpliwie najtrudniejszy okres w jego życiu. 6 sierpnia 1941 r. otrzymał oficjalną nominację na dowódcę PSZ w ZSRR, a 11 sierpnia-awans do stopnia gen. dywizji.
Tworzenie wojska polskiego w ZSRR nie było sprawą prostą i łatwą.
Stalin chciał wprawdzie wykazać dobrą wolę wobec aliantów zachodnich
i uzyskać ich pomoc, ale już wówczas myślał także o tym, aby Polacy nie
stanowili zbyt wielkiej siły. Domagając się zwiększonych dostaw broni
i sprzętu, władze sowieckie chciały rozczłonkować armię polską na pojedyncze dywizje i wyniszczyć je na froncie. Gen. Anders i jego sztab stanowczo
się temu sprzeciwiali.
Pomimo ogromnych zdobyczy terytorialnych i milionów czerwonoarmistów wziętych do niewoli, kampania 1941-1942 zakończyła się dla Niemców
niepowodzeniem. Stalin wiedział już, że ZSRR ma realne szanse znalezienia
się wśród mocarstw, które wojnę wygrają. W tej sytuacji, Armia Polska nie
dająca się rozczłonkować i wyniszczyć w krwawych bojach, stawała się dla
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niego nie tylko zbędna, ale wręcz niebezpieczna, jako krzyżująca jego plany.
Znanymi sobie metodami mógł się zdecydować na wzmożenie działań agenturalnych i dywersyjnych, a wreszcie na aresztowanie dowódców, rozbrojenie, internowanie itp. Był jednak zbyt przebiegły, aby nie wiedzieć, że musiałby za to zapłacić określoną cenę polityczną, a uległości Zachodu nie był
jeszcze tak pewny jak później, gdy nawet ujawnienie mordu katyńskiego nie
osłabiło entuzjazmu Zachodu dla udzielania ZSRR nieograniczonej pomocy.
Ustalenia gen. Sikorskiego ze Stalinem, do których doszło w grudniu
1941 r., przewidywały rozwinięcie Armii Polskiej do 6 dywizji piechoty, z
odpowiednią ilością artylerii oraz innych rodzajów broni. Całość miała liczyć 96 tysięcy wojska polskiego na terenie ZSRR i około 30 tysięcy żołnierzy, którzy mieli być wysłani do Anglii i na Środkowy Wschód.
Anders towarzyszył Sikorskiemu w rozmowach ze Stalinem i warto niewątpliwie przytoczyć w tym miejscu niektóre wypowiedzi, na podstawie historycznych stenogramów, gdyż są one znaczącą miarą czasów i ludzi:
Sikorski: Rozpocznę od tego, że nigdy nie prowadziłem i nie zgadzałem
się z polityką skierowaną przeciw Rosji Sowieckiej od lat dwudziestu (...)
Trzeba więc wykonać nasz układ. Dużo, i to najcenniejszych naszych ludzi,
znajduje się jeszcze w obozach pracy i więzieniach.
Stalin: To niemożliwe, gdyż amnestia dotyczyła wszystkich i wszyscy Polacy są zwolnieni.
Anders: Nie jest to zgodne z istotnym stanem rzeczy (podaje szczegóły).
Sikorski: Mam ze sobą listę około 4.000 oficerów, spis nie jest pełny
(...) Nikt z nich nie wrócił.
Stalin: To niemożliwe. Oni uciekli.
Anders: Dokądże mogli uciec?
Stalin: No, do Mandżurii.
Anders: Ludzie mieszkają w namiotach, w większości bez piecyków. Rano budzą się z odmrożonymi nosami i uszami. Dopiero parę tygodni temu
otrzymali buty.
Sikorski: Ci, co w roku 1939 byli obywatelami polskimi, obywatelami
polskimi pozostali.
Stalin: Oni wzięli udział w głosowaniu i stali się obywatelami radzieckimi.
Anders: Ale nie zrobili tego dobrowolnie. (...)
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Inspekcja dowódcy Armii Polskiej w Tockoje. Nowo otrzymana broń. Od lewej: gen Szarecki. Gen.Anders, gen Tokarzewski, ppłk Pstrokoński

Już od połowy stycznia 1942 r., gdy bitwa o Moskwę została rozstrzygnięta na korzyść ZSRR, było oczywiste, że sowieci nie mają zamiaru wywiązać się z przyjętych zobowiązań. 6 marca 1942 r., gdy ilość wojska polskiego w ZSRR przekroczyła 67 tysięcy, powiadomiono gen. Andersa, że
liczbę porcji żołnierskich zmniejszono do stanu 26 tysięcy. Mądrością
i ewidentną zasługą Andersa było to, że nie czekał na załatwienie tej sprawy
na drodze rozmów dyplomatycznych i rządowych, lecz domagał się bezpośredniej rozmowy ze Stalinem. Była to gra nie pozbawiona ryzyka, ale w
pełni uzasadniona i wręcz niezbędna, jako najskuteczniejsza obrona przed
głodem i chorobami oraz szansa dalszego służenia polskiej sprawie.
Również w tym miejscu najwymowniejsze będą cytaty ze stenogramu
rozmowy, która odbyła się 18 marca 1942 r.:
Stalin: Przybył Pan do mnie, by się dowiedzieć, dlaczego ilość racji
żywnościowych została zmniejszona? Odpowiem całkiem szczerze. Wojna
z Japonią pomieszała karty (...)
Anders: Dzisiejszy stan armii wynosi 75.000-78.000 ludzi, nie mogę
przecież pozwolić, by nadwyżka zmarła z głodu.
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Stalin: A druga dywizja nie otrzymała broni?
Anders: Nie. Pomimo waszego przyrzeczenia i pomimo moich wielokrotnych interwencji.
Stalin: Macie rację, myśmy wam przyrzekli. Czy macie oddziały lotnicze?
Anders: Tak. Lotnicy zgrupowani są w jednym miejscu i już dawno gotowi do ewakuacji.
Stalin: Chcecie ich ewakuować?
Anders: W myśl umowy z gen. Sikorskim, zarówno oni, jak i marynarze,
mieli być ewakuowani, ponadto 25.000 ludzi. (...)
Stalin: Przyczyną waszej klęski było to, żeście nie mieli dobrego wywiadu.
Anders: To nie prawda, wywiad mieliśmy zupełnie dobry (...)
Okulicki: Czasu na przeprowadzenie ewakuacji zostało bardzo niewiele.
Trzeba zarządzenia wydać natychmiast, inaczej może się przeciągnąć,
a żywność skończy się 31 marca.
Stalin: Wydam odpowiednie rozkazy.
Anders doskonale wyczuł intencje Stalina, który chciał się wojska polskiego pozbyć oraz Churchilla, który zamierzał wzmocnić siły alianckie na
Środkowym i Bliskim Wschodzie. Opierając się na tych intencjach, w sposób optymalny realizował polskie interesy. Stalin zgodził się na podniesienie
liczby porcji żołnierskich do 44 tysięcy, pod warunkiem, że w ZSRR pozostanie tylko 3 dywizje polskie, a cała nadwyżka wynosząca w tym czasie
około 34 tysiące żołnierzy, zostanie przesunięta na Środkowy Wschód. Tak
doszło do pierwszej ewakuacji wojska polskiego z ZSRR. Anders został
wkrótce wezwany do Londynu dla wyjaśnienia sytuacji, którą nieco inaczej
oceniał gen. Sikorski jako premier rządu RP i Wódz Naczelny. W czasie tej
wizyty gen. Sikorski osobiście udekorował gen. Andersa Orderem Virtuti
Militari za bohaterską postawę w kampanii wrześniowej 1939 r.
Argumenty, które przedstawił Anders, skłoniły Sikorskiego do znacznej
modyfikacji jego wcześniejszych koncepcji. W „Planie organizacji i użycia
wojska”, który Sikorski podpisał z datą 1 maja 1942 r., przewidywano już
możliwość przesunięcia całości wojsk polskich z Rosji na Środkowy
Wschód i połączenia ich z 2 Korpusem pod rozkazami jednego dowódcy. Do
czasu dokonania tych zmian gen. Anders otrzymywał prawo inspekcjonowania formacji polskich na Środkowym Wschodzie i stawiania wniosków w
sprawach organizacyjnych i operacyjnych.
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Sprawą o kluczowym dla Polski znaczeniu była w tym czasie lokalizacja
drugiego frontu antyniemieckiego. Chodziło o rozstrzygnięcie alternatywy,
czy zostanie on otwarty z Wielkiej Brytanii na Francję, czy na Europę od
strony Bałkanów. Amerykanie, a w szczególności gen. Marshall, opowiadali
się za pierwszym rozwiązaniem, a Brytyjczycy – za drugim. Orientacja Andersa w tej sprawie była bezbłędna, gdyż uważał, że tylko ofensywa od strony Bałkanów, z możliwie największym udziałem wojsk polskich, może
uchronić tę część Europy, a w szczególności Polskę, przed wkroczeniem na
te tereny Armii Czerwonej, z wszystkimi politycznymi konsekwencjami takiej sytuacji.

Jangi-Jul, w okolicy Taszkentu. Przegląd oddziału Pomocniczej Służby Kobiet
(PSK).

Po pierwszej ewakuacji wojsk polskich z ZSRR na Środkowy Wschód,
gen. Józef Zając (1891-1963), który dowodził Polskimi Siłami Zbrojnymi na
tym obszarze, przystąpił do organizowania 2 Korpusu. Jego stan liczebny,
już w tym czasie przekraczał 50 tysięcy.
Po powrocie z Londynu do Jangi-Lulu w okolicach Taszkientu, gdzie
stacjonował sztab PSZ w ZSRR, gen. Anders zwołał naradę wszystkich dowódców dywizji i pułków. Oceniono zgodnie, że położenie jest zupełnie rozpaczliwe. Tak jak poprzednio w Nadwołżu, tak obecnie w Uzbekistanie każdy obóz wojska polskiego był otoczony pierścieniem biwakującej ludności
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cywilnej, którą trzeba było wyżywić z porcji żołnierskich. Tymczasem dostawy żywności nie wzrastały, lecz malały. Wojsko głodowało. Rosła liczba
zachorowań na „kurzą ślepotę”, malarię itp.
Tylko nieliczni wiedzą, że największe cmentarze wojsk polskich, którymi
dowodził gen. Anders, nie powstały pod Monte Cassino i w Loreto, lecz w
Kermine – w Uzbekistanie. „Na wieczną wartę” zatrzymało się tam ponad 7
tysięcy naszych żołnierzy.
W Jangi-Julu gen. Anders przeszedł na katolicyzm. Prałat Włodzimierz
Cieński nie musiał go do tego nakłaniać, wspomniał tylko, że jeżeli chce
utożsamiać się z wojskiem, którym dowodzi, to powinien w pełni uczestniczyć w liturgii. Obu sakramentów: chrztu i bierzmowania udzielał biskup
Józef Gawlina. Wojsko Polskie formowane na „nieludzkiej ziemi” należało
niewątpliwie do najbardziej rozmodlonych na świecie i było szczerze wzruszone, gdy ich Wódz klękał w szeregu razem z żołnierską młodzieżą.
Wielka pobożność wojska nie oznaczała oczywiście, że w życiu codziennym wygłodzonej i trzebionej chorobami armii nie było konfliktów, intryg,
kradzieży oraz najzwyklejszych zdrad. Sowieckie służby specjalne nie byłyby sobą, gdyby nie werbowały agentów i nie wymuszały ich służby na rzecz
swojego imperium. Anders miał pełną świadomość, że sowieci próbują go
„rozgrywać” przeciwko Sikorskiemu. W rozmowach z Sikorskim i ambasadorem Kotem, Stalin demonstracyjnie ich pomijał i zwracał się z wielką
atencją tylko do Andersa. Z perspektywy czasu łatwo to zrozumieć i ocenić,
ale na bieżąco, nawet ludzie bardzo uczciwi oraz mądrzy bywali wykorzystywani jako narzędzia szatańskich sztuczek. Marszałek Piłsudski, który doskonale znał się na ludziach, powiedział o Andersie: Może się pomylić, ale
głupstwa nie zrobi i była to ocena trafna.
Anders podkreślał wielokrotnie, że w przeciwieństwie do Sikorskiego,
Kota i wielu innych, zna Rosjan i wie, że nie można im ufać. Konflikt z Sikorskim był „robiony”, co nie znaczy, że między generałami nie było poważnych różnic w ocenie sytuacji i działań, które dla dobra polskiej racji
stanu należało realizować w niezmiernie trudnych warunkach. Jedna z tych
różnic dotyczyła nadal ewakuacji wszystkich wojsk polskich z ZSRR. Trzeba przy tym przyznać, że Sikorski, przypierany w tej sprawie argumentami z
różnych stron, coraz bardziej przychylał się do tego stanowiska, które reprezentował Anders.
26 lipca 1942 r. władze sowieckie przesłały na ręce gen. Andersa oficjalne pismo, stwierdzające między innymi, jak następuje: Rząd ZSRR zgadza
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się uczynić zadość staraniom dowódcy armii polskiej w ZSRR o ewakuację
oddziałów polskich z ZSRR na teren Bliskiego Wschodu i nie ma zamiaru
stawiania jakichkolwiek przeszkód w natychmiastowym urzeczywistnieniu
ewakuacji.
Od 9 do 31 sierpnia 1942 r. transporty kolejowe do Krasnowodzka
i morskie do Pahlawi przewiozły ponad 40 tysięcy polskiego wojska oraz
prawie 30 tysięcy osób cywilnych. Z obozu nadmorskiego Pahlawi wojsko
pojechało przez Hamadan do obozu Khanaquin w Iraku, a ludność cywilna
do obozów przejściowych w Teheranie.
7. Na czele Korpusu
Po licznych wahaniach i perturbacjach w sprawie organizacji i użycia
wojska polskiego na Bliskim Wschodzie, postanowiono, że powstanie tam
Armia Polska, której dowódcą będzie gen. Anders. Jego zastępcą mianowany został gen. Zając, a szefem sztabu – gen. Rakowski. Liczono na dalszy
dopływ żołnierzy z ZSRR, gdzie pozostał gen. Bohusz-Szyszko, aby prowadzić dalszy pobór Polaków do jednostek zapasowych.
Tymczasem dosyć niespodziewanie, w nocy 31 października 1942 r. rząd
sowiecki oskarżył władze polskie o niechęć do walki z Niemcami i na tej
„podstawie” odmówił wznowienia organizacji dalszych oddziałów w ZSRR.
W czasie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych – w grudniu 1942 r.
gen. Sikorski przedstawił prezydentowi Rooseveltowi i sztabowi USA memoriał pt. „Oceny możliwości działań”. Jednym z głównych współautorów
koncepcji uderzenia na Europę od południa przez Bałkany i szybkiego powiązania tej akcji z ruchem zbrojnym Armii Krajowej, w celu szybkiego
wejścia na tyły sił niemieckich, był gen. Anders.
Dowództwo amerykańskie, po wyrażeniu grzecznościowych uwag, odesłało polskich sztabowców z ich pomysłami do Brytyjczyków. Było w tym
nie mało perfidii, gdyż – jak można to wyczytać w oficjalnym opracowaniu
brytyjskim na temat II wojny światowej pt. „Grand Strategy”, t. V, pod redakcją Johna Ehrmana, (s. 321) – już latem 1942 r. w kierowniczych sferach
anglo-amerykańskich zapadły decyzje, że drugi front w Europie otworzony
zostanie przez Kanał La Manche i Francję północną ku Berlinowi,
a działania podziemne nie będą uważane za istotny czynnik strategii i nie
otrzymają pomocy materiałowej. Dlaczego u schyłku 1942 r. nie powiadomiono o tym polskiego premiera i Naczelnego Wodza? Nie wchodząc w tym
miejscu w szczegóły, można niewątpliwie stwierdzić, że dyskrecje Zachodu
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wobec Polski były funkcją konszachtów z sowietami, których apetyty ciągle
rosły, w związku z coraz wyraźniejszą ustępliwością Zachodu.
Jest faktem, że Anders robił najprzeróżniejsze przetasowania personalne,
nie zawsze zrozumiałe i chyba nie zawsze korzystne. Okulicki ze stanowiska
szefa sztabu przeszedł na dowódcę dywizji, a później pojechał do Londynu.
Również gen. Boruta-Spiechowicz, który był uwielbiany przez żołnierzy,
utracił dowództwo dywizji i wylądował w Londynie, traktując to jako oczywistą niesprawiedliwość.
Anders dosyć długo tolerował tzw. „ruch młodooficerski” występujący
pod nazwą „Salus Republicae Suprema Lex”, który w sposób hałaśliwy i
w normalnym wojsku na pewno niedopuszczalny, nie tylko krytykował, ale
ostro potępiał politykę polskiego rządu i sztabowców w Londynie.
Mimo częstego pomawiania Andersa o antysemityzm, sytuacja była taka,
że niemal oficjalnie sprzyjał on konspiracji syjonistycznej i zabraniał ścigania dezerterów, którzy opuszczali w Palestynie polskie oddziały. Tłumaczył,
że oni mają prawo do własnego patriotyzmu. Formalnie rzecz traktując, zakaz ścigania dezerterów był naruszeniem nie tylko praw polskich, ale również, a może nawet przede wszystkim angielskich. Rozpolitykowanie i niesubordynacja wojsk polskich na Bliskim Wschodzie docierały do Londynu w
atmosferze skandalu i plotek o buncie. Stanowiło to grubą przesadę w stosunku do tego, co istniało w rzeczywistości.
Armia Polska na Wschodzie nie osiągnęła planowanej liczebności i nie
było jeszcze ścisłych ustaleń, jakie otrzyma zadania. W celu wyjaśnienia
wszystkich wątpliwości, gen. Sikorski 27 maja 1943 r. wyruszył na Bliski
Wschód i do 3 lipca przeprowadzał wizytacje. Rozmowy z Andersem nie należały do łatwych, ale dosyć szybko nabrały charakteru rzeczowych ustaleń,
gdy obaj generałowie zorientowali się, że dobre między nimi stosunki są
możliwe, pod warunkiem nieograniczania ich wzajemnych uprawnień. Anders miał powiedzieć Józefowi Czapskiemu, który był jego szefem propagandy, że nie cofnąłby się przed jakimś dramatycznym aktem, gdyby Sikorski chciał go „odstawić na boczny tor”.
Do tegoż Czapskiego, tuż przed odlotem na Gibraltar, Sikorski powiedział: niech pan przyzna, że zrobiłem dobrze, przyjeżdżając do was. Wiele
trudności, wiele nieporozumień udało się wyrównać. Trzeba koniecznie
pracować razem, trzeba łagodzić rozdźwięki.
Konkluzje organizacyjne były takie, że utrzymane będzie Dowództwo
APW, z tym jednak, że gen. Anders osobiście będzie dowodził wydzielonym
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ze składu tej Armii 2 Korpusem, gdy zostanie on skierowany na front.
Wkrótce (22 lipca 1943 r.) brytyjski dowódca na Środkowym Wschodzie –
gen. Wilson powiadomił gen. Andersa, iż spodziewa się, że 2 Korpus będzie
w pełni gotowy do każdego zadania od 1 stycznia 1944 r. Wszystkie jednostki 2 Korpusu były dobrze wyszkolone, uzbrojone i wyposażone. Na początku roku 1944 sprawnie przetransportowane zostały na front włoski
i natychmiast włączone do działań zaczepnych na zimowej linii frontu. Wojsko polskie marzyło oczywiście o wielkich zwycięstwach i możliwie najkrótszej drodze do kraju. Zwycięstwa rzeczywiście stały się ich udziałem, ale
niestety nie prowadziły do Wolnej Polski.
8. W kampanii włoskiej
Z wojennych dokonań gen. Andersa w kampanii włoskiej największą
sławę przyniosła mu bitwa o Monte Cassino. Złożyło się na to wiele przy-

Po bitwie o Monte Cassino

czyn i okoliczności, ale ocena tej bitwy w historii nie jest w pełni sprawiedliwa, gdyż przysłania wiele innych, równie wspaniałych dokonań na froncie
adriatyckim, takich jak: bitwa o Anconę, bitwa loretańska, bitwa o rzekę
Metauro – na linii Gotów, bitwa o Faenzę, a wreszcie bitwa o Bolonię.

KRESOWE STANICE

75

Chronologicznie przebieg wydarzeń był następujący. W styczniu 1944 r.
wojska 2 Korpusu wylądowały w Taranto we Włoszech. Marszałek Harold
Alexander (1891-1969), który był głównodowodzącym sił sprzymierzonych
we Włoszech, uznał wówczas, że 2 Korpus trzeba ograniczyć do kilku dywizji, gdyż uważał, że Polacy nie mają skąd czerpać rezerw. Anders wykazał wówczas nie tylko wyobraźnię, ale również siłę perswazji, gdyż wykazał,
że Polacy wcieleni siłą do Wermachtu, jako ochotnicy zasilą oddziały, którymi dowodzi i na pewno będą dobrze walczyć z Niemcami. Ta wizja Andersa w pełni się później potwierdziła. W marcu 1944 r. 2 Korpus objął odcinek frontu nad rzeką Sangro w południowych Włoszech.
Sprawę bitwy o Monte Cassino najzwięźlej i najtrafniej scharakteryzował
sam gen. Anders, który tak o tym napisał w swojej książce „Bez ostatniego
rozdziału”: Była to dla mnie chwila doniosła. Rozumiałem całą trudność
przyszłego zadania Korpusu. Rozumiał ją także i nie ukrywał gen. Lesse.
Zaciekłość walk w mieście Cassino i na wzgórzu klasztornym była już
wówczas dobrze znana. Mimo, że klasztor Monte Cassino był bombardowany, mimo że oddziały piechoty i ciężkie czołgi sojusznicze dochodziły
przejściowo na sąsiednie wzgórza, mimo, że z miasta Cassino zostały tylko
gruzy, Niemcy utrzymywali ten punkt oporu i nadal zamykali drogę do
Rzymu.
Zdawałem sobie sprawę, iż Korpus i na innym odcinku miałby duże
straty. Natomiast wykonanie tego zadania, ze względu na rozgłos, jaki
Monte Cassino zyskało wówczas na świecie, mogło mieć duże znaczenie dla
sprawy polskiej. Byłoby najlepszą odpowiedzią na propagandę sowiecką,
która twierdziła, że Polacy nie chcą się bić z Niemcami. Podtrzymywałoby
na duchu opór walczącego Kraju. Przyniosłoby dużą chwałę orężowi polskiemu. Oceniałem ryzyko podjęcia tej walki, nieuniknione straty oraz moją
pełną odpowiedzialność w razie niepowodzenia. Po krótkim namyśle
oświadczyłem, że podejmuję się tego zadania.
Istotne jest na pewno to, że bitwy cassińskiej gen. Anders swojemu wojsku nie narzucał, że znał wolę swoich podkomendnych, chcących walczyć i
ginąć. Józef Czapski, który rozmawiał z Andersem w noc poprzedzającą
rozpoczęcie bitwy, tak o tym napisał: Był małomówny, zamyślony i jakby
zupełnie samotny. Widzę go jeszcze przed namiotem wśród oliwek. Powiedział mi tylko: „Wiesz, wziąłem na siebie wielką odpowiedzialność”. I nagle, wydał mi się najgłębiej sobą – dowódcą, którego cała myśl ustawiona
była w jednym kierunku, jak tę odpowiedzialność unieść. Widziałem go po76
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Rzym, 1VIII1944. Dekoracja gen. Andersa amerykańskim Legion of Merit. Od
prawej: gen. Devers, gen. Sosnkowski i gen. Alexander

tem szereg razy podczas bitwy. Jego zadziwiający spokój w tym ogólnym,
niesłychanym napięciu.
Z historii wiemy, że np. Napoleon nie powierzał stanowisk dowódczych
pechowcom, tzn. tym, którzy byli wprawdzie dzielni i mądrzy, ale nie mieli
tego, co się nazywa „łutem szczęścia”. Jak wiadomo, „łut” to dawna jednostka ciężaru wynosząca 1/32 funta. Jeżeli chodzi o Andersa, to można
niewątpliwie stwierdzić, że szczęścia w swoim życiu miał znacznie więcej
niż „łut”. Wyraziło się to między innymi w tym, że 17 maja 1944 r. polskim
szyfrantom, nieco wcześniej niż alianckim udało się przechwycić rozkaz
niemiecki o ich decyzji wycofania się z klasztoru. Był to taki moment, który
wymagał podejmowania decyzji „w oka mgnieniu”. Rozkaz gen. Andersa do
wszystkich oddziałów brzmiał: Atakować natychmiast i utrzymać Niemców
za „ogon” bez względu na siłę ostrzału. Wysłać wszystkich, którzy są pod
ręką: ordynansów, kierowców, kucharzy i gonić!
Po zdobyciu Cassina i Piedimonte, przez jakiś czas nie było większych
przeszkód i front szybko przesuwał się na północ. Kwatera dowódcy tak
często się zmieniała, że z trudem nadążali za nią z gratulacjami i odznaczeniami dla gen. Andersa tak wybitni goście, jak: król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii – Jerzy VI, król włoski – Umberto, a wreszcie MacMillan i Churchill. Ten ostatni, pozując z Andersem do zdjęcia powiedział
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podobno do fotoreportera: Proszę to opublikować na pierwszej stronie.
Niech się Stalin wścieknie!, a zwracając się do Andersa dodał: Wie pan generale, że Stalin uważa pana za złego człowieka, najgorszego?
Dowódca armii
sprzymierzonych
we Włoszech –
przyjazny Polsce i
Polakom marszałek Alexander, dekorując gen. Andersa
orderem
Łaźni, wypowiedział o bitwie następujące słowa:
Był to wielki dzień
sławy dla Polski,
Gen. Anders wręcza Piusowi XII znalezioną przez
kiedyście zdobyli
żołnierzy laskę opata Monte Cassino
tę warowną fortecę, którą Niemcy
uważali za niemożliwą do zdobycia. Była to pierwsza wielka próba bitwy,
którą przeszliście w walce o twierdzę europejską. Nie jest to tylko wspaniały początek. Jest to drogowskaz na przyszłość. Żołnierze 2 Korpusu Polskiego! Jeżeliby dano mi wybierać między żołnierzami, których bym chciał
mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym was – Polaków.
W bitwie o Monte Cassino gen. Anders na celująco zdał swój pierwszy
egzamin dowodzenia tak wielką jednostką jak nowoczesny korpus, z silną
artylerią i dużą ilością czołgów. Wybitne dowódcze talenty gen. Andersa potwierdzały się w dalszych działaniach 2 Korpusu na terenie Włoch, aż do
zdobycia Bolonii. W swojej dalszej działalności gen. Anders bardziej niż
wojskowym musiał być politykiem. Również w tej roli miał wybitne osiągnięcia.
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