
 Nr 1 (126) styczeń  2007 PISMO WSPÓLNOTY KULTURY POLSKIEJ  W  KALININGRADZIE
u k a z u j e  s i ę  o d  X I  1 9 9 5  r .

ROK 2007 ROKIEM GENERAŁA ANDERSA:
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa

Dnia 9 lipca 1947 roku
nastąpiło rozwiązanie Pols-
kich Sił Zbrojnych bohatersko
walczących wespół z zachod-
nimi sojusznikami na frontach
drugiej wojny światowej.
    Ten dzień stał się symbo-
liczną datą zwieńczenia etosu
Wojska Polskiego na Zachod-
zie, ponieważ wtedy właśnie
Naczelny Wódz Polskich Sił
Zbrojnych generał Władysław
Anders po zakończeniu dzia-
łań bojowych powierzył opie-
kę nad sztandarami wojsko-
wymi ówczesnemu Instytu-
towi Historycznemu im.
Generała Władysława Sikors-
kiego w Londynie.
    Generał  Władysław
Anders, owiany żołnierską
sławą dowódca Armii Pols-
kiej na Wschodzie, dowódca

Drugiego Korpusu Polskiego,
a następnie Naczelny Wódz
Polskich Sił Zbrojnych, jest
symbolem chwały żołnierza
polskiego walczącego nieu-
gięcie o wolność i niezawis-
łość Rzeczypospolitej.
Uosabia także niezłomną
postawę Polaków na obczyź-
nie, ich tragizm oraz wierność
ideałom, o które walczył
Naród Polski.
    Po wojnie generał Anders i
Jego oficerowie zostali poz-
bawieni obywatelstwa pols-
kiego przez władze komunis-
tyczne w kraju, a Żołnierze
Armii Andersa skazani zostali
za swoje bohaterstwo na przy-
musową emigrację i rozłąkę z
najbliższymi. Dopiero po
przełomie ustrojowym wolna,
niepodległa i suwerenna
Rzeczpospolita przywróciła
należne Mu miejsce w pante-
onie bohaterów narodowych.
    Dziś, w przededniu 60.
rocznicy pamiętnego wyda-
rzenia i 115. rocznicy urodzin
Generała, Senat Rzeczypos-
politej Polskiej ogłasza rok
2007 Rokiem Generała Wła-
dysława Andersa.
    Senat Rzeczypospolitej
Polskiej czyni to dla uczcze-
nia pamięci znamienitego
Polaka generała Władysława
Andersa - wybitnego dowód-
cy i polityka, oraz dla uhono-
rowania pamięci Jego Żołnie-
rzy, których wyprowadził z
“imperium zła” i wiódł zwy-
cięskim szlakiem do Ojczyz-
ny przez Monte Cassino i

Bolonię,  Żołnierzy,
którym “ojcował” do
końca swoich dni na
wychodźstwie.
    Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej
“Monitor Polski”.

Generał Władysław Anders - moneta
10 złoty, 2002 rok
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