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DZIENNIK POLSKI 22 listopada 1999 r.

Jak było naprawdę?
Kilka miesięcy temu, nakładem Pol

skiej Fundacji Kulturalnej, ukazały się 
interesujące wspomnienia Karola Co- 

lonna-Czosnowskiego „Beyond the Taiga. 
Memories of a Survivor”*. Autor opisuje m. 
in. swoje przeżycia z okresu drugiej wojny 
światowej -  wywózkę na Syberię, wstąpienie 
do armii polskiej, utworzonej tam przez gen. 
Władysława Andersa, etc. Wśród wielu, na 
str. 150 znajduje się fascynujący fragment, 
który chciałbym przytoczyć w całości:

Po pow rocie z  całodziennych ćw iczeń  
zastaliśm y niezwykłą wiadomość. C zołów 
ka teatralna naszej armii miała dać tegoż  
wieczoru przedstaw ien ie. N iedaleko, bo  
zaledwie 3 km  od naszego obozu, obok do
wództwa dyw izji. Zainteresowani mieli się 
m eldow ać u oficera służbow ego do okre
ślonej godziny. I  ja , i Janek natychm iast 
zd ecyd o w a liśm y  się. E dw ard  -  nie. B y ł 
z b y t słaby , w alił s ię  z  nóg, chcia ł ty lk o  
spać. „Idźcie, jak  chcecie -  m ów ił słabym  
głosem . -  To przecież nie teatr. M nie nie 
in teresują ja k ie ś  am atorskie w y g łu p y ”. 
M ów ił to człow iek  teatru, dziecko teatru, 
intelektualista, wielbiciel Ibsena.

W iedzieliśmy, że  pewnie miał rację, ale 
m im o to nam awialiśm y go: „To cię roze
rwie, zabawi... coś innego... okazja... ”

Niechętnie uległ naszym perswazjom.
O szóste j w ieczór, po  ciemku, pod  ko

mendą sierżanta, ruszyła chwiejnym  kro
kiem przez głęboki śnieg kolumna wojsko
wa szkieletów  w łachmanach. Maszerując 
p o d  lodow aty wiatr, po  całodziennym  in
tensywnym  dniu  -  było to dla nas bardzo 
daleko.

Na m iejscu zasta liśm y n iezw yk ły  w i
dok. Estrada, pom ysłow o zaimprowizowa
na przez zestawienie platform trzech w oj
skow ych  ciężarów ek , dawała w  efekcie  
scenę odpowiedniej wysokości. Oświetlały 
je  dw ie inne ciężarówki ustawione po  bo
kach widowni.

Spojrzałem na Edwarda, w  obawie, czy  
w ysiłek  marszu p rze z  śnieg nie osłabi go  
zbytn io. A le  był praw ie podniecony. W i
dok sceny niespodziewanie g o  ożywił.

P ierw szy punkt programu p rzy ję ty  zo 
stał owacyjnie. B ył to mały zespól m uzycz
ny -  pianino, skrzypce, harmonia, wiolon
czela i saksofon. Potem w yszli ja cyś kom i
cy , dow cipkow ali, rob ili śm ieszne m iny  
i na zakończenie coś zaśpiewali. Z eszli ze  
sceny wśród radosnych oklasków. Publicz-

Irena Renata Bogdańska-Anders w filmie „Wielka droga”, nakręconym w Rzymie 
pod koniec wojny

trzebną dla odzyskania tego, co wydawało 
m i się, że  było stracone na zawsze. W  osta
tecznym  rozrachunku zdecydow ała o w y
borze pom iędzy życiem  a śmiercią.

N ie  będę  się  ro z p is y w a ł o d a lszych  
szczeg ó ła ch  tego  w ydarzen ia . D z is ia j  
w iem , że  p o d p a d a ło  ono p o d  k a teg o rię  
„działalności rozryw kow ej dla wojska”. Je
śli k toko lw iek  w a ży łb y  się podsunąć m i 
w tedy taką definicję, zw aliłbym  go  z  nóg 
w szale praw dziw ego  gniewu. M oje o czy  
i moje uszy przepełnione by ły  tą niebiań
ską istotą. Tamto przeżycie  było dla mnie 
tajemniczym misterium, obrzędem  religij
nym, aktem wiary... czym kolw iek  innym, 
ale na pewno nie „działalnością rozrywko-

mą 1942 r. Stacjonowaliśm y w Tocku, 
gdzie organizowała się polska Armia. 
W zespole, z którym występowałam byli 
m. in. Ref-Ren (Feliks Konarski), Nina 
Oleńska, Gwidon Borucki i Feliks-Fabian. 
Mieszkaliśmy w jednej ziemiance, czyli 
w dole wykopanym w ziemi. Ogrzewanie 
stanowił piecyk naftowy, a oświetlenie -  
świeczka. Przy świecy Ref-Ren pisał, przy 
niej też odbywały się próby. Spaliśmy po
kotem na drewnianych pryczach pokrytych 
słomą. Do snu nikt nie zdejmował ubrania. 
Wszy nie dawały nam spokoju.

Po przyjeździe do Tocka i wcieleniu nas 
do wojska, dostaliśmy nowe angielskie 
mundury. Nic na nas nie pasowało.
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ność była  w esota  i rozbaw iona. N a w et  
Edward uśmiechał się niechętnie.

A le  to w szystko było niczym  w  porów 
naniu do tego , co  nas dopiero  czekało . 
Gwiazda wieczoru, jak  zapowiedział ją  kon
feransjer, nazywała się Renata Bogdańska.

W  reflektorach sowieckich ciężarówek  
ukazała się postać ślicznej dziewczyny. Od 
pierw szej chwili byłem przekonany, że  je s t 
najpiękniejszą kobietą jaka kiedykolw iek  
istniała. Po prostu boska. D o dziś dnia pa
miętam każde słowo i każdą nutę każdej je j  
piosenki. K a żd y  g es t i w yraz tw arzy, ale 
pojęcia  nie mam ja k  była ubrana. M ogła  
m ieć na sobie cokolw iek -  od sukni w ie
czorowej p o  zw yk ły  zielony mundur. Uro
da je j  była taka, że  nieważne, jak  była ubra
na. Biżuteria, futra, c zy  toalety nie były  p o 
trzebn e te j z ło te j  bogin i. B yła  bow iem  
uosobieniem doskonałości.

G dy zaczęła śpiewać, zakręciło m i się 
w  głowie. Jej ciepły, m elodyjny i naturalny 
głos płynął ze  sceny do mnie... i tylko dla 
mnie! Wiedziałem, że  obok mnie stało kil
kanaście setek młodych m ężczyzn , ja k  ja . 
B yłem  jedn ak  pew ien , ż e  b y li oni ty lk o  
świadkami tego, co działo się m iędzy mną 
i tą cudowną istotą na estradzie. B rzm i to 
dziś śmiesznie i przesadnie, ale tak czułem  
i wydawało m i się, że  tak naprawdę było.

Wrażenia tamtego wieczoru pamiętam  
do d z iś . Ta godzin a  zm ien iła  w e m nie  
w szystko . R ozbudziła  we mnie nadzieję, 
wolę przetrwania, chęć przeżycia. Rozbu
dziła siłę  dla odbudow y w ewnętrznej po -

wą Ta świetlana postać zrobiła dla mnie 
więcej niż tysiąc bohaterskich przem ówień  
tysiąca złotoustych m ów ców . Wybiła mnie 
z  negatywnego nastawienia na p o zy tyw n y  
tor, p o m im o  p ię trzą cyc h  s ię  trudności. 
Z  m oralnej ja r zy n y  stałem  się  jedn ostką  
dodatnią, gotową na wszystko.

Podczas powrotnego marszu spojrzałem  
na Edwarda. W idziałem wyraźnie, że  i on 
był wzruszony. Ten zim ny intelektualista, 
miłośnik klasycznego teatru, ten geniusz... 
1 on m iał łz y  w  oczach. Po chw ili zw rócił 
się do mnie: „To ta prostota, to ona bierze 
człow ieka . N iepraw daż? S tarożytn i w ie
dzie li o  tym  dobrze. Siła słow a i d źw ięk  
śpiewu najlepiej wychodzą na pustej scenie. 
Wzmacniają odczucie... ”.

Wiedziałem o czym  m ówił, ale wiedzia
łem  też, że  to nie była prawda. N ie można 
było tego, co zaszło, tłumaczyć w  technicz
nych terminach. To było coś więcej. Znacz
nie większe, głębsze, bliższe absolutu.

N ie umiałem wyrazić słowam i tego, co  
czułem  i tym  razem  naw et nie p róbow a
łem. Nuciłem tylko piosenkę Renaty: „M o
że  dzień, m oże rok, k tóż to wie... ” **

Po przeczytaniu tego fragmentu spyta
łem Irenę Renatę Bogdańską-Anders: jak 
było naprawdę? Oto, co usłyszałem:

-  Wspomnienie p. Colonny-Czosno- 
wskiego wzruszyło mnie, a jednocześnie 
onieśm ieliło. Wydaje mi się, że pisząc
o mnie trochę przesadza. Nasz występ -
o którym wspomina -  musiał odbyć się zi-

Wszystko było za duże. Oleńska, o głowę' 
niższa ode mnie, wyglądała wręcz grote
skowo. W ten też sposób powstała kreowa
na przez nią później postać „Ochotniczki 
Helenki”.

Występowałam wtedy we wspomnianym 
już, za dużym mundurze, który ściągałam 
pasem i w za dużych butach wojskowych. 
Miałam co prawda jedną letnią sukienkę, ale 
ponieważ była tam tak ostra zima, nie było 
możliwe, abym mogła ją wtedy wkładać. 
Nie używałam żadnego makijażu, ani per
fum, bo też ich nie miałam. Ani biżuterii. 
Kilka miesięcy wcześniej sprzedałam złoty 
zegarek Ojca i futro Matki, za które kupiłam 
słoik miodu, woreczek suszonych rodzynek
i kawałek słoniny.

Gdy to wszystko teraz wspominam, to 
jestem przekonana, że jeśli kiedykolwiek 
w życiu zrobiłam coś dobrego -  to wtedy 
najwięcej. Zarówno ja, jak i moi koledzy 
podtrzymywaliśmy na duchu ludzi, którzy 
najbardziej tego potrzebowali -  „cienie 
w ludzkich łachmanach” . I właśnie ów  
fragment wspomnień p. Collony-Czosnow- 
skiego to potwierdza.

Lesław Bobka

* /  K aro l C o lon n a-C zosn ow sk i „B eyond  
the Taiga. M em ories o fa  Survivor”, wyd. 
Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1998, 
str. 286.
**/ Powyższy cytat jest transkrypcją w języ
ku polskim dokonaną przez autora książki.
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Putin ubiega się o prezydenturę

Premier Rosji Władimir Putin da} do zrozumienia, 
że chce się ubiegać o prezydenturę. Odpowiadając 
agencji ITAR-TASS Putin przypomniał, że 

w dniu, gdy został premierem (9 sierpnia), zadano mu 
pytanie, czy zamierza kandydować na prezydenta. „Od
powiedziałem twierdząco i, jak można się było przeko
nać, słowa swego nie cofnąłem” -  powiedział Putin.

Jednocześnie zaprzeczył pogłoskom rosyjskich me
diów o tworzeniu w rządzie przedwyborczego sztabu. 
„Status rządu nie pozwala na tworzenie takiego sztabu”
-  powiedział Putin. Jak jednak informują źródła mo
skiewskie, zostały poczynione przygotowania do orga
nizowania sztabu wyborczego Putina. W ocenie środ
ków masowego przekazu jego szefem będzie Dmitrij 
Kozak, dotychczasowy szef Urzędu Rady Ministrów. 
Niedawno otrzymał on bezterminowy urlop. Równo
cześnie premier dokonał wyboru swego sekretarza pra
sowego, byłego dziennikarza telewizyjnego Michaiła 
Kożuchowa.

Dziennik „Kommiersant Daily” , powołując się na 
swe źródła na Kremlu, pisał, iż Dmitrij Kozak będzie je
dynie koordynatorem działań sztabu wyborczego, 
w którym główna rola przypadnie Walentinowi Juma- 
szowowi, byłemu szefowi administracji prezydenta Jel
cyna. Zdaniem dziennika nie zabraknie w sztabie także 
Tatiany Diaczenki, córki prezydenta, Kseni Ponomario- 
wej, byłego dyrektora pierwszego kanału telew izji, 
a także dwu zastępców obecnego szefa administracji: 
Dżachan Polewajewej oraz Igora Szabdurasułowa. 
„Przypomina to do bólu skład innego sztabu wyborcze
go w 1996 r. ” -  pisał „Kommiersant Daily”, mając na 
myśli poprzednie wybory prezydenckie.

Z ostatnich badań instytutu „Obszczestwiennoje Mnie- 
nije” wynika, iż gdyby wybory prezydenckie odbyły się 
teraz, Władimir Putin otrzymałby 32 proc. głosów. Lider 
komunistów Giennadij Ziuganow mógłby liczyć na dwa 
razy mniej głosów, a Jewgienij Primakow na prawie trzy 
razy mniej.

Popularność Władimira Putina, który jeszcze przed 
trzema miesiącami był niemal nieznany, wzrosła głównie 
dzięki jego twardemu stanowisku wobec konfliktu 
w Czeczenii i obecnie Władimir Putin zdecydowanie pro
wadzi w sondażach popularności, ale nic w tym dziwnego 
skoro już 4 września osobiście powołał do życia Rosyj
skie Centrum Informacyjne (RCI), które zajmuje się ko
ordynacją pracy mediów informujących o wydarzeniach 
na Północnym Kaukazie. Nową strukturę stworzyli, przy 
współpracy z rosyjskim MSZ, przedstawiciele Minister
stwa ds. Mediów, Ogólnorosyjskiego Państwowego Ra
dia i Telewizji, Rosyjskiej Agencji Informacyjnej „No- 
wosti” oraz „struktur siłowych” -  m. in. MSW i FSB.

Kreml wyraźnie chce wykorzystać wojnę na Kauka
zie w celach propagandowych i wzmocnić autorytet pre

miera Putina, (oficjalnego już) kandydata Jelcyna na 
kremlowski tron. Na decyzję powołania Centrum wpły
nęły zapewne złe doświadczenia poprzedniej wojny 
(1994-1996), kiedy większość mediów potępiła inter
wencję zbrojną w Czeczenii. Kreml i rząd, nie chcąc do
puścić do powtórzenia się tej sytuacji, starają się, mimo 
powszechnego poparcia prasy dla swoich działań, kon
trolować informacje napływające z rejonu walk. Można 
się spodziewać, że media opozycyjne nie będą respekto
wały wszystkich postulatów RCI dotyczących interpre
tacji wydarzeń. Dotyczy to zwłaszcza tych, których wła
ścicielem jest Władimir Gusiński, związany z merem 
Moskwy Jurijem Łużkowem (m. in. telewizja NTW, 
dziennik „Siegodnia”).

Popularność Putina oparta jest jednak na dość kru
chych podstawach i zależy od dalszego przebiegu opera
cji na północnym Kaukazie. Premierowi zagrażają także 
jego polityczni przeciwnicy, namawiający zachodnie 
rządy, aby wywarły presję na Jelcyna i skłoniły go do 
zdymisjonowania szefa rządu. Państwowa telewizja po
dawała niedawno, że wysłannicy Jurija Łużkowa oraz 
Jewgienija Primakowa prowadzili takie rozmowy 
w USA.

janch

-  Prawdę mów 
pomału -  i ja w pie 
pomyślałem. Prze 
tem, że ludzie typ 
bywają -  odwrotr 
bardzo szczerymi 
wymi walczyć i z 
w końcu udało), i 
z zależnością od R< 
o to. Nie wiem czy 
zumiesz, gdy ci p( 
przyjmując twój 
uważałem, że porr 
pewną szansę tego 
szumnie „ekspiacji 
W pewnym stop 
zmarszczył b rw i,; 
oczu -  było to zad; 
kawsze niż gdyb) 
przeznaczył pienią< 
na odbudowanie C2 

czy na jakiś podobn-
-  Rozumiem. To 

wałeś się podjąć cal 
w Zurichu, która n< 
dała. Oczywiście, g< 
mował moją część 
czasie, a nawet troc 
działbym wcześniej.

- 1 cóżby ci z teg< 
dzo dobrze, że nie 
dzięki temu, że nik' 
dział, że żyję, Ter 
wtórnie za mąż, załc 
życie...

Fryderyk mial u( 
teraz piekącej, paląc 
go dręczyła od wczt

-  A gdyby dowi 
wcześniej, że żyjesz' 
przecież o tym dowi 
ja podejmował pieni 
Co myślałeś na ten te 
będzie na ciebie czek 
stale i na próżno, tak?

Konrad przegarn; 
mi raz i drugi, poterr 
no na poręczach i s 
Fryderykowi.

-  Nie. Chcesz wi 
łem na ciebie. Byłem 
nawet podejmę pier
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Inwalidzi i „uszczelnianie” aptek

Rządowy projekt zakłada, że in
walidzi wojenni w Polsce oraz 
ich rodziny, uprawnione do 

pobierania refundowanych leków, 
w 2000 r. będą realizować recepty 
tylko w wyznaczonych aptekach. 
Największe zaniepokojenie kas cho
rych w nadchodzącym roku budzi 
brak pieniędzy na refundację leków. 
Tylko nieliczne kasy chcą na ten cel 
zwiększyć budżet w porównaniu do 
1999 r. Niektóre o 10 %, zaś inne je
dynie o wskaźnik inflacji. To sta
nowczo za mało, zwłaszcza że we
dług szacunków Ministerstwa Zdro
wia, koszt refundacji ma być wyższy 
niż w tym roku o kilkanaście procent.

-  Bezwzględnie wszystkie kasy 
będą musiały zwiększyć ilość pie
niędzy na ten cel. Powodów jest kil
ka -  mówi Zbigniewa Nowodwor
ska, rzecznik prasowy pełnomocnika 
rządu ds. ubezpieczeń zdrowotnych. 
Według niej w 2000 r. kasy będą 
musiały uwzględnić w planach fi
nansowych refundację leków za do
datkowy miesiąc. W 1999 r. za gru- 
dniowa refundację zapłacił bowiem

budżet państwa, a więc faktycznie 
kasy płaciły za leki tylko przez 11 
miesięcy.

-  Trzeba też uwzględnić trzypro
centowy VAT na leki oraz ogólny 
wzrost cen leków, który wyniesie 
prawdopodobnie ok. 7 % W sumie 
kwoty przeznaczone przez kasy na 
ten cel powinny wzrosnąć o ok. 20 %
-  twierdzi Nowodworska. -  Każda 
więc kasa musi wprowadzić korektę 
do swych planów budżetowych.

W 2000 r. w ramach nowelizacji 
ustawy o powszechnym ubezpiecze
niu zdrowotnym planuje się też 
wprowadzenie zabezpieczeń, które 
mają spowodować ograniczenie pro
cederu wyłudzania refundowanych 
leków. Chodzi o grupę inwalidów 
wojennych oraz członków ich rodzin 
uprawnionych do pobierania refun
dowanych leków. -  Planujemy, że 
każdy inwalida lub osoba realizująca 
recepty refundowane będzie przypi
sana do określonej apteki, najbliż
szej miejsca zamieszkania. Wtedy 
będzie możliwa wnikliwa .kontrola
fvrh regent .ojca 7o n n K ie r tn ip n u i  rA-ź------- -

nego rodzaju oszustwom, których 
narzędziem często byli właśnie in
walidzi -  twierdzi Z. Nowodworska.
-  W przypadku tej grupy pacjentów, 
stanowiących zaledwie 4 promile 
ubezpieczonych, koszt refundacji 
wynosi aż 9 % wszystkich refundo
wanych leków. W Holandii każdy 
pacjent ma swojego lekarza i swoją 
aptekę -  podkreśla Nowodworska, 
sugerując wzór do naśladowania.

Kolejny sposób na uszczelnienie 
aptek dotyczy inwalidów oraz rodzin 
inwalidów. Przy zakupie leków będą 
musieli pokazać dokument upraw
niający do zakupu oraz jakiś dowód 
tożsamości.

Ministerstwo Zdrowia nie podaje 
strat, jakie poniosły Kasy Chorych 
oraz budżet państwa refundując re
cepty oszustom, którzy np. pobierali 
drogie leki na tzw. martwe dusze lub 
fałszowali recepty. -  Możemy nato
miast mówić o wielomilionowych 
oszczędnościach z tego tytułu -  
twierdzi Z. Nowodworska. Konkret
nej śtiniy jeszcze nie zna.

iu p iieu  ic ie są , uo^ 
zjawię. Sam fakt poi 
my bez uprzedniego 
się z wami był zna 
wien sposób... zryw 
szłością. Liczyłem 
Teresa nie wiedział 
my ten kapitał w Sz' 
wiedzieliśmy tego r 
nie, żeby nie stwar; 
możemy przegrać \ 
rachubach nie pom 
powiedziałeś nic Te

-  Okazuje się, ż 
nie zawiodłeś.

-  Tylko ty na mr 
rad ironicznie. -  N

Z kr<
Wspon

W s p o m n ie  
T om  p o p rze d  
na w y g n a n ie
Str. 447, fot.

Czeki i P.O. pr< 
23 Cole
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60. rocznica powstania Armii generała Andersa

Pierścionek spleciony z włosia
Do wojska gen. Andersa różnymi sposobam i spieszyli ludzie z całej R osji, wypuszczani /. lagrów , 
obdarci, chorzy, skrajnie w ycieńczeni, zam orzeni głodem, Jo byli nie tylko m ężczyzm , aie  
również odnajdyw ane cudem, zbłąkane dzieci i kobiety. Z tych kobiet ulo>mowa a się
Pom ocnicza Służba Kobiet, tzw. Pestki.
Ich rola była ogromna, opatrywały rannych, obsłu
giwały szpitale, kantyny, kuchnie, pracowały 
w szkole dla sierot -wojennych, jako sekretarki 
w sztabie, wreszcie jako świetliczanki. Szły z ar
mią dzielne, zahartowane, gotowe do poświęceń. 
Ich wojenne losy -  jak też losy kobiet z innych for
macji -  pieczołowicie rejestruje i opracowuje ze
spół naukowców przy Uniwersytecie w Toruniu 
pod wodzą prof. Elżbiety Zawackiej „Zo”, a tak
że „emisariusze” w całej Polsce.

Właśnie minęło 60 lat od powstania utworzonej 
przez generała Andersa Armii Polskiej w ZSRR.
Z tej okazji, od 19 do 22 października, w Sztokhol
mie odbyły' się okolicznościowe uroczystości. Po
wołano komitet organizacyjny, w skład którego 
weszli: Elżbieta Górfińska -  przewodnicząca oraz 
Ewa Biełska -  przewodnicząca Stowarzyszenia 
Polek w Szwecji, Katarzyna M ińczykowska -  
kierowniczka działu PSK w Archiwum Pomorskim 
AK w Toruniu, Piotr Cegielski -  dyrektor Instytu
tu Polskiego w Sztokholmie oraz Maria Sobociń
ska -  major WP. kombatant AK i Zofia Stadfors -  
ochotniczka PSK, bardzo zasłużona działaczka po
lonijna. W obchodach uczestniczyli też Konsul Ge
neralny PJ5 w Sztokholmie, przedstawiciele Pol
skiej Misji Katolickiej i komendy Hufca „Kaszu
by”. Z Londynu przyjechali nie lada goście, bo pa
ni Irena Renata Anders -  wdowa po generale 
i jednocześnie „Pestka’’, a także pan Juliusz En
glert ze swą żoną Margaret. Juliusz Englert jest 
autorem wielu świetnych albumów o wielkich Po
lakach, w tym o generale Andersie.

Było wzruszająco i podniośle! W kościele św. 
Jana odprawiono uroczystą mszę ze sztandarami
i harcerstwem w mundurach. Złożono kwiaty pod 
pomnikiem katyńskim. W Instytucie Polskim udo
stępniono nam sale: kinową i wystawową. Wysłu
chano okolicznościowych referatów, a także wspo
mnień kombatantów7. Odbyła się również projekcja 
filmu dokumentalnego K rzysztofa Szm agiera
o całym szlaku 2 Korpusu i o jego wielkim wodzu. 
Ten film przywieziony przez panie Anders -  bar
dzo wyważony i obiektywny -  był prostą i wzru
szającą lekcją historii.
Z Paniami: Elżbieta Górfińska, Zofia Stadforss.

oraz Ireną Renatą Anders rozmawiała Krystyna 
Stochla.

KS. Skąd pomysł zorganizowania uroczystości? 
Elżbieta Górfińska: Wszystko zaczęło się od prze
kazania mi pamiątek rodzinnych z Londynu, które 
postanowiłam wyeksponować, przypomnieć lu
dziom tamten czas. Włączyły się koleżanki ze Sto
warzyszenia Polek i dyrektor Instytutu Polskiego. 
Niezastąpiona Maryla Sobocińska służyła radą i po
mocą w nawiązaniu kontaktów poza Szwecją.
KS: Czy> te pamiątki są w gablotach?
EG: Tak, Wacława Banaszewska-W rona, to mo
ja  ciotka. Zesłana na Syberię, pracowała przy wy
rębie lasu, później udało Jej się przedostać do An
dersa i przeszła z Nim cały szlak do końca. W ar
mii była kierowcą -  prowadziła ciężki wojskowy 
sprzęt. Później wyszła za mąż za podpułkownika 
Jana Wronę, szefa służb kwatermistrzowskich
2 Korpusu, i zostali w Anglii. Nie czuje się już do
brze, dlatego nie przyjechała, lecz przekazała mi te 
pamiątki wojenne.

Przyglądam się wystawie: najprawdziwszy 
mundur kobiety-żołnierza pożyczony z muzeum 
w Toruniu. Na ścianach powiększone fotografie ro
ześmianych dziewcząt w takich właśnie mundu
rach. To te same srebrnowłose damy z laseczkami, 
którym teraz harcerze pomagają przemieszczać się 
podczas uroczystości. W gablotach pożółkłe doku
menty z wyblakłym atramentem, a wśród tych pa
pierów ciekawy pierścień -  pamiątka wojenna pani 
Zofii Stadfors.
Zofia Stadfors: Ja ten pierścionek kupiłam od jed 
nego z żołnierzy. Ciekawy, bo zrobiony ze szczo
teczki do zębów, spleciony z włosia. Taką miały
śmy wtedy biżuterię. Przechowuję go dla mojej ro
dziny, chociaż muzeum w Londynie prosiło, by go 
przekazać.
KS: Pani Zofio, ja k  trafiła pani do 2 Korpusu?
ZS: Przez straszne cierpienie i tułaczkę. Bo naj
pierw było więzienie w Łucku, do którego trafiłam 
po nieudanej ucieczce przez zieloną granicę. To 
było przed Bożym Narodzeniem. Nasz przewodnik 
uciekł, a ja trafiłam na trzy miesiące do więzienia. 
Potem było więzienie w Kijowie, skąd wysyłano 
skazańców do łagrów. Wreszcie etap III to Nowo
sybirsk. a potem droga do Tomska. Coraz częściej 
słyszało się rozmowy, że tworzy się Armia, więc 
skrzyknęliśmy się we czworo: ja, nauczyciel, stu-
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Jangi Jul w okolicach Taszkientu. Generał Anders przeprowadza przegląd 
oddziału Pomocniczej Służby Kobiet, za nim gen. Bohusz-Szyszko

Quizil-Ribat, 24 grudnia 1942 r. Gen. Romanowski, gen. .Anders, gen Wiatr, 
insp. Wysłouchowa i ks. kanonik wyznań ormiańskich 
ppłk Franciszek Karkowski przy wieczerzy wigilijnej

dent i oficer, i wyruszyliśmy szukać 
tego wojska. Te wszystkie podróże 
odbywały się w potwornych warun
kach -  bez jedzenia i picia. W mro
zie i spiekocie; żeby mieć na bilet 
sprzedawaliśmy ciuchy na bazarze.
Wreszcie po dwóch tygodniach do
tarliśmy do Buzułuku, do Andersa.
Jakie to było szczęście znaleźć się 
wreszcie wśród swoich! Ja praco
wałam w sztabie u saperów, przy 
dokumentach; wszystko trzeba było 
pisać ręcznie, bo nie było maszyn 
do pisania. Z Buzułuku powędrowa
liśmy dalej do Teheranu, gdzie pra
cowałam w cenzurze. Cenzurowali
śmy listy żołnierzy do rodzin i od 
rodzin. Mogłam już mieszkać poza 
bazą w mieście i po pracy nie nosić 
munduru. Miałam jedną, jedyną su
kienkę. Tam poznałam swojego mę
ża -  Szweda. Związki z cudzoziem
cami były źle widziane, więc musia
łam napisać podanie o zwolnienie.
Tak więc w Armii Andersa byłam 
tylko rok, na przełomie 1941/42.
Później złożyłam dokumenty' w po
selstwie o przyznanie mi obywatel
stwa szwedzkiego, bo wtedy przez 
małżeństwo obywatelstwo dostawa
ło się automatycznie. Do dziś mam 
tamten paszport o formacie A4.

Nieposkromiona kobiecość! Do 
munduru pierścionek, choćby ze 
szczotki do zębów, frontowa miłość, 
małżeństwa. „Skąd Panie bierzecie 
tych cudzoziemców?” -  pytał do
wódca panią Zofię, bo prócz Jej 
szwedzkiego małżeństwa było jeszcze małżeństwo 
przyjaciółki Haliny z Duńczykiem, inna wyszła za 
Ormianina, a jeszcze inna za Persa -  burmistrza.

Byłyśmy młode i na wszystko patrzyłyśmy ina
czej -  wtrąca pani Anders.
KS: Przywiozła pani film, na którym młodziutka 
i śliczna Renata Bogdańska w mundurze śpiewa 
dla wojska na zaimprowizowanej scenie. Z  jakim i 
odczuciami Pani ten film  ogłada?
Irena Renata Anders: Mój Boże, płaczę za każ
dym razem, tak jak Wy dzisiaj. Cóż to były za stra
szne czasy! Żywcem zjadały nas wszy, spaliśmy 
w ziemiankach, szalały groźne epidemie. Ja i tak 
byłam szczęściarą, bo uniknęłam pracy w łagrach 
na Syberii. Kiedy wybuchła wojna, właśnie zamie
rzałam się uczyć gry na fortepianie w Lwowskim 
Konserwatorium. Miałam 19 lat. W tym czasie za

częli ze wszystkich stron napływać do Lwowa ar
tyści -  uciekinierzy. Za dużo ich, by obsadzić miej
scowe teatry. Rosjanie zebrali nas w sali baletowej 
Teatru Wielkiego i podzieliwszy na zespoły roze
słali po Rosji „propagować polską kulturę” -  jak 
mówili...

Dzięki protekcji Gwidona Boruckiego dosta
łam się do zespołu Henryka Warsa i z nim ruszy
łam na objazd Rosji. Był tam też Eugeniusz Bodo, 
Jasia Jasińska i Haris -  późniejszy autor piosenki 
„Warszawo. Ty moja Warszawo”. Nazywaliśmy się 
Teatralny Jazz Zapadnej Ukrainy i objechaliśmy 
z tym programem całą Rosję. Aż tu wojna niemiec- 
ko-bolszewicka zastaje nas w Czkałowie, więc 
bezładnie uciekamy na południe.

W Taszkiencie spotykamy grupę „Żelaznodaro- 
żnyj jazz” założoną przez Feliksa Konarskiego
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60. rocznica powstania Armii generała Andersa

„Ref-Rena”. Od nich dowiadujemy się, że gdzieś 
w pobliżu tworzy się wojsko polskie. Szukaliśmy 
tego wojska na ślepo, aż wreszcie znaleźliśmy
0 świcie w Boże Narodzenie. I tak zostaliśmy 
wcieleni do armii. W Tockoje dali nam mundury
1 zaprowiantowanie. Ja jeszcze wcześniej, we*Lwo- 
wie, przyjęłam pseudonim Renata Bogdańska i pod 
tym pseudonimem cały czas śpiewałam. U Ander
sa byli już inni artyści -  Lawiński, Krukowski, 
Zosia Terne. Występowaliśmy nie tylko na przyję
ciach w sztabie w Buzułuku, ale występami uprzy
jemnialiśmy życie żołnierzom, by choć na chwilę 
zapomnieli o swoim losie.

Swoim śpiewem niechcący oczarowałam An
dersa. Kiedy wszyscy uciekli pod ostrzałem do 
schronu, na scenie tylko ja z akordeonistą śpiewa
łam dla generała „Mój strzelec Stach”.
KS: Jaki pani ma stopień wojskowy?
RA: Przez 23 lata byłam kapralem, dopiero później 
dostałam podpoaicznika.
KS: Gratuluję.
RA: Nie ma czego! Kapral brzmi młodo, a ten pod
porucznik z tym „pod”... jest w tym coś degradują

cego. Zresztą natychmiast w zaprzyjaźnionym gro
nie powstał na ten temat dowcip.
KS: Czy nie bała się Pani występować na scenie 
w takich warunkach?
RA: Czasem się bałam, ale kto tam myślał o zagro
żeniu! Śpiewaliśmy nawet, kiedy zaczął się atak na 
Monte Cassino. Przy mnie powstała piosenka 
„Czerwone maki na Monte Cassino”, która była 
później hymnem 2 Korpusu.
KS: Po wojnie małżeństwo z gen. Andersem, 
wspólne życie w Londynie, córeczka Anna Maria. 
Czy rozstała się Pani ze sceną?
RA: Nie, ciągle robiliśmy wspólne programy 
z Ref-Renem i M arianem Hemarem. Kochałam 
scenę, śpiew, taniec. Miałam swój piękny czas, ale 
moja epoka już minęła. A generał? To był wspania
ły człowiek. Kiedy związał się ze mną -  był żona
ty', miał dwoje dorosłych dzieci, więc nie obyło się 
bez problemów i towarzyskich zadrażnień. I cho
ciaż wielu miało nam za złe ten związek, to nasze 
małżeństwo przetrwało 23 lata za życia i 30 lat po 
śmierci...

Krystyna STOCHLA

Obchody Dni Seniora

Mieszkańcy Domu Kombatanta przy ul. Dickensa. W pierwszym rze.dzie 
członkowie chóru. Od lewej: Zygmunt i Zofia Wasilewscy, Antoni Kaliński, 
Henryka Kostrzewa. Henryka Miller i Zofia Lipska.

Fot. F  Dąbkowska

29 listopada br. w Domu Pomocy 
Społecznej dla Kombatantów przy 
ul. D ickensa w Warszawie panowała 
bardzo podniosła atmosfera. Przyby
ło wielu zaproszonych gości. Tego 
dnia świętowano bowiem 5. roczni
cę pow stania Domu oraz Dni Senio
ra. Wrśród zaproszonych byli przed
stawiciele miasta i gminy, związków
i stow arzyszeń kombatanckich oraz 
dyrektorzy innych DPS dla Komba
tantów z Warszawy'.

Po ciepłych słowach powitania, 
które w ygłosiła dyrektor Domu Jo
lanta L isiecka, zebrani wysłuchali 
w zruszającego występu chóru złożo
nego z m ieszkańców DPS. Następnie 
goście złożyli mieszkańcom gratula
cje i życzenia jeszcze wielu lat aktywności i do
brego życia, a dwie najstarsze, 99-letnie m ie
szkanki Domu, panie Antonina R am za i Irena 
Sobacińska-C redo, otrzymały skromne upo
minki. Pani E m ilia Bugajska wręczyła im cho- 
ineczki od Światowego Zw iązku Żołnierzy

Armii Krajowej, natom iast p.o. dyrektora D e
partam entu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre
sjonowanych M aria Sokołow ska -  wiązanki 
kwiatów.

RD.
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Polacy w Euro
Tekst i zdjęcia Juliusz L Englert

P amięć narodu jest jedną z 
najcenniejszych jego cech.

12 maja 2003 roku przypa
dały dwie znamienne rocz

nice Stolicy: sześćdziesiąta ósma 
zgonu Marszalka Józefa Piłsudskie
go, uroczyście obchodzone w tym 
roku z tradycyjną mszą św. w Kate
drze św. Jana, zorganizowaną przez 
Związek Piłsudczyków z tłumniej- 
szym niż zazwyczaj udziałem mło
dzieży oraz trzydziesta trzecia rocz
nica śmierci generała Władysława 
Andersa, po raz pierwszy z udzia
łem przybyłej z Londynu pani Ireny 
Renaty Anders.

Te dwie uroczystości zbiegły  
się z ważnym spotkaniem w Sena
cie, na które przybyli przedstawi
ciele największych polonijnych or
ganizacji, działających od wielu lat 
w krajach członkowskich Zjedno
czonej Europy. Na osobiste zapro
szenie marszałków Sejmu i Senatu 
RP, z misją poparcia polskich dą
żeń do pełnego udziału w UE wzię
li udział reprezentanci z Austrii, 
B elg ii, D anii, Finlandii, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlan
dii, Luksemburga, Niemiec, Szwe
cji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W niedzielę 11 maja 2003 r. pa
ni Irena Anders złożyła wieniec na 
Grobie N ieznanego Żołnierza w 
Warszawie. Asystowali jej senator 
RP Marek Balicki, płk Jerzy K o
walski, reprezentujący kierownika 
Urzędu ds. Kom batantów, m ini
stra Jana Turskiego oraz towarzy
szący jej w wizycie w Stolicy red. 
Juliusz Englert. Przybyli licznie  
obyw atele W arszaw y, a po uro
czystości szereg dzieci szkolnych

Generałowa Irena Anders otrzymała w  darze od kc 
wydanych niedawno przez Mennicę monet z  wizen  
dersa i czerwonych maków

uzyskało autograf od wzruszonej Generałowej na p< 
na pojedynczych kartkach, wyrwanych z notesów, 
obecność kilkunastu kombatantów, w większości ż< 
Korpusu we W łoszech. Przybyło kilkoro uczestnikc 
w Senacie, którzy następnego dnia rano wzięli ud 
Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W intencji 
gen. Andersa odprawił ją osobiście i wygłosił podn; 
Iowy Wojska Polskiego, gen. dywizji Leszek Sław  
ści m.in. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego; w < 
ny także żołnierza 2. Korpusu.

Uroczystościom sprzyjała piękna polska pogoda 
ku jest dość kapryśny. Tłem do spotkań, począwsz 
cie RP z udziałem m.in. ministra spraw zagraniczi 
wania do czerwcowego referendum, które zdecydu 
w Zjednoczonej Europie. W czasie konferencji pra: 
kiej, głos zabrało szereg osób przybyłych z Londy; 
Anders, Helena Miziniak, red. Wiktor M oszczyńsl
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Na spotkaniu po mszy św. w  intencji Marszałka Piłsudskiego w Kate
drze św. Jana. Od lewej m.in: ks. prof. Andrzej Kryński, rektor Akademii 
Polonijnej w Częstochowie, prezydent Ryszard Kaczorowski, Jadwiga  
Piłsudska-Jaraczewska oraz o. prof Eustachy Rakoczy, kapelan Zw iąz
ku Piłsudczyków.

mbatantów komplet 
inkiem generała An-

>cztówkach, a nawet 
Specjalnie cieszyła  
>łnierzy 2 Polskiego 
iw polonijnej debaty 
ział we mszy św. w 
Naczelnego Wodza 
osłe kazanie bp. po- 
jj Głódź, w obecno- 
:zasie minionej woj-

, choć maj w tym ro- 
y od debaty w Sena- 
lych, były przygoto- 
je o naszym miejscu 
;owej po sesji senac- 
i u : m.in. panie Irena 
i i prof. Jan Ciecha-

Początek sesji poświęconej sprawie referendum na tem at przystąpie
nia Polski do Unii Europejskiej. O d prawej: prezydent Ryszard Kaczo
rowski, Irena Anders, prezes Wspólnoty polskiej b. m arszałek Senatu 
RP prof. Andrzej Stelmachowski oraz prewodniczący komisji ds. em i
gracji i polaków za  granicą Tadeusz Rzemykowski.

nowski; gość honorowy i uczestnik spotkania w Senacie prezydent Ry
szard Kaczorowski zacytował słowa generała Andersa o naszym miej
scu w Europie. Ten niezwykły polski i polonijny weekend odbił się sze
rokim echem w prasie i w telewizji, a dzięki TV Polonia, sięgnął rów
nież daleko poza granice Kraju.
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Dzisiaj, gdy w ysyłam y n aszych  k sięży  
kapelanów na front n ieb ezp ieczn ych  dzia
łań, często  odw ołujem y s ię  tak ie  do ty ch  
dośw iadczeń z II wojny św iatow ej. Jak  Oj
c iec , po tylu  latach  patrzy na tam tą  swoją  
postugę kapelana?

O. Studziński: Ja do bitwy jako kapelan by
tem przygotowany. Wiedziałem, że będę miat 
grzech, ja k  nie dojdę do rannego. Żołnierz to 
widział Ksiądz na froncie je st bezwzględnie 
potrzebny.

W m acierzystym  klasztorze, w Krakowie

prowadzi Ojciec pułkow nik od ponad  40 lat 
wielkie dzieło - bad an ia  arch itek toniczne i 
archeologiczne, starych, sięgających średn io
wiecza murów, konserw uje zabytki sztuki, 
gromadzi zbiory do przyszłego m uzeum . A 
także prowadzi szeroką działalność w środo
w isku kom batanckim  i harcersk im . Z asta je
my Ojca Pułkow nika w  doskonałej formie, w 
czerstw ym  zdrow iu, 2 czerw ca urodziny. 
Ukończy 96 lat. Ad m ultos annos Ojcze P u ł
kow niku - kapelan ie 2. K orpusu, Kawalerze 
Krzyża V irtuti Militari.

Rozmawiał b. biskup Polowy S.L. Głodź

WOJENNA “L0VE STORY”

z Renatą Bogdańską-Anders,
rozmawia Zbigniew K. Rogowski

P ani Irena Renata Anders je s t  bardzo 
naturalna, ujmująco bezpośrednia. 
N iezaprzeczaln ie nadal urodziw a. 

Szykowna. Jej bezpośredniość i otw artość  
sprawiły, że rozmowa-wywiad z wdową po 
wielkim  generale była potoczysta  i szczera.

Renata Bogdańska - takie nosiła  nazw i
sko jako żołnierz sławnego II Korpusu - 
znalazła się  tuż za linią frontu, gdy Polacy  
przypuszczali szturm  na M onte Cassino. W 
maju mija 63. rocznica tego w ielkiego zwy
cięstw a oręża polskiego pod dowództwem  
gen. Władysława Andersa.

- Pani Ireno, czy  poznała pani generała  w 
Rosji?

Nie, w Iraku. W Rosji usłyszałam  o nim  j a 
ko o wybawcy, tym, k tó iy  wydobędzie n a s  ze 
stalinowskiego piekła. Żołnierze nazywali go 
naw et "naszym  królem ”.

J a k  doszło do poznania? W Bagdadzie,

gdzie w ystępow ałam  w zespole estradow ym  II 
K orpusu “Polish Paradę”, generał przychodził 
k ilkakrotnie n a  nasze  spektak le. Podobno 
nie spuszczał ze -mnie oka. Któregoś dnia  

, przez sekre tarkę  zaprosił m nie oraz p ieśn ia 
rkę Zofię Terne, n a  przyjęcie w jego kwaterze. 
Na party  były jak ieś  w ażne figury. Czułam  się 
w tych szacow nych progach zagubiona, ja , 
dw udziestojednoletnia wówczas dziewczyna. 
Nie byłam  naw ykła do bywania w wysokich 
sferach. Żyłam we w łasnym  - świecie, świecie 
sztuki estradowej.

- Zaproszenia na party s ię  pow tarzały?
Kolejne nadeszło ju ż  następnego  dnia. T ak

że tym razem  roiło się od w ażnych person . 
G enerał częstował m nie papierosam i, a ja  
udając palacza - pokryw ałam  onieśm ielenie 
tymi wszystkim i osobistościam i. Zawsze u n i
kałam  papierosów, nie znosiłam  naw et dym u 
kogoś palącego w mojej obecności.
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- Czy przyjaźń państw a s ię  rozwijała?

Nadal spotykaliśm y się n a  przyjęciach. W 
otoczeniu coraz mniejszej liczby ludzi, w koń 
cu - sam  n a  sam . G eneral zaczął m nie zabie
rać do służbowej lim uzyny z białoczerw oną 
chorągiewką. Zawsze z polskim i żandarm am i 
na  m otocyklach, zawsze n a  sygnale. S trasz 
nie mi to imponowało.

- Czy nosiła  pani w tedy m undur?
Tak, Wojnę ukończyłam  jako  kapral.

- Generał był ewangelikiem . Czy to  praw
da, że dla pani przeszedł n a  katolicyzm ?

Nieprawda. Kiedy byl więźniem  m oskiew 
skiej Łubianki, m ial przy sobie obrazek i m e
dalik świętej Teresy od Dzieciątka Jezu s. Nie 
rozstaw ał się z tymi pam iątkam i z Polski, m i
mo że nie był katolikiem . W tedy to n a  Łu
biance przysiągł sobie, że jeśli przeżyje wię
zienie, przejdzie n a  w iarę katolicką. Tak się 
też stało.

- Państwo pobrali s ię  w Londynie. Wolno 
zapytać, dlaczego w łaśnie tam  i dopiero w 
ty siąc  d z iew ięćset cz terd ziestym  ósm ym ?

Pobraliśm y się dopiero wtedy, gdy generał 
przeszedł do cywila. Uważał, że p iastu jąc  n a j
wyższe stanow iska dowódcze - był przecież 
wodzem naczelnym  Polskich Sił Zbrojnych 
n a  Zachodzie - i nosząc m undur, mógłby a k 
tem  rozwodowym jako  ta k  eksponow ana oso
b a  publiczna naruszyć pewien kan o n  etyczny 
i obyczajowy.

- Generałowi udało s ię  ściągnąć z Wars
zawy do W łoch m ałżonkę....

Tak, razem  z córką, zięciem i w nuczką. 
Przerzucili ich przez Beskidy i Czechosłow a
cje żołnierze NSZ-etowcy.

Nieco wcześniej przybył syn genera ła  prze- 
szm uglowany z k ra ju  przy pomocy ludzi z a r 
mii generała Pattona. N aturalnie, we Wło
szech m ałżonka genera ła  zorientow ała się, że 
je s t  ktoś inny w jego życiu. Bardzo ją  to za
bolało, aczkolwiek nie stanow ili najlepszego

m ałżeństw a. Również ona  była s iln ą  indywi
dualnością, dochodziło więc do starć .

W początkowym  okresie znajom ości z gene
rałem  naw et nie m yślałam  o m ałżeństw ie. Ni
gdy nie szukałam  podobnych sposobów  pię
cia się w górę, nigdy się - żeby użyć tego okre
ślenia - nie rozpychałam . M iałam  zawód, k tó 
ry pozwalał n a  niezależność. A to daw ało mi 
poczucie pełni życia. O m ałżeństw ie z genera
łem- zwyczajnie przesądziło uczucie.

- Czy doszło  we W łoszech do spotkan ia  z 
żoną generała?

Nie. Poznałyśm y się dopiero w Londynie. 
Było ju ż  dawno po wojnie. Ktoregoś dn ia  eks- 
-m ałżonka generała  - z dom u Jo rdan-K ra- 
kow ska - zadzw oniła do mego m ęża, chcąc 
m u pogratulować, że został pradziadkiem . 
Telefon odebrałam  ja .

W słuchaw ce usłyszałam : “Tu mówi R ena
ta  A nders”... Ona, podobnie ja k  ja , m iała  na  
imię Irena, w skrócie - Rena. Zaczęła się 
śm iać. Powiedziała: “To m uszę i p an i pogra
tulować, że została  p rababką". Nie pozosta
wało nic innego, ja k  podziękować. A wkrótce 
doszło do naszego spo tkan ia  i bardzo  się po
lubiłyśmy. Mnie przyszło to tym  łatwiej, iż łą 
czyła m nie duża przyjaźń z jej dziećmi z gene
rałem  - córką i synem .

Irena była w ielką dam ą. U m iała się pogo
dzić z za istn ia łą  sy tuacją. Powiedziała: “Ab
solutnie nie m am  do ciebie żalu. Żal mogę 
mieć tylko"do W ładka, że nie zostaliśm y przy
jaciółm i”. Na co oświadczyłam : “Nie zostali
ście przyjaciółmi, bo ja  w tym  przeszkadza
łam . Nie dopuszczałam  do w aszych k o n tak 
tów”. Przyjaźniłam  się z Ireną do sam ej jej 
śmierci. M iałyśmy podobne zain teresow ania i 
dużą zbieżność poglądów, m im o dzielących 
n a s  trzydziestu lat.

I
- J a k i  by ł g e n e ra ł n a  cod zień ?
Pogodny, pełen optym izm u, zawsze zado

wolony. Otwarty, cudow ny człowiek.
W sposobie bycia - łagodny, co k o n tras to 

wało z tw ardością charak te ru .
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- U podobania?
Namiętnie grywał w  brydża.

- Pani m oże być dow odem  na  
to , że m iał s łabość  do p ięk n y ch
kob ie t.

Dziękuję. Rzeczywiście lub ił 
urodziwe kobiety.

- P rzep raszam , b y ła  p a n i za 
zd ro sn a  o g e n e ra ła ?

Bardzo. Chociaż nie dawał mi 
powodu.

- Dużo p a lii?
Bardzo dużo.

- Dużo p il?
Raczej mało. Umiał pić.

- In te reso w ał s ię  te a t re m ?
Tak. Kochał artystów . Prefero

wał repertuar estradowy, chyba 
najbardziej spek tak le  typu rewio- 
wego. Jak o  dowódca II K orpusu 
popierał naszą  żołnierską e s tra 
dę. Zdawał sobie spraw ę z siły jej 
oddziałania, siły krzepiącej i re 
lak su jące j. Byliśm y z resz tą  
świetnym zespołem, który zaraz 
po wojnie w konkurencji podob
nych zespołów alianckich zdobył 
we W łoszech palm ę pierw szeń
stwa.

» Gen. Anders z żoną Renatą i córką Anną w swoim 
mieszkaniu w Londynie *

- Lubił c z y ta ć ?
Nie przepadał za beletrystyką, 

za powieścią. Z polskiej twórczo
ści klasycznej najbliższe były m u 
dzieła Sienkiew icza. Zw łaszcza 
“Ogniem i m ieczem ”. To dzieło 
znał na  pamięć i często m nie egzeminowal, na  
przykład n a  tem at, co powiedział Zagłoba w 
tej czy innej sytuacji. A co Wołodyjowski? 
Czasami m iałam  tego dosyć. Nam iętnie zagłę
biał się w literatu rę  faktu, pam iętniki, litera
tu rę  o tem atyce wojskowej. Czytał w kilku ję 

zykach, znał biegle francuski, niemiecki, rosyjski. 
Ale dosyć mamie władał angielskim, chociaż czy
tał w tym języku w zakresie, na  jaki było go stać.

- Zdrowie generałow i dop isyw ało?
Tak, bardzo długo. Był w ysportow any. W 

m łodości nam iętn ie  dosiadał row eru. To aku-
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ra t nie było w skazane, gdyż od u rodzenia  
miał lekko skrzyw ioną zastaw kę serca. O 
czym n ik t nie w iedział. Był w span iałym  
jeźdźcem, uczestniczył w  wielu zawodach. 
Nasza ekipa olim pijska, której był kierow ni
kiem podczas m iędzynarodow ych zawodów 
jeździeckich w Nicei, odniosła nadzw yczajny 
sukces, zdobywając cztery pierwsze nagrody, 
w tym P uchar Narodów!

- General byl ośm iokrotn ie  ranny, co  
m usiało s ię  chyba odbić na jego  zdrowiu i 
kondycji.

Na szczeęście - nie. Jedyn ie  k u la  w krzyżu 
była przykrą dolegliwością.

Pozostałość wojny wrześniowej. Tkwiła w 
okolicach krzyża i od czasu do czasu, lekko 
się przem ieszczając powodowała bardzo do
kuczliwy ból. Przed pół wiekiem m edycyna 
jeszcza nie dysponow ała dostateczną techn i
ką by u su n ąć  pocisk operacyjnie bez w ięk
szego ryzyka.

- D oszły z pew n ością  sk u tk i odm rożeń, 
których nabawił s ię  w  Rosji i od n iesion ych  
stąd  ran rąk i nóg.

Tak. Chodził tam  przecież przez pewien 
czas o ku lach  i o lasce. W późniejszych la tach  
nękały generała duszności. Raz naw et om al 
nie um arł.

Było to w Nowym Jo rk u , dokąd  przyjechał, 
by razem  z Eisenhow erem  odebrać M edal La 
Fayetteta. W hotelu  dostał a tak u , pierwszego 
ta k  pow ażnego. Dzięki b ły skaw icznem u , 
przytom nem u działaniu  a d iu ta n ta  i przyja
ciela E ugeniusza Lubom irskiego u ratow ano  
go w szpitalu. Mąż opowiadał mi potem , że 
przeżył śm ierć kliniczną. Twierdził, iż um ie
ranie je s t  całkiem  przyjem ną rzeczą. O dczu
wał jak ą ś  błogość, otaczała go przyjem na j a 
sność...

- Czy generał w ogóle bał s ię  śm ierci?
Nie, nigdy. Nawet w najniebezpieczniej

szych okolicznościach frontowych. Ale w spo
m nę o jeszcze jednym  groźnym  a ta k u  d u sz 
ności, kiedy to przebyw aliśm y n a  M onte C as

sino w związku z ak tem  przekazan ia  opieki 
n ad  grobam i i cm entarzem  polskiej m łodzie
ży harcerskiej. Mąż bardzo dotkliwie odczu
wał ogromny lipcowy upał. Po uroczystości, 
ju ż  w hotelu , powiedziałam : “J a k i  Bóg ła 
skaw! Tak się bałam , że ty n am  tu  um rzesz. 
G enerał skwitował to słowami, k tó rych  nigdy 
nie zapom nę: “Niczego bym  ta k  nie pragnął, 
ja k  tego, by um rzeć n a  M onte Cassino".

- Czy generał n ie obawiał s ię  zam achu  na  
życie?

Mógł się tego spodziewać. Lecz m ąż nigdy 
niczego się nie bał. Za to bano  się  za niego i 
po powrocie w czterdziestym  siódm ym  z 
W łoch do L ondynu policja p ilnow ała  go 
dniem  i nocą. Przez parę  ładnych  lat. Rów
nież każdy wyjazd m ęża za gran icę był p ro 
blem em . Kiedy przebyw aliśm y w  Niemczech, 
także tam  czuwano nad  jego bezpieczeń
stw em  przez dw adzieścia cztery godziny na  
dobę. Służby specjalne nie w ykluczały groźby 
zam achu.

- Czy w tam tych  czasach  generał n osił  
kam izelkę kuloodporną?

Nie nigdy. Kiedyś m u  poradziłam , żeby so 
bie spraw ił perukę - d la zm ylenia ew en tual
nych zamachowców. O dparł ze śm iechem : 
“J a k  ja  bym  wyglądał, dajm y n a  to, w rudej 
peruce, z kędzierzawym i w łosam i?”

- Nie m yśle li państw o o w yem igrow aniu  
za ocean?

Będąc tam  k ilkak ro tn ie  n a  w ystępach , 
w prost zakochałam  się w  Ameryce.

Po którym ś powrocie powiedziałam : “Wła- 
deczku, przenieśm y się do S tanów ”. Zareago
wał żywiołowo: “J a k  m ożesz coś takiego p ro 
ponować! Tu je s t  k lucz do naszego działan ia 
n a  rzecz niepodległej Polski. Tu funkcjonuje 
nasz  rząd. O puszczenie L ondynu byłoby rów
noznaczne z dezercją”.

- Czy w rozm ow ach z panią generał, wra
cając do la t pobytu  w Sow ietach , naw iązy
wał do spotkań  ze S ta lin em ?  A je ś li tak, to
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czy  w ierzył w to  co d y k ta to r  m ów ił?

Ani jednem u słowu! Nawiasem  mówiąc, 
S talin  miał wyjątkową słabość do generała, a 
przy tym - naw et szacunek. Stw ierdzają to 
także świadkowie w ydarzeń z tam tego okre
su. Ten stosunek  S talina zdawał się b rać  i 
stąd , że generał Anders w ładał św ietnie języ
kiem rosyjskim  - był przecież kadetem  w c a r
skiej Rosji.

Nade wszystko zaś znał rosy jską duszę, 
m entalność Rosjan, ich psychikę. S talin  wy
czuwał w nim bystrego i m ądrego człowieka. 
No i takiego, k tórem u nie m ożna mydlić 
oczu.

W przeciwieństwie do generała  Sikorskiego, 
który zupełnie nie znał Rosji. Popełniał więc 
poważne błędy. Oczywiście, ten  godny najw y
ższego szacunku  człowiek, czynił to n ie
opatrznie. W łaśnie n a  sk u tek  nieznajom ości 
psychiki rosyjskiej i tam tejszych realiów. A 
przy tym generał Sikorski był ta k  zarozum ia
ły, że bardzo niechętnie przyjmował rady. W 
tym i rady męża. W dodatku  nie zawsze m iał 
wokół siebie najw łaściw szych ludzi. Że wy
mienię przede w szystkim  nieszczęsnego pro
fesora Kota.

- Tu i ówdzie powiadało się, że Churchill 
przyłoży! rękę do śm ierci Sikorskiego. Jak  
to  skom entował generał Anders?

Z całą stanowczością twierdził, że to •wypa
dek. Dowodził, iż Sikorski był człowiekiem 
dość słabego charakteru. Dla nikogo nie s tano
wił żadnego zagrożenia, nikom u nie przeszka
dzał. Tak też na  ogół rzecz się m iała w  odczu
ciu Londyńskich Polaków i Anglików. Gdyby z 
polskich osobistości chciano kogoś zam ordo
wać, byłby to przede wszystkim mój mąż. To 
on ciągle rozbudzał sum ienie świata, ustaw icz
nie przypominał: “Zdradziliście Polskę”!

- Czy generał wyrażał w obec pani opin ię, 
że Anglia zdradziła Polskę?

N aturalnie. Słowo J a łta  było tu  hasłem  wy
woławczym. Odnosił to również do Roosevel- 
ta. General z ubolew aniem  mówił także o nie-

wywiązaniu się Brytyjczyków z gw arancji so 
juszniczych udzielonych Polsce w trzydzie
stym  dziewiątym. W yznam  pan u , że gdy 
gdzieś widzę po rtre t lub zdjęcie C hurchilla , 
ślę m u nienajlepsze myśli....

- Pani Ireno , by ła  p an i pod  M onte  C assi
no  i ta m  ja k o  p ierw sza  w raz z k o leg am i z 
zespo łu  “P o łish  P a ra d ę ” śp iew ała  “C zerw o
n e  m a k i...”

Tak. Pieśń została n a p isa n a  w ciągu nocy, 
kiedy nasi żołnierze rozpoczęli na tarcie . Do 
tek s tu  Konarskiego RefRena pospiesznie n a 
pisał m uzykę Schutz. W ystępow aliśm y n a  
pierwszej linii frontu, lecz do ostatniej chwili 
nie wiedzieliśmy n a  co się zanosi. To była, 
oczywiście tajem nica operacyjna. Uderzyła 
m nie dziwna atm osfera. Coś w isiało w powie
trzu . W śród naszego audy torium  u jrza łam  
tylko kilku oficerów sztabowych. Ale pojawił 
się generał Anders. W yglądał bardzo źle, m iał 
m ocno podkreślone oczy. W pewnej chwili 
odciągnęłam  go n a  bok i powiedziałam : “Pan  
generał wygląda m izernie. Czy aby p a n  się 
dobrze czuje”? Odpowiedział: “Czuje się do
skonale”...

- ... Pani zw racała się  do g en e ra ła  per 
“pan”?

W relacji służbowej i w obecności innych  
osób zawsze mówiłam - “panie  genera le”. Nie 
pam iętam  zresztą  czy w tym  okresie we Wło- 

, szech byłam  z generałem  ju ż  po im ieniu. Po 
występie zespołu była jeszcze ja k a ś  h e rb a t
ka, ju ż  bez generała.

W pewnej chwili zjawił się oficer sztabow y i 
oświadczył, że generał prosił, aby zespół za
ładował się n a  ciężarówkę i zaraz odjechał. 
U jechaliśm y może trzydzieści kilom etrów, 
gdy rozpętało śię piekło! Zrobiło się ja sn o  jak  
w  dzień. Nikt z ń a s  tam tej nocy nie spał. W 
dw a dni po w spaniałym , braw urow ym  zdoby
ciu Monte C assino nasz  zespół w ystąp ił z 
“prem ierą” “Czerwonych m aków ”.

- Czy g e n e ra ł  by w a! z e s t r e s o w a n y ,  
m ie w a ł b e z s e n n e  n o c e  p rz e d  b a ta l ią  o
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M onte Cassino?
Może i miewał. Inna spraw a, że potrafił 

przyłożyć głowę do poduszki i błyskaw icznie 
zapaść w nam iocie w  drzem kę. Albo pod go
łym niebem  n a  zwykłym krześle, mówiąc: 
“Mam dziesięć m inu t n a  odetchnięcie”. I za
sypiał. Nie zbudziły go naw et strzały  czy wy
buchy  granatów . Ale gdy w czasie w alk  o 
Monte Cassino n a  kilka m in u t zapadał w 
sen, potrafił się na tychm iast instynktow nie 
obudzić. Albo gdy tylko pierwsze krople desz
czu zaczęły spadać n a  dach  jego przyczepy 
sam ochodow ej. Zdaw ał sobie spraw ę, że 
deszcz - to ka tastro fa  w czasie n a ta rc ia  na

wzgórze, bo g run t s ta łby  się grząski i u tru d 
niał poruszanie żołnierzy.

- Pani Ireno, w roczn icę  śm ierci genera
ła odw iedza pani grób na M onte Cassino. 
Czy n ie  m yślała  pani o tym , że  prochy ge
nerała pow inny sp ocząć w w olnej P olsce?

Przed laty spo tkałam  n a  cm en tarzu  Monte 
Cassino prym asa S tefana  W yszyńskiego, k tó 
ry w łaśnie o to zapytał. Pom na słów męża, 
odpowiedziałam , iż zawsze życzył sobie, by 
spocząć w śród swoich żołnierzy. Ksiądz pry
m as ucałow ał m nie w policzek i szepnął do 
ucha: “Ma pani rac ję” ...

PRZYGODA W PREDAPPIO

^ L -y c ie  żołnierskie do pewnego stopnia 
f  przypomina życie cygańskie. Człowiek 

Ł  ^w ciąż jest w ruchu przerzucany z miejsca 
na miejsce nie wiedząc co przyniesie jutro.

W ten to  sposób nasz pluton znalazł się  
pewnego dnia 1945 r. w  małym  m iasteczku  
włoskim zwanym Predappio. Miejscowość ta  
była nieduża i wyglądała mało ciekawie. Dla
tego też byliśmy zaskoczeni, gdy dowiedzieli
śm y się, że tutaj urodził się  Benito Mussolini, 
przewódca faszystowskich Włoch.

Ulokowaliśmy się w  daw nych koszarach , 
które kiedyś należały do w łoskich “Carabi- 
nieri”. Był to budynek  dwupiętrowy, wyglą
dający z zew nątrz ja k  śc ian a  w ięzienna bez 
żadnych ozdób, bez podw órka dotykający 
bezpośrednio wielki plac w ybrukow any od 
końca do końca i otoczony podobnym i b u 
dynkam i. Do tego trzeba dodać, że w rynsz
tokach  leżały gnijące śm iecie i odpadki w yda
jący niemiły odór. No, ale tru d n o  się mówi.

Prawdę powiedziawszy niewiele m ieliśm y 
do roboty i zabijaliśm y czas ja k  tylko było 
m ożna. Sytuacja  m iędzynarodow a nie była

ja sn a . W ojna z Niemcami się skończyła, ale 
wszyscy przepow iadali, że to tylko k ró tka 
przerw a przed w ojną ze Związkiem  Sowiec
kim n a  k tó rą  żeśm y w szyscy czekali.

Coś jed n a k  nie zgadzało się, bo jeśli tak i 
m iał być p lan  aliantów , to dlaczego wojska 
am erykańskie w racały  do dom u? Może to n a 
praw dę ju ż  koniec?

J e ś l t  tak , to należałoby podjąć decyzję, czy 
wrócić do k ra ju  czy pozostać n a  obczyźnie.

Ten wisielczy hum or opanow ał n a s  w szyst
kich i gnał do knajp  w poszukiw aniu  pocie
chy i zapom nienia. Ale naw et w  ta k  bezna
dziejnej sytuacji zdarzają się w ypadki n ie
oczekiwane.

Kwaterowaliśmy w dużych p u s ty ch  izbach, 
śpiąc n a  siennikam i w ypchanych słom ą i le
żących n a  podłodze. Każdy z n a s  oprócz 
ry n sz tu n k u  m iał kolo siebie pudło  w którym  
trzym ał suchy p row iant ja k  chleb i wędliny.

Z tym w łaśnie prow iantem  coś było w n ie
porządku. Mimo, że w ychodząc n a  m iasto  
drzwi zam ykaliśm y n a  klucz, po powrocie za
staw aliśm y naszą  żywność rozrzuconą po 
podłodze. Ktoś był w  naszym  pom ieszczeniu
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maja 2007 r. Prezydent Rze
czypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński odznaczył Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski Irenę Anders za wybitne zasługi 
dla niepodległości Rzeczypospolitej Pol
skiej oraz działalność polonijną i spo
łeczną. Prezydentowi RP towarzyszyła 
Małżonka Maria Kaczyńska. W swoim 
przemówieniu powiedział m.in.:

„Chcę pogratulować wspaniałego ży
cia, znakomitej działalności i podzięko
wać za podtrzymywanie przez trudne 
dziesiątki lat idei wolnej, niepodległej 
Polski. Idei, która przecież - powiedzmy 
prawdę - bardzo wielu wydawała się 
przez całe dziesięciolecia nierealna, 
niewykonalna, a jeżeli nawet realna to 
dopiero w kolejnych pokoleniach. Hi
storia nie rozpieszczała nas i nie odzy
skaliśmy tej niepodległości prędko. Po
II wojnie światowej trzeba było czekać 
ponad czterdzieści lat, ale przyszła i mi
nęło już kolejnych osiemnaście lat. To 
nasz wielki sukces, ale to sukces także 
tych, którzy przez te wszystkie lata, za 
granicą, w szczególności w Wielkiej 
Brytanii, Stanach Zjednoczonych pod
trzymywali - wydawałoby się niektórym

anachroniczną - ideę. Chciałbym pogra
tulować i serdecznie za to podziękować.

Ponieważ przed chwilą miałem przy
jemność i wielki zaszczyt wręczenia orde
ru Pani Andersowęj, to nie sposób nie 
wspomnieć Jej wielkiego męża - naczel
nego dowódcy wojsk polskich na Zacho
dzie, dowódcy 2. Korpusu, zwycięzcę pod 
Monte Cassino, człowieka, który potrafił 
wyprowadzić nie tylko dziesiątki tysięcy 
żołnierzy, ale jeszcze więcej Polek i Pola
ków z rosyjskiego piekła, wtedy, w roku 
1942. Dlatego też trzeba o nim pamiętać. 
Od wielu lat, Polska to czyni, ale chcia
łem przypomnieć, że były też takie czasy, 
w których generał Anders na białym ko
niu to był swoisty żart ze strony ówcze
snej władzy, która mianowała się polską, 
ale służyła obcym. Te czasy na szczęście 
też już dawno temu się skończyły. Raz 
jeszcze najserdeczniej gratuluję”.

Podczas uroczystości Prezydent Ka
czyński odznaczył również Krzyżem 
Komandorskim OOP rtm. Juliusza En
glerta, b. żołnierza AK i 2. Korpusu 
mieszkającego od końca wojny w Wiel
kiej Brytanii.

Źródło:
http: //www. prezydent, pl

Inicjatywa budowy pomnika 
gen, Andersa

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Kutnowskiej oddział w Krośnie
wicach wystąpiło z inicjatywą bu

dowy pomnika - popiersia generała 
Władysława Andersa.

Jak do tej pory pamięć o Generale 
była skrzętnie ukrywana mimo, że to 
właśnie na tej ziemi urodził się i wycho
wywał generał Anders.

Zarządzeniem Burmistrza Krośniewic 
powstał Komitet Obchodów Roku Gene
rała Władysława Andersa w gminie Kro
śniewice. Zadaniem Komitetu jest popu
laryzowanie osoby Generała oraz prze
prowadzenie szeregu imprez, konkursów 
i uroczystości Jemu poświęconych.

Towarzystwo planuje także wyre
montować „Andersówkę” - dom,

w którym urodził się generał i 
przez 10 lat mieszkał z rodzican 
nieje plan by utworzyć tam Izt 
mięci. Towarzystwo dąży równi 
tego, aby 18 maja - dzień zwyci 
pod Monte Cassino stało się św 
lokalnym w tej części Polski.

Osoby chcące wesprzeć inicji 
budowy pomnika są pros
o wpłaty na konto: Bank Spóh 
czy w Krośniewicach, nr Ł 
86 9023 0006  0000  0390 2000 0C

8 K om b atan t nr 5/
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Konsekwencją uchwały Senatu jest 
i będzie wiele różnego rodzaju 
uroczystości, konferencji, przed

sięwzięć medialnych, publikacji, konkur
sów itp., które obejmą w ciągu roku wiele 
miejsc związanych z Jego biografią, tak 
w Kraju jak i zagranicą. Od Blonia-Kro- 
śniewic, gdzie się urodził, poprzez Rygę 
na Łotwie, gdzie studiował, aż po Włochy 
i Londyn.

Skromnym senackim wkładem 
w dzieło przybliżania postaci Generała 
jest broszura przygotowana przez Kan
celarię Senatu pt. „Generał Władysław 
Anders 1892-1970”.

Zawiera krótki życiorys Generała, ilu
strowany zdjęciami i poezją i stanowi bio
graficzne wprowadzenie do trwających już 
uroczystości, których Gospodarzem z ra
mienia Senatu jest senator Piotr Łukasz 
Andrzejewski, Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego.

J .B .
* * *

Kalendarium dotychczasowych wydarzeń 
związanych z obchodami 

„Roku Generała Władysława Andersa”

20 grudnia 2006 r. - Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
podjąt uroczystą uchwalę o ustanowieniu roku 2007 
„Rokiem Generata Władysława Andersa” . W ten spo
sób senatorowie uhonorowali pamięć wybitnego Pola
ka, żołnierza i polityka, twórcę i dowódcę Armii Polskiej 
w ZSRR, a następnie 2, Korpusu we Włoszech oraz Wo
dza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych.

13 marca 2007 r. - Senat Rzeczypospolitej Polskiej zain
augurował „Rok Generała Władysława Andersa”. Honorowy 
patronat nad obchodami przyjął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński. W uroczystej inauguracji wzięli 
udział Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, senatorowie, 
ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, członkowie Polonijnej Rady Konsul
tacyjnej powołanej przez Marszałka Senatu, kombatanci - 
Żołnierze 2. Korpusu oraz młodzież z warszawskiego 62. Li
ceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Andersa. 
W trakcie uroczystości zaprezentowano dokumentalny film
0 Bitwie pod Monte Cassino autorstwa Zbigniewa Wawera. 
Dla organizacji i patronowania zaplanowanym obchodom 
został powołany Komitet Organizacyjny „Roku Gen. Włady
sława Andersa” , na którego czele stanął inicjator i Przewod
niczący Komitetu, Senator RP Piotr Ł  Andrzejewski.

Kwiecień 2007 r. - W stolicy Uzbekistanu, Taszkien
cie odsłonięto pomnik oraz tablicę upamiętniającą Pola
ków z tworzącej się Polskiej Armii w ZSRR, zmarłych
1 pochowanych na terenie miasta.

5 maja 2007 r. - w podlaskim Drohiczynie zainaugurowa
no polskie obchody „Roku Generata Władysława Andersa". 
To ciche miasteczko leżące nad Bugiem wybrano dlatego,

D o  w o ln e j Po lski, m o że  
n ie  wszyscy, a le  do jd z ie m y .

ii

18 maja 2007 r. - Muzeum Wojska Polskiego wraz z Woj
skowym Biurem Historycznym organizuje uroczyste obcho
dy w  ramach „Roku gen. Władysława Andersa” . W ich ra
mach zaplanowano uroczystą Mszę połową w  intencji gen. 
Władysława Andersa i Jego żołnierzy, którą odprawiono
0 godz. 9 w  Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz konfe
rencję naukową pt. „Generał Władysław Anders. Żołnierz
1 polityk” , która rozpoczęła się o godz. 11.00 w siedzibie Mu
zeum. Wśród licznie zebranych gości, na honorowych miej
scach zasiedli ostatni Prezydent na Uchodźstwie Ryszard Ka
czorowski, Ks. Zdzisław Peszkowski oraz senator RP Piotr Ł  
Andrzejewski. Tytuły wystąpień zaprezentowanych przez hi
storyków wojskowości: “Generał Władysław Anders w  bo
jach polskich 1918-1920” , „Na polach bitewnych Września
i w niewoli” , „Dowódca Armii Polskiej w  ZSRR i na Wscho
dzie” , „Z 2. Korpusem w kampanii włoskiej” .

0  godz. 14 w  Sali Hetmańskiej Muzeum z udziałem Pa
ni Ireny Anders odbyto się otwarcie wystawy pt. „Żołnierze 
generata Andersa - przechodniu powiedz Polsce żeśmy po
legli w Jej służbie” . Pani Irena Anders przybyła do Muzeum 
po uroczystości nadania Jej, przez Prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Krzyża Komandor
skiego Orderu Odrodzenia Polski. Podczas wystawy nastą-

że symbolizuje 
polskość i kre
sowość zara
zem, z jej zróżni
cowaniem kultu
rowym i narodo
wościowym. Ta
ki też byt charak
ter żołnierzy Ge
nerała... jego 
dzieci.

U ro c z y s to 
ści, których go
spodarzem byt 
burmistrz Dro
hiczyna, rozpo
częły się Ape
lem Pamięci 
a następnie zło
żono kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego. Następnie odbyta się uroczysta Msza 
Święta odprawiona przez drohiczyńskiego Księdza Bi
skupa Antoniego Dydycza. Na wieczór zaplanowano 
koncert patriotyczny, w  którym wystąpili znani polscy ar
tyści oraz zespoły polonijne z Litwy, Łotwy, Białorusi
i Ukrainy. Honorowy patronat nad koncertem objął ostat
ni Prezydent RP na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. 
Wśród zaproszonych na uroczystości gości, honorowe 
miejsce zajęła wdowa po Generale, Pani Irena Anders.

11-13 maja 2007 r. - obchody 63. rocznicy bitwy
o Monte Cassino.

12 maja 2007 r. - Od 12 maja w urzędach poczto
wych całego kraju dostępna jest okolicznościowa karta 
pocztowa „Rok Generata Władysława Andersa Londyn - 
Warszawa 2007” , wydana przez Pocztę Polską z okazji 
obchodów „Roku Generata Władysława Andersa” .

13 maja 2007 r. - Komisja Opieki nad Zabytkami im. 
Jana Zachwatowicza uhonorowała pamięć gen. Włady
sława Andersa i jego żołnierzy uroczystym pochodem 
(ok. 100 osób) na trasie od warszawskiego Arsenału aż 
pod pomnik Bitwy o Monte Cassino usytuowany nieda
leko Ogrodu Krasińskich, przy ulicy gen. Andersa.

15 maja 2007 r. - Ogłoszenie wyników konkursu pla
stycznego „Generat Anders i jego żołnierze” . Konkurs 
zostat zorganizowany z inicjatywy nauczycieli Liceum 
im. Mikotaja Kopernika w Ostrowii Mazowieckiej w  ra
mach obchodów „Roku Generała Władysława Ander
sa” . Prace uczniów zostały zaprezentowane na okolicz
nościowej wystawie. Towarzyszyła jej również prezen
tacja książek i fotografii związanych z postacią Genera
ła i Jego żołnierzy.

Cassino, 12. 05. 2007 r.)

piło uroczyste przekazanie pamiątek (mundur, liczne odzna
czenia) po gen. Michale Karaszewiczu-Tokarzewskim m.in. 
pierwszym komendancie organizacji podziemnej Stużby 
Zwycięstwa Polsce (poprzedniczki ZWZ i Armii Krajowej). 
Przekazania pamiątek dokonali przedstawiciele kanadyj
skich władz wojskowych oraz cywilnych.

18 maja 2007 r. - 0  godz. 13.00 przy wejściu do Par
ku Ujazdowskiego (Aleje Ujazdowskie), odbyło się otwar
cie plenerowej wystawy zatytułowanej „Dom jest daleko. 
Polska wciąż blisko...” , poświęconej postaci gen. Włady
sława Andersa oraz Jego żołnierzom (tworzenie się Armii 
Polskiej w Rosji, pobyt na Bliskim Wschodzie i w  Afryce, 
szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego we Wtoszech). Wy
stawę otworzyła Hanna Gronkiewicz-Wattz, Prezydent 
Miasta Warszawy. Wystawie towarzyszyła część arty
styczna. U wejścia do parku na malutkiej scenie artyści 
zaprezentowali wiersze i piosenki związanych z 2. Korpu
sem. Wystawa została zorganizowana przez Urząd Mia
sta Stołecznego Warszawy i Stołeczną Estradę. Scena
riusz i wybór materiałów do wystawy przygotowali dr An
drzej Krzysztof Kunert oraz Rafał. E. Stolarski. Na 50 plan
szach zaprezentowano bogaty materiał ilustracyjny (nie
jednokrotnie dotychczas niepublikowany): oryginalne fo
tografie, mapy, szkice, wydawnictwa książkowe, prasę 
wojskową, grafikę, karykatury, plakaty i znaczki poczto
we. Wystawa będzie czynna do dnia 8 czerwca.

Źródło:
Kancelaria Senatu RP
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* * *

Z  redakcyjnego archiwum 
Muza i Jutrzenka

Wywiad z Ireną Andersową, żoną 
generała Władysława Andersa
Generał Władysław Anders, w wieko

pomnej odysei w 1942 r. wywiódł „z do
mu niewoli”, czyli z  syberyjskiego zesła
nia ponad 100 tysięcy polskich więź
niów, wygłodzonych szkieletów w łach
manach trawionych tyfusem, malarią 
i dyzenterią i stworzył z  nich prężną ar
mię zdyscyplinowanych żołnierzy na
zwaną Drugim Korpusem. Przez obozy 
szkoleniowe w Iranie, Iraku, Egipcie 
i Palestynie doprowadził ich do Włoch, 
gdzie w zwycięskiej bitwie pod Monte 
Cassino (1944 r.) zdobyli newralgiczny 
punkt obrony niemieckiej, o którego 
pokonanie bezskutecznie walczyły inne 
wojska alianckie.

Po tragedii zaprzedania Polski Stali
nowi w Jałcie (1945 r.) przez Churchilla 
i Roosvelta, Generał Anders zdemobi
lizowany wraz ze swoją armią, pozosta
je na stałe w Anglii, wobec gróźb komu
nistycznej władzy, która mocą uchwały 
Rady Ministrów pozbawia go obywatel
stwa polskiego.

Irena Anders: Wychowałam się we 
Lwowie w rodzinie kultywującej trady
cje artystyczne. Moja matka znakomicie 
grała na fortepianie, wujek był muzy
kiem no i oczywiście ja przesiąknęłam 
tą atmosferą uwielbienia dla sztuki. 
Wcześnie zaczęłam naukę śpiewu i gry 
na pianinie, którą potem kontynuowa
łam w konserwatorium, czyli we Lwow
skim Instytucie Muzyki. Pomimo, że 
ubóstwiam operę i muzykę klasyczną to 
zawsze ciągnęło mnie do takiej formy 
scenicznej ekspresji, która była bardziej 
zrelaksowana i włączała elementy saty
ryczne. Lubię, gdy we wszystkim jest 
troszeczkę humoru.

Wybuch wojny pokrzyżował moje pla
ny, studia, no, i oczywiście tak jak wszyst
kim - całe życie. W roku 1940 znakomici 
artyści i muzycy uciekali masowo przed 
Niemcami i znaleźli się we Lwowie, 
w potrzasku bolszewickiego wroga. Ale 
Rosjanie mieli wtedy jeszcze jako taki 
respekt dla sztuki i obchodzili się z arty- 
stami-uciekinierami dość tolerancyjnie. 
Legitymacja artysty ratowała życie. Arty

stów rewiowych, do których należałam, 
podzielono na cztery zespoły, które mia
ły jeździć po całej Rosji od Odessy aż po 
Syberię, żeby jak nam to powiedziano 
„propagować polską sztukę”. W czasie 
tych występów zrodził się pseudonim ar
tystyczny „Renata Bogdańska”.

Przez jedenaście miesięcy jeździłam 
z grupą znakomitego kompozytora Hen
ryka Warsa „propagując sztukę” i zasta
nawiając się, czy nie był to po prostu spo
sób na wykończenie nas. Mieszkaliśmy 
w zawszonych i zapluskwionych pocią
gach, wychodziliśmy na scenę z burczą
cymi z głodu brzuchami. Kiedyś, decydu
jąc, co było ważniejsze - ciepło czy głód- 
sprzedałam futrzaną kurtkę, żeby kupić 
parę bochenków chleba i duży słój smal
cu. Siedzieliśmy z kolegami na podłodze 
wagonu kolejowego i podgrzewaliśmy 
ten smalec na jakiejś karbidówce, żeby 
był ciepły do moczenia kromek. Wtedy 
wszedł rosyjski kolejarz i widząc nasze 
pełne oczekiwania oczy wlepione w słój - 
kopnął go ze śmiechem. A my znowu 
cierpliwie czekaliśmy, aby smalec zastygł 
i żeby razem z brudem zeskrobać go 
z podłogi i posmarować nim chleb.

Pod opiekuńczym skrzydłem Armii 
Polskiej

Wreszcie dotarła do nas wiadomość, że 
w miejscowościach Buzułuk i Tockoje or
ganizuje się polskie wojsko na mocy po
rozumienia gen. Sikorskiego ze Stali
nem, zagrożonym inwazją niemiecką. 
Dostaliśmy mundury i wtedy, mnie smar
kuli, wydawało się, że jestem najelegant
szą kobietą świata, pomimo, że mundur 
wisiał na mnie jak na strachu na wróble.

Ciąg dalszy na str. 6
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Ciąg dalszy ze str. 5

Nasza działalność artystyczna miała 
wtedy ogromne znaczenie, bo podtrzy
mywaliśmy na duchu ludzkie cienie

w łachmanach, czyli wynędzniałych Pola
ków wywiezionych przez Rosjan w głąb 
Syberii. Nikt nie potrafi sobie nawet wy
obrazić jak wyglądali ci ludzie a właściwie 
chodzące szkielety - w opłakanym stanie 
fizycznym, kompletnie wycieńczeni i wy
głodniali, chorujący na tyfus, malarię 
i dyzenterię. Palono odzież, przeprowa
dzano odkażanie i karmiono. Generał 
Anders, który był dowódcą tej armii nie
szczęśników, starał się ratować z syberyj
skiego zesłania także dzieci i kobiety, 
które przy pomocy różnych forteli spro
wadzano jako rodziny wojskowych.

Razem z Armią Andersa nazwaną 
Drugim Korpusem wyruszyłam przez 
Iran, Irak, Palestynę i Egipt aż do 
Wioch. Dzięki inicjatywie Generała 
wszystkie zespoły rewiowe w roku 1942 
połączono w jeden, duży i reprezentacyj
ny teatr pod nazwą Polska Parada, który 
nie tylko podtrzymywał ducha polskiego, 
ale był ważnym elementem propagando
wym dla sprawy Polski. Na przedstawie
nia przychodzili przedstawiciele między
narodowych korpusów dyplomatycz

nych, armii amerykańskiej, angielskiej 
czy francuskiej a także koronowane gło
wy jak król Grecji czy Persji.

Byłam wtedy początkującą pieśniar
ką, ale miałam zaszczyt występować 
z takimi gwiazdami sceny polskiej jak 
Zofia Teme, Ludwik Lawiński czy Ja
dwiga Andrzejewska. Rewia, zwana 
przez niektórych „podkasaną sztuką” 
została nobilitowana do rangi wspania
łego teatru, który po dotarciu do Włoch 
zajął pierwsze miejsce na międzynaro
dowym festiwalu artystycznym.

Niedługo przed bitwą o Monte Cassi
no, znowu podzieleni na mniejsze ze
społy, jeździliśmy po różnych odcinkach 
wojskowych, ciężarówkami i często pod

niemieckim obstrzałem, podtrzymując 
bojowego ducha żołnierzy, którzy 
wkrótce mieli wziąć udział w niezwykle 
ważnej akcji, która nastąpiła w maju 
1944 r. Monte Cassino stanowiło klu
czowy punkt na froncie włoskim, bo od 
jego zdobycia zależało otwarcie drogi 
na Rzym i przesunięcie linii frontu. Ak
cja Polaków pod dowództwem Genera
ła Andersa zakończyła się zwycięstwem, 
choć okupiona została życiem 900 żoł
nierzy. W dwa dni po bitwie, wśród 
zgliszcz i ruin, występujemy na górze 
klasztornej i po raz pierwszy śpiewamy 
„Czerwone maki na Monte Cassino”.

Po osiedleniu się w Anglii stworzyli
śmy bogate życie polityczne, społeczne 
i kulturalne. Powstały kabarety i teatr 
dramatyczny, z takimi wspaniałymi 
twórcami jak Marian Hemar czy Feliks 
Konarski -„Ref-Ren”, którzy niejedno
krotnie pisali specjalnie dla mnie swoje 
piosenki. Występowałam w programach 
artystycznych Radia Wolna Europa 
i BBC, koncertowałam także w Izraelu 
i Francji. Do dzisiaj kontynuuję, choć

* -i

Z wizytą u arcybiskupa warszawski 
mierzą Nycza (21. 05. 2007 r.)

sporadycznie, działalność art} 
zarówno tutaj jak i w Polsce.

Zona Generała 
Byłam młodą dziewczyną, ktć 

ciwszy najbliższych w zawierusze w 
została „zaadoptowana” przez 
stanowiące 
dla mnie 
namiastkę 
życia ro
dzinnego.
Oczywiście, 
że wielo
krotnie wi- 
d y w a ł a m  
Generała ,  
ale do gło
wy mi nie 
przyszło, że
by trakto
wać go ina
czej niż z rewerencją i szacunkiei 
ode mnie dużo starszy, i w moim p 
nieosiągalny jako mężczyzna (choć 
przyznać, że bardzo piękny) i jako p 
Przecież był wodzem, bohaterem i 
branym ojcem dla całej swojej armi 
ra wdzięczna mu była za uratowanie 
i wyprowadzenie z syberyjskiej katoi 

No, ale życie pisze tak dziwne s 
riusze, że filozofom nawet się o nic 
śniło. Tak też i było w tym wypadki 
później przyznał się mąż, od razu , 
dłam mu w oko” i uważnie śledził rc 
mojej kariery scenicznej. Dawał
o swojej admiracji kwiatami czy upc 
kami - wszystko spokojnie i bez p 
żeby mnie nie wystraszyć ani nie 
chęcić. Z drugiej strony byliśmy wsp 
warzyszami twardej, żołnierskiej nie 
oboje wiedzieliśmy, co to głód, nę 
strach i odwaga i te przeżycia stanc 
bazę wzajemnego zrozumienia, na 
rej buduje się wszystkie trwałe zwiąs 

Najbardziej ceniłam w nim niesłycl 
dobroć, serce i wrażliwość uczuć. Kii

Monte Cassino, 12. 05. 2007r. - Irena Anders z  córką Anną Marią, obok Prezydent Ryszard Kaczorowski
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Przed Pałacem Arcybiskupów Warszawskich. 
Od lewej: Maryla Żuławska, Irena Anders, 
płk Mirosław Sulej
na przykład jeden z naszych żołnierzy 
otrzymał wiadomość o ciężkiej chorobie 
matki. Po jakimś czasie, po odebraniu od 
niego meldunku polowego, Generał pół
głosem zapytał o jej zdrowie. Chłopak po 
prostu rozpłakał się, że ktoś ma serce
i głowę pamiętać o jego sprawach. 
Zwłaszcza, ktoś taki jak dowódca.

Generalski rozkaz dzienny przed bitwą
0 Monte Cassino zaczynał się tak: „Żoł
nierze kochani, moi bracia i dzieci! ” Kto 
tak jeszcze rozpoczyna przemowy do 
wojska? Kiedy już zamieszkaliśmy w An
glii, podczas wyjść do restauracji niejed
nokrotnie zdarzało się, że polski kelner 
na widok męża prężył się na baczność
1 stukając obcasami składał meldunek. 
Na co on komenderował „spocznij”, po 
czym wyściskawszy serdecznie swego by
łego żołnierza wypytywał o jego losy.

Był cudownym, troskliwym mężem i ko
chającym ojcem dla naszej córki Anny 
Marii. W domu zrzucał generalskie epole
ty i stawał się radosnym, kochającym życie 
człowiekiem ze szczególnym apetytem na 
spotkania towarzyskie, bo nie wyobrażał 
sobie egzystencji bez ludzi. J ego hobby był 
brydż i wielokrotnie na balach czy zaba
wach mówił „Poczekajcie, niech tylko wy
ślę Irenkę z kimś do tańca, to będziemy 
mogli rozegrać małego roberka”.

Nazywał mnie swoją „majową ju
trzenką”, co było po części odnośni
kiem do patriotycznej pieśni, miesiąca 
moich urodzin a także każdego wspa
niałego dnia spędzonego razem. Prze

żyłam z nim najszczęśliwsze 22 lata swe
go życia. Zmarł w 16. rocznicę bitwy
0 Monte Cassino - i jednocześnie moje 
urodziny. Od 35 lat codziennie wspomi
nając go i troszkę popłakując, wdzięcz
na jestem losowi, że nas złączył i że mo
gliśmy dzielić tyle, tyle dni we wzajem
nym szacunku i miłości.

Spuścizna
Po zdemobilizowaniu - większa część 

żołnierzy Armii Andersa osiedliła się 
w Wielkiej Brytanii, choć rząd angielski 
planował rozproszyć nas po całym świe- 
cie. Nie witano nas tu serdecznie, o nie. 
Z alianckich sojuszników staliśmy się 
nieproszonymi gośćmi. Generał nie taił 
swego roz
czarowania 
k o n f e r e n 
cją w Jałcie
1 w prywat
nych roż
ni o w a c h 
z Churchil
lem odważ
nie wytykał 
mu zdradę 
i nteresów 
niepodległej Polski. Za co Amglicy 
okrzyknęli go podżegaczem przeciw za
wartym układom politycznym.

Cóż mieliśmy robić? Byliśmy zdradze
ni przez państwa sojusznicze, nie mieli
śmy powrotu do Ojczyzny i trzeba było 
zbudować jej namiastkę tutaj. Stąd po
wstały tak silne i prężne ośrodki polonij
ne z całą infrastrukturą życia polityczne
go, społecznego i kulturalnego. To nam 
pozwalało przetrwać codzienność, w któ
rej musieliśmy odnaleźć się sami, bez ni
czyjej pomocy, wręcz traktowani jako 
przestępcy, bo trzeba było ciągle meldo
wać się na posterunkach policji.

Łudziliśmy się, że komunizm w końcu 
będzie obalony i wrócimy do własnego 
kraju. Dlatego nie kupowaliśmy tak 
długo własnego domu, bo Generał ma
rzył o powrocie. Śniła mu się ta Polska 
nocami tak jak i zresztą nam wszystkim. 
Pewnie, że czasem trudno było uporać 
się z tęsknotą, ale mieliśmy nadzieję. 
Przecież walczyliśmy i ginęliśmy za nią 
na frontach tej krwawej wojny.

Dzisiaj, kiedy jest już inaczej, jeżdżę do 
Polsłd na liczne zaproszenia prywatne
i państwowe. Doskonale zdaję sobie spra

wę z tego, że kwiaty, ukłony, uściski i hono
ry nie są przeznaczone dla mnie, ale są ak
tem pamięci i hołdu złożonego Generało

wi Anderso
wi i jego 
wojsku 
tym wszyst
kim bardzo 
odważnym 
l u d z i o m ,  
którzy byli 
gotowi po
święcić ży
cie za swój 
kraj.

Tak strasznie kocham tę polską mło
dzież, która coraz więcej wie o długo fał
szowanej historii. Przyjeżdżam na otwar
cie szkół nazwanych imieniem mego mę
ża, spotykam się ze studentami i ucznia
mi. Te spotkania to pomost przerzucony 
między pokoleniami, które mają ten sam 
skarbiec historyczny, narodowy i kultu
rowy - czyli Polskę.

I cierpliwie odpowiadam na wszystkie 
pytania jak choćby to, zadane ostatnio 
przez jakąś bardzo młodą osóbkę.

- Czy pamięta Pani, jak Generał po 
raz pierwszy Panią pocałował?

- Och, to było bardzo, bardzo daw
no... Chyba ze sto lat temu - odpowie
działam.

- Ojejku, to Pani ma ju ż  sto lat i  tak 
się trzyma ?

ANNA CHOLEWA - SELO 
Tekst ukazał się pierwotnie w „Cooltura. Po- 
lish Weekly Magazine” (http://www.cooltu- 
ra.co.uk). Publikujemy za łaskawą zgodą wy
dawcy. (Mariusz Kubik)

Fotografie: Franciszka Giyko, Mariusz Kubik, 
Archiwum „Kombatanta”
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Na zaproszenie UdSKiOR-u na uroczystościach Roku Andersa gościła Irena Anders

Serce zostawiam w Polsce
Z Ireną R. Anders, po trzech tygodniach jej pobytu w Polsce i we Wloszi 
w związku z obchodami Roku Gen. Władysława Andei 
rozmawiają Mariusz Kubik i Mirosław Sulej

- Dziesiątki spotkań i rozmów, na 
Monte Cassino, w Rzymie, wielu pol
skich miastach przez ostatnie 3 tygodnie. 
Jak czuła się Pani w Polsce tym razem, 
podczas pobytu, kiedy obchodzony jest 
tak uroczyście Rok Generała Andersa?

IRENA ANDERS: - Wszystko, co 
miało miejsce, zrobiło na mnie zupełnie 
niebywałe wrażenie. Głęboko to przeży
wałam. Fakt, że rok 2007 ogłoszono Ro
kiem Generała Andersa, był dla mnie 
bardzo ważny. To wszystko, co się wyda
rzyło, ogrom pracy, którą włożyło w to 
mnóstwo ludzi, jest dla mnie wzruszający.

Ja sama wcześniej miałam wyrzuty su
mienia, że za mało robię dla niego, dla 
uczczenia jego pamięci. Ale teraz już 
nie. Był kiedyś taki okres, że nic się nie 
działo. Ciągle mówiło się o generale, 
wszyscy byli bardzo wzruszeni i zachwy
ceni, ale ja ciągle nic nie zrobiłam. Mo
że teraz poczułam się trochę godniejsza 
jego pamięci. Reakcja ludzi jest nieby
wała, obcy ludzie są tacy ciepli i ser
deczni. Podchodzą do mnie, rozmawia
ją - i tu i we Włoszech.

- Przed kościołem Św. Jacka, gdzie 
byliśmy wczoraj, czy idąc na Pani bene- 
fis na Rynek Starego Miasta było widać, 
że ci ludzie właściwie nic nie mówią, ale 
ich twarze mówią wszystko. Widać, jak 
się cieszą, że Panią spotkali. To jest 
wzruszające.

- To cudowne, zwłaszcza, że przecież 
nikogo tam nie znałam. Mam zresztą 
taki zwyczaj, że, czy kogoś znam do
brze, czy nie znam prawie wcale, na 
wszelki wypadek się kłaniam, żeby ni
kogo nie pominąć. I to jest przyjmowa
ne bardzo serdecznie. Nieznani mi lu
dzie podchodzą, chcą rozmawiać, zada
ją pytania. Ja z kolei nie mogę przejść

obojętnie, gdy ktoś stoi z wózkiem, nie 
mogę nie zobaczyć dziecka w środku.

- To wszystko świadczy o tym, jakim au
torytetem jest dla wielu postać Andersa...

- Nie macie pojęcia, co to był za wspa
niały człowiek. Jaka szkoda, że go nie 
ma, jaka to dla nas szkoda. Dumna je
stem z tego, że byłam jego żoną.

- Co teraz wydaje się najbardziej waż
ne we wspomnieniach o Generale?

- Za co najbardziej trzeba go cenić i pa
miętać o nim? Jedni mówią: za to, że pra
cował do ostatniego tchu nad tym, żeby 
młodzież mogła się wybić, wielu z nich 
wyszło z prawdziwej nędzy. Mówię tu 
o tych, których młodość przerwała wojna. 
Mówię o naszym teatrze, z którym wystę
powałam w czasie wojny. Byliśmy, nie wa
ham się powiedzieć, ambasadorami pol
skiej sprawy. Na nasze występy przycho
dzili ludzie, którzy wyszli z więzień, ła
grów - wyczerpani, wygłodzeni, właściwie 
szkielety ludzkie w łachmanach.

Sama, młoda dziewczyna, pamiętam 
to wszystko bardzo dobrze, daleko stąd 
w Rosji, w Tockoje. 40 stopni mrozu, 
śnieg po kolana, żadnych namiotów, czy 
lepianek - mieszkaliśmy pod ziemią, jak 
szczury. Panował często głód. Jak sobie 
teraz uprzytomnię, w jakich warunkach 
byliśmy, i co robiliśmy, to naprawdę je
stem z siebie dumna. Pracowaliśmy 
dzień w dzień, przy ogarku świeczki sie
dzieliśmy na pryczach pokrytych słomą. 
Pamiętam jak Feliks Konarski „Ref- 
-Ren” przy tym ogarku pisał swoje pio
senki. Bez przerwy, ciągle nowa piosen
ka, te same tematy: tęsknota za krajem, 
nadzieja na powrót.

Anders, który znał świetnie rosyjski, 
przekonał Stalina, by tylu ludzi, tworząc 
wojsko wyprowadzić z Rosji. A już gen.

Jako Renata Bogdańska, w filmie p. t.: „ W 
ka Droga” (1946 r.) Fot.: Ahergo

Powitanie na lotnisku Okęcie (Warsza\ 
4. 05. 2007 r.)

Sikorski, wielki patriota, nie znal R 
sjan, ich mentalności, nie miał o ty 
pojęcia. Ciągle myślał, że ma do czyni 
nia z dżentelmenami a mój mąż kła 
mu do głowy: „Panie generale, to n 
dżentelmeni, to łobuzy, którzy w polit 
ce nie dotrzymują słowa”.

- 1 wtedy i później myślał o jednym.
- Myślał tylko o Polsce, kochał Polsk 

Byłam świadkiem, gdy przyszła depes: 
o wybuchu Powstania Warszawskieg 
dostał wtedy pierwszego zawału serc 
Był absolutnie przeciwny powstani 
Czul i wierzył, że to się nie uda, że 1 
nie o to chodzi.

Pamiętam jak rok przed śmiercią, gc 
był już nie najlepszego zdrowia, przek; 
zywaliśmy symbolicznie cmentarz r
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Monte Cassino pod opiekę Związkowi 
Harcerstwa Polskiego. Wciąż mam 
w pamięci moment, kiedy przejeżdża ła
zikiem aleją prowadzącą do cmentarza, 
stojąc na baczność i salutując, a w tle 
słychać „Czerwone maki na Monte Cas
sino”. Wróciliśmy stamtąd, nocowaliśmy 
w miasteczku i mówię: „Słuchaj, jak ty 
mogłeś coś takiego zrobić, dlaczego

Generał Anders z  żoną Ireną i córką Anną 
Marią w Londynie

Knipsłd-Kierownik UDSKiOR, Franciszka Gry
ko, Irena Anders, Jan St. Ciechanowski, płk Mi
rosław Sulej (Warszawa, 4. 05. 2007 r.)

uparłeś się, że musisz przyjechać tu te
raz osobiście? Przecież mogłeś tu 
umrzeć?” Na co on powiedział: „Tak, 
właśnie. Byłbym wtedy ze swoimi żoł
nierzami”. I kiedy umarł, nie było wąt
pliwości, że będzie właśnie tam.

- Mamy tu przed sobą najnowsze, wy
dane właśnie wydanie wspomnień wo
jennych Andersa pt.: „Bez ostatniego 
rozdziału”...

-...Tego ostatniego rozdziału nie bę
dzie. Dlatego, że Generał umari. Wie
rzyliśmy do ostatniego momentu w to, 
że wrócimy do kraju. Stało się inaczej. 
Ale dzisiaj wrócił w pamięci ludzi, któ
rzy o nim pamiętają.

Warszawa, 21 maja 2007 r.
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A rm l»
ps. Renata Bagdańska

Anders Irena Renata u ,

żołnierz - artystka w zespałach teatralnych 
w Armii Andersa, później żana gen. Wfcadysława 
Andersa*

Z r ł & f m  I* S t * i e r ś © i # a # k  apleelwy
« wł«s4#» w 2001, ar. 12,
6. 11 - 13

t.iojf., 2C02.

Armia
Andersa

Banaszewska * Wrana Wacława

** żełnierz - kierawca w 2 Karpusie gen„ 
Andersa. Przeszła z ni* cały szlak bajowy. 
Wyszła zaiaąź za ppłk. Jana Wranę. Pazastali w Anglii.

feut i t i fcuc

Źródła: K. Staohla, Pierścionek spleeiaaji
% własia, w fKambataat" 2001, nr. 12, 
s. 11 * 13

A n i a
A n t # r s a

Stadtfars Zafia

- żołnierz Armii Andersa. Pracawała w waj- 
skawej cenzurze, na przełamie 1941 /1942.

Zredł@s K. Stoe&la, Pier&cionsk spleciony
s własia, w "ICsmbataatn 2001, ar. 12, 
s. 11 • 13
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